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Læsevejledning  - Tilsynsrapportens  indhold 
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet 
set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor 
der fremgår bl.a. stamoplysninger. 

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra 
kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både 
et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et 
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt 
eller uanmeldt. 

Læsevejledning  - Kvalitetsmodellen 
Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i 
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af 
kvaliteten. 

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et 
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en 
eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. 

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til 
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den 
fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden 
for rammerne af temaet 

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne 
for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis 
godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan 
opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala: 

5. i meget høj grad opfyldt. 

4. i høj grad opfyldt. 

3. i middel grad opfyldt. 

2. i lav grad opfyldt. 

1. i meget lav grad opfyldt. 

Bedømmelsen  af  indikatorerne  understøtter  vurderingen  af  kriterierne,  hvilket  resulterer  i  en  samlet,  skriftlig  kvalitetsvurdering  for  hvert  tema. 

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet, 
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et 
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af 
et ”spindelvæv”. 

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema 
og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet. 

Efter  endt  høringsperiode  vil  den  samlede  vurdering,  temavurderingerne  samt  eventuelle  påbud  eller  vilkår  blive  publiceret  på  Tilbudsportalen. 

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering. 
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Basisinformation 

Tilbuddets navn Rusmiddelcentret i Gladsaxe 

Hovedadresse Østmarken 4 
2860 Søborg 

Kontaktoplysninger Tlf.:  39573900 
E-mail:  lohala@gladsaxe.dk 
Hjemmeside:  https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed-og-sygdom/misbrug-af-alkohol-og-rusmidler/gladsaxe-rusmidd 
elcenter 

Tilbudsleder Louise  Langhoff 

CVR-nr. 62761113 

Virksomhedstype kommunal 

Tilbudstyper Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141 
Ambulant  stofmisbrugsbehandling,  §101  –  Voksne  
Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Børn og unge 
Ambulant  anonym  stofmisbrugsbehandling,  §101a  

Pladser i alt 227 

Målgrupper Alkoholmisbrug  
Stofmisbrug 

Resultat af tilsynet 

Status for godkendelse Godkendt 

Tilsynet er udført af Socialtilsyn  Hovedstaden 

Tilsynskonsulenter Nikolaj  Hother  Paulsen 
Dorthe Perlt 

Tilsynsbesøg 08-11-2022  08:00,  Anmeldt,  Rusmiddelcentret  i  Gladsaxe  

Basisinformation (Afdelinger) 

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger 

Rusmiddelcentret i Gladsaxe Alkoholmisbrug, Stofmisbrug 85 Ambulant alkoholmisbrugsbehandling, SUL §141 

125 Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Voksne 

12 Ambulant stofmisbrugsbehandling, §101 – Børn og unge 

5 Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling, §101a 
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Samlet  vurdering  af  kvaliteten  i  tilbuddet 
Socialtilsyn  Hovedstaden  har  den  8.  november  2022  gennemført  et  anmeldt  tilsynsbesøg  i  Rusmiddelcentret  i  Gladsaxe. 

Socialtilsynet konkluderer på baggrund af tilsynsbesøget, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 
§§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn med udgangspunkt i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel. Socialtilsynet foretager altid forud for tilsynsprocessen en 
konkret risikofunderet vurdering, som ligger til grund for socialtilsynets proces samt design af tilsynsbesøget og valg af fokuspunkter. Socialtilsynet 
har således i særlig grad fokuseret tilsynsbesøget 2022 omkring tilbuddets organisering og ledelse, samt tilbuddets økonomi. 

Det er således socialtilsynets vurdering, at der ikke er væsentlige nye data, der ændrer grundlæggende ved de tidligere vurderinger af de øvrige temaer i 
kvalitetsmodellen. 

Tilbuddet  er  godkendt  til  227  ambulante  pladser  til  voksne  og  unge  i  henhold  til  SEL  §§  101,  101a  og  SUL  §  141. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med rusmiddelbehandling ud fra en helhedsorienteret tilgang. Det vurderes således, at 
tilbuddet har relevant fokus på flere facetter og sociale problemer omkring misbrug, eksempelvis at fokusere på muligheder for beskæftigelse, 
relationer, sundhed, boligforhold og rekreative aktiviteter. Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er et samarbejde med eksterne aktører 
med henblik på, at støtte den enkelte borger i opnåelse af vedkommendes mål. 

