Tilbud: Ekkenberg & Larsen Botilbud

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Hovedstaden
Tilsynstype: Regodkendelse

Område: Sociale tilbud

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om 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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *
Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en5- trins skala jf. § 6 i Lov om
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.
Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§12-18
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.
Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
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1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

Ekkenberg & Larsen Botilbud

*Adresse:

Peter Holms Vej 6, 2 tv
2450 København SV

*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 21348897
E-mail: tom@ekkenberg-kbh.dk
Hjemmeside: www.bo-tilbud.dk

*Tilbudstyper:

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

*Målgrupper:

18 til 85 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, stressbelastning)
18 til 85 år (opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum, stressbelastning, indadreagerende adfærd)

Pladser i alt:

11

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Rikke Callesen (Socialtilsyn Hovedstaden)

Dato for tilsynsrapport:

04-12-2015

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)
Denne tilsynsrapport omhandler et anmeldt driftsorienteret tilsyn i forbindelse med regodkendelsen af tilbuddet
Ekkenberg & Larsen. Botilbuddet er et tilbud efter Lov om Social Service § 107 med 9 pladser. Der er under
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*Samlet vurdering:

regodkendelsen ansøgt om udvidelse med 2 pladser, hvilket socialtilsynet imødekommer, og tilbuddet kan samlet set
regodkendes.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, som er unge og voksne over
18 år med diagnoser inden for autismespektret, ADHD og eventuelle Co-morbide tilstande, hvor borgerne bor i egen
lejlighed og træner forskellige færdigheder i den forbindelse. Tilbuddet anvender den neuropædagogisk
referenceramme og inddrager brugen af elektroniske hjælpemidler som fx ipads i strukturpædagogikken, hvilket
vurderes relevant for målgruppen.
Det kan konkluderes, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater
for borgerne. Til dokumentation benyttes udviklingsplaner og årlige handleplansmøder med kommunerne.
Det konkluderes også, at tilbuddet som i værdigrundlaget nævner tryghed, tillid, stabilitet, forudsigelighed, struktur,
anerkendelse og ligeværdighed, har fokus på mange af teamets kriterier, og udføres i praksis.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til at inkludere borgerne i samfundslivet bl.a. igennem
motivation og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Hovedparten af borgerne er i uddannelse eller
beskæftigelse, og tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete og realistiske mål for borgerens uddannelse
eller beskæftigelse. Socialtilsynet konkluderer også, at tilbuddet samarbejder kompetent med uddannelses- og
beskæftigelsestilbud, hvilket understøtter borgernes udvikling.
Socialtilsynet konkluderer også, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet beskriver dette som en af kerneopgaverne og opstiller i
samarbejde med borgerne mål for sociale kompetencer og selvstændighed og følger op derpå. Borgerne indgår i sociale
relationer efter individuelt behov og formåen og deltager i aktiviteter i det omgivende samfund, ligesom tilbuddet
understøtter, at borgerne har kontakt til familie og øvrige netværk ud fra egne ønsker og behov.
Endvidere konkluderes det, at tilbuddet respekterer og sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og
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indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet, gennem den løbende hyppige dialog med
de enkelte borgere, men det bemærkes, at der ikke holdes faste beboermøder.
Ydermere konkluderes det, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed, og borgerne ses at trives i
tilbuddet samt får støtte til relevante sundhedsydelser og intern psykolog inddrages ved behov for faglig sparring.
Det er tillige socialtilsynets konklusion, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser relevant efter gældende
procedure og retningslinjer, samt understøtter gennem relevant pædagogisk intervention, at der ikke forekommer
overgreb.
Det er socialtilsynets konklusion at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse
og medarbejderne generelt har de kompetencer målgruppen har behov for, og at der er gode muligheder for
kompetenceudvikling.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtig, såfremt tilbuddets egen forventning
til drift i 2016 kan medføre en forbedret egenkapital.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede og
hensigtsmæssige i forhold til målgruppen samt understøtter indsatsens formål og indhold, og de fysiske rammer inde og
ude tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til
privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk.
*Afgørelse:

Godkendt

Opmærksomhedspunkter:
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Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan:
- overveje relevansen af at afholde kontinuerlige beboermøder, alt for at understøtte demokratiprocessen.
- I relation til magtanvendelser, at tilbuddet udarbejder en beredskabsplan for borgerne, således at det sikres at de
borgere der måtte overvære en magtanvendelse eller blive udsat for overgreb, får mulighed for at få bearbejdet
oplevelsen relevant. Hertil kommer at tilbuddet med fordel kan udarbejde skriftlig samtykke med borgerne, om i hvilke
tilfælde de må få adgang til lejlighederne.
Med hensyn til økonomi:
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i 2016 skal have reetableret sin egenkapital.
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel tydeliggøre hvad der ligger til grund for udregningen af timelønnen for
udliciteret arbejde.
Der pågår en afklaring af, hvorvidt tilbuddet er omfattet af en koncernlignende konstruktion.
3. Oplysninger om datakilder
Dokumenter:

Ansøgningsskema
APV samt nyt APV skema
Resultat arbejdstilsyn
CV Bjarne Ekkenberg og Tom Larsen
CV Daglig leder
Stikprøve i 2 borgersager, planer og dagbogsnotater
Oversigt over beboere
Referat fra dialogmøde d. 27.8.-15
Ansøgning om væsentlige ændringer, udvidelse med to pladser
Erklæring vedr. husleje
Godkendelse af fysiske rammer fra Københavns kommune
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Huslejekontrakter og supplerende oplysninger om ny ejer
Årsrapport og revisionsprotokollat 2014
Budget 2016 vedrørende udvidelse med 2 pladser
Oversigt over samhandel
Organisationsdiagram Botilbud og Netværk samt Holding m.m.
2 mails fra advokat Karin Høier af 29. 9.- 15 med supplerende oplysninger.
Supplerende oplysninger fra Tom Larsen i mail af 8.10., 14.10. og 28.10.-15.
Diverse spørgsmål og svar vedrørende virksomhederne i form af mails og virksomhedsoplysninger med henblik på
afklaring af, om tilbuddet er omfattet af reglerne for en koncernlignende konstruktion.
Udkast til nye vedtægter
Observation
Interview

Botilbudsleder Tom Larsen, stifter af selskabet. Uddannet pædagog tidligere erfaring som leder i kommune. Se i øvrigt CV
Afdelingsleder ansat siden 1.6.-14, leder siden 1.7.-14 uddannet socialpædagog Se i øvrigt CV
3 medarbejdere:
1 uddannet pædagog, ansat i 2 år, me ophører af eprsonalig årsager. Har været glad for arbjdet.
1 vikar i gang med psykologistudiet. Har erfaring igennem 4 år
1 mediegrafikker med viden om it. Ansat i 2 år og havde forud for dette arbejdet som medhjælper på et opholdssted
igennem 3 år.
2 borgere, boet der i henholdsvis 1 år og ?? år.
3 pårørende til to borgere der har boet der i henholdsvis 1 år og 2 år. 1 som telefoninterview.

Interviewkilder
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Beboere
Bestyrelse
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

26-02-2015

Oversigt over tilsynsbesøg

26-02-15: Peter Holms Vej 6, 2 tv, 2450 København SV

Tilsynskonsulenter

Christina Dahl
Nina Andreassen
Rikke Callesen

Afdelinger
Besøgstype

Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)
Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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- 5.1 Kvalitetsmodellen
I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.
Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Kriterium