Socialtilsynet  vurderer,  at   borgerne  i  behandlingen  afspejler  målgruppebeskrivelsen  og  at  disse  modtager  relevant  hjælp  i  tilbuddet.  Som  ved 
tidligere tilsynsprocesser tilkendegiver borgerne i overvejende grad overfor socialtilsynet, at de føler sig hørt, respekteret og tilbydes relevante 
individuelle behandlingsindsatser. Det er borgernes beskrivelse, at medarbejderne i et generelt billede besidder rette kompetencer for at kunne 
støtte og hjælpe ift. reduktion eller ophør med rusmidler. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en samlet faglig kompetent ledelse med relevant fokus på organisationens drift og udvikling samt tilbuddets 
socialfaglige og behandlingsmæssige tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift i rimelig grad varetages kompetent og 
understøtter kerneopgaven af ambulant behandling. Borgere beskriver via forskellige eksempler, at de i høj grad har kontinuerlig kontakt til 
kompetente medarbejdere, som fokuserer på individuelle hensyn og behov hos den enkelte borger. 

Socialtilsynet  vurderer  således,  at  tilbuddet  har  en  samlet  faglig  kompetent  ledelse  med  relevant  fokus  på  organisationens  drift  og  udvikling  samt 
tilbuddets  socialfaglige  og  behandlingsmæssige  tilgange  og  metoder.  Socialtilsynet  vurderer  imidlertid,  at  tilbuddet  gennem  det  sidste  år  i  nogen 
grad  har  savnet  ledelsesressourcer.  Louise  Langhoff  er  i  praksis  først  tiltrådt  på  fuld  tid  ca.  1.  januar  2022  som  tilbudsleder,  i  en  periode  hvor  faglig 
leder  ikke  har  været  tilstede  i  tilbuddet.  Ledelsesteamet  - tilbudsleder  og  daglig  leder  - er  i  en  egentlig  etableringsfase  pr.  1.  december  2022. 

Ledelsen redegør for, at behandlingsmæssige sagsmøder med faglig sparring har været efterspurgt af personalet. Personalet beretter om en periode 
med et højt arbejdspres og et generelt ønske om mere socialfaglig sparring såvel tværfagligt som ledelsesfagligt. Socialtilsynet vurderer, at det 
nuværende ledelsesteam har øje for behovet samt at styrke denne del. Socialtilsynet har under temaet om Organisation og Ledelse opstillet 
opmærksomhedspunkt herom, ligesom der pågår en ressource udredning omkring takstens indhold og egentlige sammensætning, jf. temaet 
økonomi i denne rapport. 

Samlet  set  vurderes  de  fysiske  rammer  egnede  til  formålet.  Behandlingen  til  henholdsvis  unge  og  voksne  er  opdelt  - både  i  forhold  til  det 
indholdsmæssige  og  de  fysiske  rammer.  
Tilbuddets  nøgletal  på  Tilbudsportalen  for  2021  er  17.  oktober  2022  godkendt  af  socialtilsynet. 

Vurderingen  af  årsrapporten  omfatter  en  gennemgang  af  tilbuddets  (1)  budget  for  2021,  der  sammenholdes  til  (2)  nøgletal,  regnskab  og  kommunens 
beretning  for  2021,  samt  (3)  oplysninger  på  Tilbudsportalen  og  oplysninger  modtaget  i  forbindelse  med  det  løbende  økonomiske  tilsyn. 

Det er på baggrund heraf socialtilsynets opfattelse, at tilbuddets økonomi overordnet er gennemsigtig. Socialtilsynet følger i 2023 op på 
sammenhængen mellem pris og indsats i tilbuddet. Tilbuddet har oplyst, at gennemsigtigheden fra og med budget 2023 (indberettes 15. november 
2023, efter denne rapports afslutning) vil blive forbedret, så det i højere grad bliver muligt, at efterprøve budgettets oplysninger ift. de mange 
forskellige forløb og priser på disse, således at dette kan opgøres som "antal pladser" (= forskellige aktive CPR-numre registreret i behandling på en 
gang) ift. tilbuddets ressourcer. 

Særligt fokus i tilsynet 
Ledelse og organisering, 
fysiskerammer  
økonomi 

Sanktioner 

Påbud 

Ingen påbud 

Vilkår 

Ingen vilkår 
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— Organisation og ledelse 
En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og 
ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling 
og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en samlet faglig kompetent ledelse med relevant fokus på organisationens drift og udvikling samt 
tilbuddets socialfaglige og behandlingsmæssige tilgange og metoder. Louise Langhoff er tiltrådt som tilbudsleder d. 1. oktober 2021. Af forskellige 
årsager som socialtilsynet er bekendt med tiltrådte Louise Langhoff i praksis på fuld tid først ca. 1. januar 2022. Således er dette lederskab stadig 
forholdsvist nyt, sammenlignet med det tidligere lederskab i tilbuddet, som gennem mange år har været det samme. Forud for Louise Langhoffs 
tiltrædelse, har der været en periode med en konstitueret leder fra anden myndighed på samme matrikel under rekrutteringsprocessen af ny leder. 
Tilbuddet har en gennemgående faglig leder og stedfortræder, som har været ansat i 6 år. 

I bedømmelsen indgår at faglig leder (mellemleder) har været legalt fraværende gennem det seneste år og at der ikke har være konstitueret en 
faglig leder i denne periode. Der har således manglet noget ledelseskraft i en længere periode (jf. også indikator 8b om supervision). Dette skal ses i 
lyset af, at tilbudsleder har være nytiltrådt i perioden. Faglig leder er tilbage på fuld tid 1. december 2022. 

Ledelsen redegør for, at behandlingsmæssige sagsmøder med faglig sparring har været efterspurgt af personalet. Dette har afventet faglig leders 
tilbagevenden. Tilbuddets ledelse er i en fase, hvor disse fora skal tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Tilbudsleder skal fremadrette tage sig mere 
af personaleledelsesdelen og eksternt samarbejde med myndighed. 

Ledelsesteamet redegør for, at have intensiveret et supervisionsforløb ift. etableringen af ledelsesmakkerskabet. 

Socialtilsynet  vurderer,  at  den  daglige  drift  i  rimelig  grad  varetages  kompetent  på  nuværende  tidspunkt  og  understøtter  kerneopgaven  af  ambulant 
behandling.  Borgere  beskriver  via  forskellige  eksempler,  at  de  i  høj  grad  har  kontinuerlig  kontakt  til  kompetente  medarbejdere,  som  har  fokus  på 
individuelle  hensyn  og  behov  hos  den  enkelte  borger.  Ligeledes  refererer  borgere,  medarbejdere  og  ledelse  til,  at  aftaler  med  borgere  ikke  i  det 
daglige  aflyses   pga.  personale  fravær  eller  personale  mangel.  Personalet  beretter  om  et  højt  arbejdspres  og  et  generelt  ønske  om  mere  socialfaglig 
sparring  såvel  tværfagligt  som  ledelsesfagligt.  Socialtilsynet  vurderer,  at  det  nuværende  ledelsesteam,  som  er  intakt  pr.  1.  december  2022  - har  øje 
på  at  styrke  denne  del  og  af  egen  drift  har  set  behovet. 

Ledelsen har i forbindelse med tilsynsprocessen i 2022 givet et konkret estimat ift. de borgerrettede medarbejderes andel som udgør egentligt 
myndighedsopgaver, vedrørende visitation indstillinger m.m. Dette udgør 3,7 fuldtidsnormering af de 17,4. Socialtilsynets bedømmer, at 
myndighedsopgaven IKKE skal indgå i normeringen (som en del af taksten). De 17,4 borgerettede fuldtidsnormeringer dækker en 
godkendelsesramme på 227 pladser. 

Socialtilsynet  er  opmærksom  på,  at  tilbuddet  kun  i  nogen  grad  har  benyttet  vikariater  ved  længere  fravær.  Samtidig  fremstår  det  i  nogen  grad  -
både  for  ledelse  og  medarbejdere  - som  en  belastning  og  kan  i  længden  være  en  udfordring  for  fagligheden,  at  der  ikke  ressourcemæssigt 
kompenseres  for  fravær  af  ansatte. 

Socialtilsynet konstaterer, at ledelsen jf. Lov om Socialtilsynet rettidigt og kontinuerlig indgiver oplysninger til Tilbudsportalen. Der ses i en 
opdateret, konkret medarbejderliste oplysninger, som generelt stemmer overens med øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og i budget 2022. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,3 

Udviklingspunkter 
Socialtilsynet har følgende udviklingspunkter, som tilbuddets ledelse med fordel kan udrede internt og som socialtilsynet vil følge op på ved 
kommende driftsorienterede tilsyn: 

1. Socialtilsynet gør opmærksom på, at der er angivet 4 fuldtidsnormerede ledere i tilbuddet i budget 2022, der foreligger på Tilbudsportalen. 
Imidlertid svarer den samlede anførte lønudgift på 1,6 mio. ikke til 4 lederstillinger. 

2. At behandlingsmæssige sagsmøder og andre fora med faglig sparring har været efterspurgt af personalet. Dette har afventet faglig leders 
tilbagevenden. Tilbuddets ledelse er i en fase, hvor disse fora skal tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Socialtilsynet vil følge op på denne 
udvikling. 