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder aktivt i
forhold til at inkludere borgerne i samfundslivet bl.a.
igennem motivation og støtte i forhold til uddannelse og
beskæftigelse. Hovedparten af borgerne er i uddannelse
eller beskæftigelse, og tilbuddet opstiller i samarbejde
med borgerne konkrete og realistiske mål for borgerens
uddannelse eller beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer
også, at tilbuddet samarbejder kompetent med
uddannelses- og beskæftigelsestilbud, hvilket
understøtter borgernes udvikling. Der er fokus på
borgernes styrker, ressourcer og succeser i
motivationsarbejdet, og endvidere er der
opmærksomhed og faglig forståelse for de individuelle
udfordringer, som målgruppen kan have fx på grund af
psykiatriske diagnoser.
Bedømmelse af kriterium

Tema: Uddannelse og beskæftigelse
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Kriterium 01: Tilbuddet støtter Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til
borgerne i at udnytte deres fulde uddannelse og beskæftigelse.
potentiale i forhold til
uddannelse og beskæftigelse
Der er lagt vægt på, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete og realistiske mål for borgernes
uddannelse eller beskæftigelse jf. indikator 1 a. Der er fokus på borgernes styrker, ressourcer og succeser i
motivationsarbejdet, og endvidere er der opmærksomhed og faglig forståelse for de individuelle udfordringer, som
målgruppen kan have fx på grund af psykiatriske diagnoser. Ligesom der samarbejdes med uddannelses- og
beskæftigelsestilbud for at støtte borgerne i stabilt fremmøde.
Ligeledes lægges der vægt på, at hovedparten af borgerne i tilbuddet er i uddannelse eller beskæftigelse jf.
indikator 1 b, og de borgere der interviewes oplever en relevant og god støtte i forhold til at fastholde uddannelse
og beskæftigelse og udvikle sig.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Indikator 01.a: Tilbuddet
4 (i høj grad
opstiller i samarbejde med
opfyldt)
borgerne konkrete mål for
borgernes skolegang, uddannelse
eller beskæftigelse, og der følges
op herpå

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det ved
stikprøver i borgersager ses, at der opstilles mål for borgere vedrørende uddannelse og
beskæftigelse.

Indikator 01.b: Borgerne er i
4 (i høj grad
undervisningstilbud, uddannelse, opfyldt)
beskæftigelse, beskyttet
beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse,
beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Der er i bedømmelsen
lagt vægt på, at 5 ud af 6 borgere er i beskæftigelse, og leder samt medarbejderes samstemmende
oplysninger d. 26.2.-15 om, at borger, der er uden beskæftigelsestilbud, skal udredes før der kan
planlægges eventuel beskæftigelse.

Der er tillige lagt vægt på, at det i interviews med ledere og medarbejdere bekræftes, at der opstilles
mål i samarbejde med borgerne og følges op herpå. Medarbejdere beskriver sig som tovholdere for
borgerne, samt at der er et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsestilbud
for at støtte borgerne i at fastholde forløbene samt finde alternativer, hvis dette ønskes.
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samværstilbud

Tema
*Selvstændighed
og relationer

Der er også lagt vægt på, at det i interviews med borgere d. 26.2.-15 fremgår, at en er i uddannelse
og en anden i øjeblikket holder pause fra et forløb på Lavuk på grund af tiltagende psykiske
problemer, hvilket der fra tilbuddet er opmærksomhed på. Pågældende borger er på grund af de
psykiske problemer startet et forløb ved intern psykolog, hvilket borger oplever hjælper. Borger
oplyser, at bruge sin tid på at tegne, male og tage på ture, hvor medarbejder deltager.
Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker
borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i
overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet
beskriver dette som en af kerneopgaverne og opstiller i
samarbejde med borgerne mål for sociale kompetencer
og selvstændighed og følger op derpå. Borgerne indgår i
sociale relationer efter individuelt behov og formåen, og
der ses beskrevet flere eksempler på aktiviteter, som
borgerne deltager i, i det omgivende samfund, ligesom
tilbuddet understøtter, at borgerne har kontakt til familie
og øvrige netværk ud fra egne ønsker og behov.
Tema: Selvstændighed og relationer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed jf. indikator 2 a, og der følges op derpå, hvilket kan ses i stikprøver og er beskrevet
af tilbuddet som en af kerneopgaverne.
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Der er også lagt vægt på, at borgerne indgår i sociale relationer efter individuelt behov og formåen, og det ses
beskrevet ved flere eksempler på aktiviteter, som borgerne deltager i, i det omgivende samfund jf. indikator2 b.
Endvidere er der lagt vægt på, at borgerne har kontakt til familie og øvrige netværk ud fra egne ønsker og behov, og
det beskrives at være meget individuelt, hvad borgerne ønsker jf. indikator2 c. Tilbuddet støtter borgerne i
kontakten og prioriterer pårørendesamarbejdet højt under hensyntagen til behørigt samtykke fra borger.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 02.a: Tilbuddet
4 (i høj grad
opstiller i samarbejde med
opfyldt)
borgerne konkrete, individuelle
mål for borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed,
og der følges op herpå