3. Ledelsen har i forbindelse med tilsynsprocessen i 2022 givet et konkret estimat ift. de konkrete borgerrettede medarbejderes andel som udgør 
egentligt myndighedsopgaver, vedrørende visitations indstillinger m.m. Dette udgør 3,7 fuldtidsnormering af de 17,4 borgerrettede 
fuldtidsnormeringer. Socialtilsynets vurderer, at myndighedsopgaven IKKE skal indgå i normeringen (som en del af taksten). Dette skal således 
fremadrettet tilrettes i budgetter og på Tilbudsportalen. 

4. Jf. pkt. 3 samt denne rapports (2022) økonomitema: Socialtilsynet følger i 2023 op på sammenhængen mellem pris og indsats i tilbuddet. 
Tilbuddet har oplyst, at gennemsigtigheden fra og med budget 2023 (indberettes 15. november 2023, efter denne rapports afslutning) vil blive 

forbedret, så det i højere grad bliver muligt, at efterprøve budgettets oplysninger vedrørende de mange forskellige forløb og priser på disse, 
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sådan  at  dette  kan  opgøres  som  "antal  pladser"  (=  forskellige  aktive  CPR-numre  registreret  i  behandling  på  en  gang)  ift.   tilbuddets  ressourcer. 

Kriterium  8 

Tilbuddet har en kompetent ledelse 

Bedømmelse af kriterium 
Socialtilsynet bedømmer, at de underliggende indikatorer i høj grad belyser, at tilbuddet har en kompetent ledelse, men som i nogen grad har 
været ressourcemæssigt udfordret ift. ledelsestimer. Ny leder skal til, at iværksætte sit lederskab i et ledelsesteam med faglig leder, som først i 
praksis er blevet fuldt fungerende 1. december 2022. 

Indikator 8.a 

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 

Bedømmelse 3 

Bedømmelse af Indikator 8.a 
Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang og CV konstatere, at ledelsen af tilbuddet har relevant fagfaglig (hhv. socialrådgiver og 
socialpædagog) og ledelsesfaglig uddannelse samt behandlingsmæssige relevante efteruddannelser og erfaring med tilbuddets målgruppe. 
Socialtilsynet bedømmer, at ledelsen demonstrer fagfaglige og ledelsesfaglige kompetencer, samt relevant indsigt i tilbuddets udviklingspotentialer 
og udfordringer. Tilbudsleder er i praksis (særlige omstændigheder som socialtilsynet har kendskab til) tiltrådt på fuld tid i januar 2022. 

I bedømmelsen indgår at faglig leder (mellemleder) har været på barsel gennem det seneste år og at der ikke har være konstitueret en faglig leder i 
denne periode. Der har således manglet noget ledelseskraft i en længere periode (jf. også indikator 8b om supervision). Særligt i lyset at 
tilbudsleder har være nytiltrådt i perioden. Faglig leder er tilbage på fuld tid 1. december 2022. 

Ledelsesteamet  er  således  på  nuværende   tidspunkt  november  2022  i  praksis  først  ved  at  etablere  sig  og  udarbejde  en  kompetence- og 
ansvarsfordeling  mellem  tilbudsleder  og  faglig  leder,  hvilket  medarbejderne  ligeledes  giver  udtryk  for  at  savne.  

Ledelsen  beskriver  overfor  socialtilsynet,  at  de  skal  have  udarbejdet  en  konkret  arbejdsdeling  og  genfortalt  dette  til  personalet 

Ledelsen redegør for, at behandlingsmæssige sagsmøder med faglig sparring har været efterspurgt af personalet. Dette har afventet faglig leders 
tilbagevenden. Tilbuddets ledelse er i en fase, hvor disse fora skal tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Tilbudsleder skal fremadrettet tage sig 
mere af personaleledelsesdelen og eksternt samarbejde med myndighed, herunder myndighedens samarbejdsparter, beskæftigelsesafdeling og 
psykiatriområdet. 

Medarbejderne  udtrykker,  at  de  i  nogen  grad  over  længere  tid  har  oplevet  sig  i  et  limbo,  mellem  lederskaber,  hvor  der  har  manglet 
ledelsesmæssigt  samspil  med  personalet. 

Det redegøres fra medarbejdere og ledelse uafhængigt af hinanden for, at ledelsesstilen er tillidsbaseret ledelse, hvor lederen er tydelig omkring 
ledelsens retningslinjer og forventning ift. medarbejdernes opgaver og kompetencer. Både ledelse og medarbejder udtrykker hver for sig, at 
tilbudsleder i tiltagende grad i sit lederskab gennem de seneste 10 måneder, er trukket mere ind i eksterne organisatorske opgaver. Personalet 
understreget at opleve, at have en faglig kompetent, nærværende og udviklingsparat ledelse, men at tilgængeligheden i et samlet billede har været 
mangelfuld gennem det seneste år. 