Tema: Selvstændighed og relationer

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de
fremsendte stikprøver ses at være meget konkrete i forhold til målfastsættelse på temaet.
Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne ved interview d. 26.2.-15 oplyser, at de generelt
arbejder med selvstændighed og relationer, og indtænker det når de skal opsætte mål og nævner
relevante eksempler på mål, samt hvordan der foretages opfølgning herpå sammen med borgerne
gennem ugentlige møder.
Ved stikprøver af dagbogsnotater for tre borgere, ses beskrivelserne ikke at relaterer sig til konkrete
mål eller delmål i relation til borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Ved gennemgang af
dagbogsnotater, kan Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet i deres indsats har fokus på borgernes
selvstændighed og sociale kompetencer ud fra en hverdags kontekst, så som beskrivelse af, hvorvidt
en borger ønsker kontakt, har opholdt sit i fælles lejligheden, deltager i fælles måltidet mv.
Socialtilsynet vurderer, at ud fra dagbogsnotaterne ses der at være en opmærksomhed på borgernes
dagsform, og respekt for borgernes selv- og medbestemmelse.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad
sociale relationer, fællesskaber opfyldt)
og netværk i det omgivende
samfund

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i
det omgivende samfund. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen i interview d. 26.2.-15
nævner flere eksempler på, hvordan borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i
det omgivende samfund. Der nævnes fx at borgere går i fitnesscenter, storcenter og benytter
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naturen, samt at de i tilbuddet tager på ture fx i biografen og har fælles vinterbadning, hvilket
borgerne bekræfter.
Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne i interview d. 26.2.-15 nævner eksempel på,
hvordan de støtter borger med at få relationer ved besøg i ungdomsklubber og lignende.
Der er også lagt vægt på, at borger i interview d. 26.2.-15 oplyser at komme næsten dagligt i
fælleslejligheden, og at pågældende har venner i dagtilbuddet
Indikator 02.c: Borgerne har med 4 (i høj grad
udgangspunkt i deres ønsker og opfyldt)
behov herfor kontakt til og
samvær med deres familie og
netværk i dagligdagen

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor
har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Der er i bedømmelsen lagt
vægt på, at ledelsen og medarbejdere i interview den 26.2.-15 oplyser, at det er individuelt i hvilket
omfang borgerne har kontakt til familie og netværk, og der nævnes konkrete eksempler på, de
aftaler borgerne har med deres pårørende, og hvordan borgerne støttes i at fastholde kontakten.
Der er også lagt vægt på, at det af leder i interview d. 26.2.-15 oplyses, at der afholdes
julekomsammen og sommerarrangement hvor pårørende kan deltage, hvilket borger og pårørende
bekræfter.

Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i
en klar målgruppebeskrivelse, som er unge og voksne
over 18 med diagnoser inden for autismespektret, ADHD
og eventuelle Co-morbide tilstande, hvor borgerne bor i
egen lejlighed og træner forskellige færdigheder i den
forbindelse. Tilbuddet anvender den neuropædagogisk
referenceramme og inddrager brugen af elektroniske

Udviklingspunkter
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan overveje
relevansen af at afholde kontinuerlige beboermøder, alt
for at understøtte demokratiprocessen.
I relation til magtanvendelser, ser socialtilsynets med
fordel, at tilbuddet udarbejder en beredskabsplan for
borgerne, således at det sikres at de borgere der måtte
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hjælpemidler som fx ipads i strukturpædagogikken,
hvilket vurderes relevant for målgruppen.

overvære en magtanvendelse eller blive udsat for
overgreb, får mulighed for at få bearbejdet oplevelsen
relevant. Hertil kommer at tilbuddet med fordel kan
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder systematisk udarbejde skriftlig samtykke med borgerne, om i hvilke
med faglige tilgange og metoder, der fører til positive
tilfælde medarbejderne må få adgang til lejlighederne.
resultater for borgerne. Til dokumentation benyttes
udviklingsplaner og årlige handleplansmøder med
kommunerne.
Det vurderes også, at tilbuddet som i værdigrundlaget
nævner tryghed, tillid, stabilitet, forudsigelighed,
struktur, anerkendelse og ligeværdighed, har fokus på
mange af temaets kriterier, og udføres i praksis.
Det vurderes, at tilbuddet respekterer og sikrer
borgernes medinddragelse, medbestemmelse og
indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt
hverdagen i tilbuddet, gennem den løbende hyppige
dialog med de enkelte borgere, men det bemærkes, at
der ikke holdes faste beboermøder. Som led i faktuel
høring har tilbuddet d. 2.12.-15 telefonisk oplyst, at det
har været drøftet, om der skal holdes beboermøder. Det
er besluttet, at for at styrke demokratiprocessen,
afholdes der møder i mindre fora, ud fra den enkelte
borgers behov og med selvbestemmelsesretten i fokus.
Endvidere vurderes det, at tilbuddet understøtter
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borgernes fysiske og mentale sundhed, og borgerne
vurderes at trives i tilbuddet samt får støtte til relevante
sundhedsydelser og intern psykolog inddrages ved behov
for faglig sparring.
Det er tillige socialtilsynets vurdering, at tilbuddet
forebygger og håndterer magtanvendelser relevant efter
gældende procedure og retningslinjer, samt understøtter
gennem relevant pædagogisk intervention, at der ikke
forekommer overgreb. Det vurderes, tilbuddet med
fordel kan få nedskrevet et beredskab i forhold til at
forebygge overgreb. Tilbuddet har som led i den faktuelle
høring telefonisk oplyst den 2.12.-15, at der efter tilsynet
er udarbejdet et beredskab.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder
med afsæt i en klar
målgruppebeskrivelse,
systematisk med faglige tilgange
og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse.
Endvidere bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet arbejde systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til
positive resultater for borgerne.
Se bedømmelse af indikator 3 a, 3 b og 3 c for uddybning af vurderingen.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 03.a: Tilbuddet
4 (i høj grad
anvender faglige tilgange og
opfyldt)
metoder, der er relevante i
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Målgruppen er unge og voksne over 18 år med
diagnoser inden for autismespektret, ADHD og eventuelle Co-morbide tilstande. De borgere, som er
tilknyttet botilbuddet bor som hovedregel i egen lejlighed. Borgerne modtager støtte til
hverdagsstruktur, uddannelse, job, kærester, familie, kammerater, indkøb, fritidsaktiviteter,
husholdning, hygiejne, medicinhåndtering, ledsagelse til forskellige ting, m.m. Hjælpen tager altid
udgangspunkt i borgerens forudsætninger og gives med respekt for den enkeltes værdighed og
integritet.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet i følge hjemmesiden og interview med ledere og
medarbejdere d. 26.2.-15 arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme. Medarbejderne
oplyser, at de støtter borgerne med at skabe overblik i hverdagen og struktur. Beskriver de skaber
struktur og fastere rammer og vejleder indenfor dette. De arbejder medinddragende og spørgende,
og ser på hvordan borgerne forstår hverdagen, ud fra hvad der giver mening for borgerne og giver
anvisninger ud fra deres forståelse.
Tillige er lagt vægt på, oplysninger fra afdelingsleder i interview d. 26.2.-15 om, at VISO inddrages
efter behov, og der nævnes konkret eksempel på, hvordan de benyttes til faglig sparring og en deraf
følgende ændret tilgang til borgeren. Pårørende bekræfter i interview d. 26.2.-15, at der fx i forhold
til deres pårørende er ændret i den pædagogiske tilgang og inddraget psykolog for faglig sparring,
hvilket de bekræfter som relevant for borgeren.
Der er ydermere lagt vægt på at det ved tilsynet d. 5.3.-14 fremgik, at ipads blev brugt som et aktivt
redskab fx til kalenderfunktion med henblik på at støtte op omkring struktur og forudsigelighed.
Desuden benyttes visualisering fx omkring påklædningssituationer.