Ledelsen anslår, at de i deres 2 fuldtidslederstillinger tilsammen har ca. (hhv. 10+15 pct.) 12,5 pct. myndighedsarbejde. Socialtilsynet er 
opmærksom på, at der er angivet 4 fuldtidsnormerede ledere i tilbuddet i budget 2022. Imidlertid svarer den samlede anførte lønudgift på 1,6 mio. 
ikke til 4 lederstillinger. 

Indikatorscoren afspejler en afvejning af, at socialtilsynet bedømmer, at der i høj grad er relevante ledelseskompetencer hos ledelsesteamet, men 
at den faktiske udførte ledelseskraft - og organiseringen af denne igennem det seneste år, har været mangelfuld. 
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Indikator  8.b 

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 8.b 
Indikatorbedømmelsen er funderet på, at ledelse og medarbejdere redegør for, at de modtager månedlig ekstern supervision af Supervisionshuset. 
Supervisionen afvikles med udgangspunkt i sagssupervision. Der er tale om systemisk tilgang til supervision, som tager udgangspunkt i, hvordan 
den enkelte medarbejder får kompetencer og bliver parat til at håndtere opgaverne. Medarbejderne er delt i flere supervisionsgrupper af 
casemanagers og U18-behandlere, ligesom tilbuddets psykologer og ledelse har separat ekstern supervision. 

Medarbejder der også indgår i Unge-teamet har ekstra supervision tilrette i forhold til dette. Medarbejderne udtrykker, at de i høj grad profiterer 
fagligt og personligt af supervisionen. Der er supervision ca. 5-8 gange årligt. 

Ledelsesteamet  redegør  for,  at  have  intensiveret  et  supervisionsforløb  ift.  etableringen  af  ledelsesmakkerskabet. 

Det indgår i bedømmelsen af indikatoren, at både ledelse og medarbejdere udtrykker, at der har manglet faglig sparring om konkrete borgersager 
(jf. også indikator 8a). 

Kriterium 9 

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 

Bedømmelse af kriterium 
Socialtilsynet bedømmer, at de underliggende indikatorer belyser, at tilbuddets daglige drift i rimelig grad varetages kompetent og understøtter 
kerneopgaven i forhold til ambulant behandling. Borgere beskriver via forskellige eksempler, at de i høj grad har kontinuerlig kontakt til 
kompetente medarbejdere, der har fokus på individuelle hensyn og behov hos den enkelte borger. Ligeledes refererer borgere, medarbejdere og 
ledelse til, at aftaler med borgere ikke i det daglige aflyses pga. personalefravær eller personalemangel. Personalet beretter om et højt arbejdspres 
og et generelt ønske om mere socialfaglig sparring såvel tværfagligt som ledelsesfagligt. 

Indikator 9.a 

Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. 

Bedømmelse 4 

Bedømmelse af Indikator 9.a 
Indikatorbedømmelsen beror på, at borgere ved dette og tidligere tilsynsbesøg udtrykker, at medarbejderne er meget fleksible og tilgængelige for 
borgerne. En borger, der er kommet i tilbuddet gennem mange år redegør for, at opleve sig kompetent hjulpet af de forskellige faggrupper. Dette 
gælder både sundhedsfagligt, pædagogisk, terapeutisk og sagsbehandlingsmæssigt såvel internt som eksternt. 

I bedømmelsen er også vægtet, at der er i langt overvejende grad er grundfagligt uddannet personale i tilbuddet. Yderligere lægges det til grund, at 
ledelsen omtaler en bevidst rekrutteringsstrategi omkring, at alle medarbejdere er relevant uddannet og desuden har erfaring med målgruppen. 
Ledelse orienterer om, at der i 2021 er opnormeret med en behandlerstilling i tilbuddet. 

Der ses i konkret medarbejderliste 2022, at være ansat 17,4 FTN (fuldtidsnormeringer) af direkte borgerrettede personaler, hvilket generelt 
stemmer overens med øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og i budget 2022. Ledelsen har i forbindelse med tilsynsprocessen i 2022 givet et 
konkret estimat vedrørende de konkrete borgerrettede medarbejderes andel som udgør egentligt myndighedsopgaver, ift. visitations indstillinger 
m.m. Dette udgør 3,7 Fuldtidsnormering af de 17,4. Socialtilsynet bedømmer, at myndighedsopgaven IKKE skal indgå i normeringen (som en del 
af taksten). 

De  17,4  borgerettede  fuldtidsnormeringer  dækker  en  godkendelsesramme  på  227  pladser. 