Indikator 03.b: Tilbuddet

3 (i middel

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der
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dokumenterer resultater med
grad opfyldt)
udgangspunkt i konkrete, klare
mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af
indsatsen

inden en borger flytter ind holdes et visitationsmøde og udarbejdes en udviklingsplan sammen med
borger, og denne jævnligt revideres på baggrund at dagbogsnotater. Borger bekræfter i interview d.
26.2.-15, at der dagligt laves notater i intranote. Udviklingsplanerne fremgår af de fremsendte
stikprøver i borgersager og er beskrevet på Tilbudsportalen, ligesom det ses, at der anvendes SMART
modellen og opstilles konkrete mål.
Der er også lagt vægt på, at det ved stikprøver i dagbogsnotater for tre borgere, ses der ikke at være
beskrivelser som relaterer sig til den pædagogiske tilgang, med henblik på læring og forbedring af
indsatsen.
Socialtilsynet konstaterer, at der ikke notes dagligt og ofte omhandler notaterne forskellige praktiske
ting, der er relevante for borgernes hverdag, men der ses ikke at være systematisk opfølgning på
opstillede mål eller beskrivelse af, hvordan der den givende dag er arbejdet med målet.
Tillige er der lagt vægt på, at der tidligere, i følge interview med medarbejderne d. 26.2.-15, har
været en fast systematik i form af et årshjul og fast struktur for drøftelse af borgernes mål og
resultater, men at denne ikke har fungeret det seneste stykke tid. Ledelsen er opmærksom på, at der
er behov for at få gendannet denne struktur.
Der er ydermere lagt vægt på, at borger i interview d. 26.2.-15 beskriver, at pågældende sammen
med kontaktpersonen udarbejder et ugeskema, som giver borger et godt overblik over ugens aftaler
og hjælper borger til bevare overblikket over sine aftaler.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan
3 (i middel
dokumentere positive resultater grad opfyldt)
i forhold til opfyldelsen af de
mål, de visiterende kommuner
har opstillet for borgernes
ophold

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der
ved stikprøve i to handleplaner fremgår, at borger ikke har en myndighedsplan ved indflytning i
tilbuddet. Lederen oplyser ved interview d. 26.2.-15, at de ikke har handleplan eller voksenudredning
(VUM) på alle borgere, men har opfølgning med kommunen 3 måneder efter indflytning, hvilket er
en klar målsætning for alle borgerne.
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Der er også lagt vægt på, at medarbejderne i interview d. 26.2.-15 med et flere eksempler beskriver,
hvordan der har været en positiv udvikling hos borgerne.
Tillige er der lagt vægt på, at det ud fra borgerinterview d. 26.2.-15 er forskelligt, i hvilket omfang der
er formaliserede møder med handlekommunen og opfølgning på skriftlig handleplan, og at
pårørende bekræfter de afholdes, og de bliver indbudt, hvis borger ønsker dette.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 04: Tilbuddet
understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse
på eget liv og hverdagen i
tilbuddet