Jf. temaet om økonomi har tilbuddet oplyst, at gennemsigtigheden fra og med budget 2023 vil blive forbedret, så det i højere grad bliver muligt, at 
se de mange forskellige forløbs indhold og intensitet, samt hvordan "antal pladser" (= forskellige aktive CPR-numre registreret i behandling på en 
gang) reelt dækker tilbuddets personalemæssige ressourcer. 

Indikatorbedømmelsen beror på borgernes udsagn samt personalets tilgængelighed og kompetencer, samtidig med at det for socialtilsynet ikke er 
helt gennemskueligt, hvordan SEL § 101/SUL § 141 reelt er dækket af personalet. Ligeledes italesættes det af personale og borger, at der opleves et 
betydeligt tidspres på behandlerne. 
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Indikator  9.b 

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Bedømmelse 3 

Bedømmelse af Indikator 9.b 
Indikatorbedømmelsen  afspejler,  at  Tilbudsportalens  nøgletal  2021  er  anført  en  personalegennemstrømning  på  36  pct.  (tidligere  år  henholdsvis  18 
pct.  og  10  pct.). 

Ift. det italesatte af personale og ledelse og den konkrete personaleliste af oktober 2022 er 4 borgerrettede medarbejdere ophørt i indeværende 
tilsynsår. Dette svarer til en gennemstrømningen i det borgerrettede personale på ca. 22 pct. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at 
tilbuddet trods høj personalegennemstrømning fremstår fagligt ensartet, driftsmæssigt sikkert, ligesom borgerne ikke i nævneværdig grad 
italesætter problemer med personalegennemstrømning. 

Socialtilsynet er opmærksom på, at personalegennemstrømningen ER et kendt risikoparameter ift. udfordringer i kvaliteten af det socialfaglige 
arbejde. Således indgår det i bedømmelsen, at socialtilsynet vurderer, at ledelsen bør være opmærksom på personale- og ledelsesfastholdelse, når 
næsten en fjerdel af det borgerrettede personale over et år er ophørt. 

Socialtilsynet  er  i  dialog  med  ledelse  og  medarbejdere  blevet  orienteret  om  de  mere  konkret  forhold  ift.  ophør  af  medarbejdere. 

Flere  medarbejdere  udtrykker  over  for  socialtilsynet,  at  tilbuddet  op  til  og  umiddelbart  efter  ledelsesskift  - i  månederne  omkring  årsskiftet 
2021/2022  - "var  huset  rystet  på  hovedet"  i  form  af  ledelsesskift  og  at  en  del  kolleger  fandt  andet  arbejde.  Medarbejderne  beskriver 
samstemmende  en  oplevelse  af,  at  arbejdsmiljøet  og  det  kollegiale  samarbejde  er  klart  forbedret  gennem  det  seneste  halve  år.  Dette  har  betydet 
en  fagligt  løft. 

Ledelsen har overfor socialtilsynet italesat en rekrutteringsstrategi i sammenhæng med de samfundsmæssige udfordringer der i 2022. 

Indikator 9.c 

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Bedømmelse 3 

Bedømmelse af Indikator 9.c 
Indikatorbedømmelsen er funderet i, at der på Tilbudsportalen i nøgletal 2021 angives 6 gennemsnitlige sygedage pr. medarbejder. Tidligere både i 
2021/22 var der tale om 7 dage. Således er medarbejderfraværet ikke på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Borgere og 
medarbejdere redegør for under tilsynsbesøget, at behandlingsgrupper og samtaler ikke aflyses på grund af sygdom. Hvis én behandler er syg, 
dækkes den af en kollega. Der benyttes ikke timelønnede vikarer, for korttidsfraværende medarbejder pt. ledelsen har i hrøingsprocessen 
orieneteret om, at tilbuddet har valgt ikke at besætte den et barselsvikariat i fuld længde i forbindelse med at en barselsvikar blev fastansat. 
Vurderingen  var,  at  det  var  begrænset  hvilken  effekt  det  reelt  ville  give  efter  en  endt  oplæring.  
Endvidere har der inden 1.10.21 været truffet beslutning om ikke at ansætte vikar for den faglige leder under længerevarende fravær. 

Socialtilsynet bedømmer, at dette i nogen grad har udfordret kvaliteten i tilbuddet. Særligt at en mellemleder ikke har været erstattet. 

Ledelsen  har  redegjort  mere  detaljeret  for  mønster  i  sygefraværet. 

Indikator 9.d 

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk 
pædagogisk indsats. 

Bedømmelse 2 

Bedømmelse af Indikator 9.d 
Socialtilsynet  har  i  bedømmelsen  lagt  vægt  på,  at  der  ikke  figurerer  vikarer  i  budget  2022.  Ligesom  der  i  nøgletal  på  Tilbudsportalen  for  hhv.  2020 
og  2021  fremgår  et  forbrug  på  0  kr.  til  "ikke  fastansatte" 

Ledelse og personale fortæller, at der ikke er vikarer i tilbuddet, ud over en studentermedhjælper, som ikke er behandler, men tager sig af det 
administrative opgaver. Personalet udtrykker at have savnet noget erstatning i ledelsesteamet under længere tids fravær. 

Personalet orienterer om, at der ikke i tilbuddet er et normtal for hvor mange behandlingsforløb personalet kan have, jf. vurderingen i temaet 
overordnet om, at tilbuddets ressourcer ift. hvordan "pladser" (læs: forskellige borgerbehandlingsforløb med stor forskel i intensitet) beregnes ift. 
ressourcer. 

Ledelsen og personale orienterer om, at der i efteråret 2021 er opnormeret med en stilling, som er besat 1. april 2022, og som skal bruges i 
ungebehandlingen. 
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⌂ Fysiske rammer 
De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor 
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske 
rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til formålet. Socialtilsynet noterer sig, at borgerne giver udtryk for meget høj 
grad af tilfredshed med tilbuddets fysiske rammer. Det indgår i socialtilsynets vurdering, at tilbuddets beliggenhed tilsvarende er velegnet til 
formålet, blandt andet med diskret beliggenhed og kort afstand til offentlig transport. Socialtilsynet vurderer, at lokalernes indretning samt 
tilbuddets placeringen og adgangsvej er i overensstemmelse med lov om social service §§ 101, herunder 101 stk. 3, og 101a. Tilbuddets lokaler 
fremstår overalt i høj standard for rengøring og indvendig vedligeholdelse. I forbindelse med covid19 har tilbuddet ændret indretningen af 
tilbuddet, således at der i stueetagen er et mødelokale til indskrivningssamtaler, modtagelse, medicinudlevering og kontorer til ledelse. 

1. salen er indrettet med fælles kontorer, køkkenfaciliteter mv. til personalet, og 2. sal er indrettet med grupperum og samtalerum. Her 
gennemføres alle behandlingssamtaler og gruppebehandlinger, der afholdes i huset. Der er også mulighed for walk and talk, som borgere 
værdsætter. 

Tilbuddet har valgt ikke at anvende ressourcer på caféfunktion, idet der findes flere værestedstilbud i kommunen, som man vurderer bedre egnede 
til de mere socialeaspekter. 

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0 

Kriterium 14 

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 
Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddets fysiske rammer giver mulighed for at understøtte borgernes misbrugsbehandling. Det indgår i 
socialtilsynets vurdering, at borgerne giver udtryk for meget høj grad af tilfredshed med tilbuddets fysiske rammer og beliggenhed. Det er 
socialtilsynets overordnede vurdering, at tilbuddets lokaler fremstår i høj standard for rengøring og indvendig vedligeholdelse. Under tidligere 
tilsyn oplyses, at lokalerne til behandling af unge under 18 år på adressen i al væsentlighed vil være kontorer og base, for tilbuddets udgående og 
opsøgende medarbejdere, med primær behandlerfunktion målrettet unge under 18 år. Ved rundvisning ses, at lokalerne til behandlingen af 
borgerne er beliggende på en selvstændig etage, at der er grupperum, rum med plads til individuelle samtaler, og rum med mulighed for diverse 
aktiviteter. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets lokaler, er egnede til formålet. 

Indikator 14.a 

Borgerne trives i de fysiske rammer. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse  af  Indikator  14.a 
Borgerne giver udtryk for, at de i høj grad er tilfredse med tilbuddets fysiske rammer og beliggenhed. 
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Indikator  14.b 

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 

Bedømmelse 5 

Bedømmelse af Indikator 14.b 
Borgerne giver udtryk for tilfredshed med tilbuddets beliggenhed i forhold til offentlig transport. Nogle borgere giver udtryk for, at de savner det 
café-område, som i forbindelse med covid19 er ændret til venteområde, som overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Borgere 
beskriver, hvordan tilbuddets fællesarealer tidligere fremstod velindrettede og praktisk anvendelige for borgernes indbyrdes interaktion og 
muligheder for at opnå sociale relationer. Ved tidligere tilsyn giver flere borgere udtryk for, at tilbuddets fællesarealer er, "sådan et sted, hvor man 
gerne bliver lidt længere end nødvendigt". 

I høringsprocessen til rapport 2022 har leder tilføjet: "tilbuddet har modtaget rigtig mange positive tilkendegivelse fra borgerne om indretningen, 
efter området er blevet opgraderet med nye møbler og kaffemaskine i starten af 2022. Der er ikke tale om en en ”covid19”- indretning. Borgerne 
kan blive i lokalerne så længe de har lyst. 
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💰 Økonomi 
Økonomi 

Vurdering af tema 

Tilbuddets  årsrapport  (læs:  Nøgletal  på  Tilbudsportalen)  for  2021  er  17.  oktober  2022  godkendt  af  socialtilsynet. 

Vurderingen af årsrapporten omfatter en gennemgang af tilbuddets (1) budget for 2021, der sammenholdes til (2) nøgletal, regnskab og 
kommunens beretning for 2021, samt (3) oplysninger på Tilbudsportalen og oplysninger modtaget i forbindelse med det løbende økonomiske 
tilsyn. 

I den samlede vurdering af tilbuddets økonomi lægges vægt på om: 
*Tilbuddet er bæredygtigt og om økonomien er gennemsigtig 
*Der er sammenhæng mellem budgettet og de modtagne oplysninger i kommunens beretning, nøgletal og Tilbudsportalen 

Det er på baggrund heraf socialtilsynets opfattelse, at tilbuddets økonomi er helt overordnet gennemsigtig. Socialtilsynet følger i 2023 op på 
sammenhængen mellem pris og indsats i tilbuddet. Tilbuddet har oplyst, at gennemsigtigheden fra og med budget 2023 (indberettes 15. 
november 2023, efter denne rapports afslutning) vil blive forbedret, så det i højere grad bliver muligt, at efterprøve budgettets oplysninger 
vedrørende de mange forskellige forløb og priser på disse, sådan at dette kan opgøres som "antal pladser" (= forskellige aktive CPR-numre 
registreret i behandling på en gang) ift. tilbuddets ressourcer. 

Socialtilsynet har påset, om det fremgår af kommunens beretning for 2021, at området har været omfattet af revision, hvilket er tilfældet. 
Kommunen har overfor Socialtilsynet sandsynliggjort, at de opgjorte nøgletal giver et retvisende billede af tilbuddets økonomi, hvorefter 
Socialtilsynet har mulighed for, at anvende disse som grundlag for vurderingen af de fremtidige budgetter. 

Budgettet for 2022 er godkendt 08. december 2021 
- Tilbuddet budgetterer med 227 pladser, som tilbuddet er normeret til. 
- Tilbuddet har vedlagt en takstoversigt, over de typer af takster de arbejder med 
- Tilbuddet budgetterer med samme personalenormering i budgettet, som det fremgår af øvrige oplysninger på Tilbudsportalen samt af konkret, 
aktuel medarbejderliste indgivet i forbindelse med tilsynsbesøget 08. november 2022. 

I forbindelse med godkendelse af budget 2022, har Socialtilsynet efterset, at budgettet ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets 
virksomhed. Det er socialtilsynets vurdering, at budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. Vurderingen er taget med 
udgangspunkt i, at tilbuddet har korriget økonomien efter forholdene i tilbuddet. 

Økonomi 1 

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt? 

Bedømmelse af kriterium 
I den samlede vurdering af tilbuddets økonomi lægges vægt på om: 
*Tilbuddet er bæredygtigt og om økonomien er gennemsigtig 
*Der er sammenhæng mellem budgettet og de modtagne oplysninger i kommunens beretning, nøgletal og Tilbudsportalen. 

Økonomi 2 

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? 

Bedømmelse af kriterium 
I forbindelse med vurderingen af økonomi oplysninger 08. november 2022, har socialtilsynet efterset, at Årsrapport 2021 og Budget 2022 ikke 
indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed. Det er socialtilsynets vurdering, at budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning 
af offentlige midler. Vurderingen er taget med udgangspunkt i, at tilbuddet har korriget økonomien efter forholdene i tilbuddet. 

Den socialfaglige kvalitet i tilbuddet vurderes at leve op til godkendelsesrammen. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en rimelig 
sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen. 
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Økonomi  3 

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 

Bedømmelse af kriterium 
Det er på baggrund her af socialtilsynets opfattelse, at tilbuddets økonomi overordnet er gennemsigtig. Socialtilsynet følger i 2023 op på 
sammenhængen mellem pris og indsats i tilbuddet. Tilbuddet har oplyst, at gennemsigtigheden fra og med budget 2023 (indberettes 15. 
november, efter denne rapports afslutning) vil blive forbedret, så det i højere grad bliver muligt, at efterprøve budgettets oplysninger vedrørende 
de mange forskellige forløb og priser på disse, sådan at dette kan opgøres som "antal pladser" (= forskellige aktive CPR-numre registreret i 
behandling på en gang) ift. tilbuddets ressourcer. 

Spindelvæv 

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give 
tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde 
indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet. 
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