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet understøtter, at borgerne er medinddraget og har indflydelse på alt,
hvad der berører dem i hverdagen, ligesom borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
Der lægges vægt på, at det foregår dels igennem dialog med medarbejderne og dels gennem udarbejdelse af
udviklingsplanen.
Se bedømmelse af indikator 4 a og 4 b for uddybning af bedømmelsen.
Tilsynet bemærker, at der ikke afholdes kontinuerlige beboermøder, da det ikke er denne borgergruppes behov.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 04.a: Borgerne bliver
hørt, respekteret og anerkendt

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt. Der er i
bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår af tilsyn d. 26.2.-15 og d. 5.3.2014, at tilbuddets værdisæt
understøtter dette, og der ses gennem dialog med ledelsen, medarbejder og borgere, at tilbuddet
lægger vægt på at have en ligeværdig, anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne. Ledelsen
beskriver dilemmaer omkring dette i forhold til stikprøve, hvor borger får støtte til sin økonomi.
Der er ydermere lagt vægt på, at det ved interview af medarbejderne d. 26.2.-15 fremgår, at de
holder ugentlige møder med borgeren, hvor emnet italesættes.
Endvidere er der lagt vægt på, at borgerne og pårørende i interview d. 26.2.-15 giver udtryk for, at
borgerne bliver hørt, og der nævnes konkret eksempel på, hvordan medarbejderne respekterede og
anerkendte borgers udfordringer i forbindelse med indflytning og indgik i en god dialog om dette.
Ved stikprøve i dagbogsnotat, bemærker og anerkender Socialtilsynet beskrivelser af, hvordan
medarbejderne har støttet en borger i en vanskelig situation. Beskrivelserne vidner om en
respektfuld og anerkende tilgang til borgeren og den problemstilling som borgeren har.

Indikator 04.b: Borgerne har
5 (i meget
indflydelse på beslutninger
høj grad
vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt)
i tilbuddet i overensstemmelse
med deres ønsker og behov

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det af
tilsyn d. 5.3.-14 ved interview med ledelsen fremgår at tilrettelæggelsen af borgernes aktiviteter altid
foregår i samarbejde med borgerne, hvilket medarbejderne bekræfter i interview d. 26.2.-15 hvor det
beskrives, at der er ugentlig møder med borgerne individuelt omkring planlægning.
Der er tillige lagt vægt på medarbejdernes oplysninger i interview d. 26.2..15, om, at de 4 borgere,
der bruger fælleslejligheden, er med til at beslutte, hvad der skal købes ind, og den månedlige
madplan planlægges ud fra borgernes ønsker. Det oplyses, at der ikke holdes beboermøder, da
medarbejderne har erfaring for at møder med 2-3 borgere af gangen fungerer bedre for borgerne.
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Medarbejderne har udarbejdet husreglerne. Ved interview af borger bekræftes det, at der ikke
holdes fællesmøder, men der er altid mulighed for, at få sagt det borger ønsker.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 05: Tilbuddet
understøtter borgernes fysiske
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
I bedømmelsen er der lagt vægt på den uddybende bedømmelse i indikator 5 a, samt at der i interview med
ledelsen d. 26.2.-15 oplyses, at trivslen meget beror på en god visitation i boligerne, da de er beregnet til, at der bor
to borgere sammen. Til udredning i forbindelse med dette benytter de tilbuddets interne psykolog.
Der er også lagt vægt på den uddybende bedømmelse i indikator 5 b, og ledelsens oplysninger i interview d.
26.2.-15, om at de har fokus på egne kompetencer og er meget opmærksomme på ikke at udføre behandling, men
rådfører sig med psykolog eller andre relevante behandlere ved tvivlsspørgsmål af helbredsmæssig karakter.
Ydermere er der lagt vægt på, at medarbejderne ved interview d. 26.2.-15 oplyser, at fx ved indlæggelse af borger
sikrer de, at borgers dør bliver aflåst og efter aftale passer de eventuelle kæledyr.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad trives i tilbuddet. Der er i bedømmelsen lagt vægt
på, at der ved interview d. 26.2.-15 fra ledelse, medarbejdere og pårørende samlet set gives udtryk
for, at borgerne trives.
Der er også lagt vægt på, at borgerne der kommer i fælleslejligheden på dagen for tilsynet d. 26.2.-15
ser ud til at trives, hvilket kan observeres i deres dialog med medarbejderne og færden i lokalerne.

Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget
støtte fra tilbuddet adgang til
høj grad
relevante sundhedsydelser
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der i
interview med ledelse, medarbejdere, borgere og pårørende d. 26.2.-15 samstemmende oplyser, at
borgerne med fx psykiatriske problemestillinger får støtte til at følge relevant behandling ved fx
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psykiater, distriktspsykiatrisk center eller egen læge, ud fra et individuelt behov for støtte, og der
nævnes flere eksempler på, hvad sådanne individuelle aftaler kan indholde.
Der er også lagt vægt på, at borger ved interview d. 26.2.-15 beskriver at få hjælp til at huske
lægesamtaler og hospitalsundersøgelser, og medarbejderne efter aftale følger borger derud, og
pårørende beskriver hvordan en borger får støtte til lægebesøøg i forbindelse med udredning af
dårlig skulder samt de løbende tandlægebesøg.
Tillige er lagt vægt på, at medarbejderne ved interview d. 26.2.-15 oplyser, at de besøger borgere der
er indlagt, og tager med når de skal indlægges.
Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad
pædagogiske indsats fokus på
opfyldt)
forhold, som har betydning for
borgernes fysiske og mentale
sundhed

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at
socialtilsynet ved stikprøve i to handleplaner, kan se at tilbuddet er opmærksomme på, at borgerne
har sundhedsmæssige udfordringer af forskellig karakter, og ved analyse af den pædagogiske
handleplan, fremgår det at tilbuddet ønsker at motivere en borger til at dyrke mere motion og have
fokus på sund kost, mens det i den anden plan ikke er tydeligt, hvordan tilbuddet arbejder med en
borgers selvskadende adfærd.
Der er tillige lagt vægt på, at det ved interview med ledelse, medarbejdere, borger og pårørende d.
26.2.-15 bliver beskrevet hvordan en borger på grund af sin mentale tilstand, i perioder bliver
skærmet fra fællesskabet i fælleslejligheden og får den pædagogiske støtte i egen lejlighed.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser relevant efter gældende
procedure og retningslinjer.
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet ikke, på alle borgere hvor de har nøgle til lejligheden, har et skriftligt
samtykke, som omhandler i hvilke tilfælde, de må få adgang til lejligheden, hvilket Socialtilsynet anbefaler at få
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udarbejdet, hvis borgerne ønsker det. Ledelsen og medarbejderne reflekterer over dette under interview d. 26.2.15 og ser mange fordele i dette.
Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne er informeret om proceduren for magtanvendelse mundtligt, ifølge
ledelsens oplysninger i interview d. 26.2.-15.
Se i øvrigt bedømmelsen af indikator 6 a og 6 b for uddybning af vurderingen.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 06.a: Tilbuddets
pædagogiske indsats sikrer, at
magtanvendelser så vidt muligt
undgås

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets pædagogiske indsats i høj grad sikrer, at magtanvendelser
undgås. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det ved dokumentanalyses ses, at der kun har været
indberettet en magtanvendelse i det seneste år. Ledelsen og medarbejderne beskriver denne
hændelse i interview d. 26.2.-15 og forklarer baggrunden for at de låste sig ind i borgers lejlighed
under hensyntagen til omsorgspligten og borger oplyser, at være glad for at de kom ind i lejligehden,
og fortæller at medarbejderne kun låser sig ind efter aftale, hvis telefoneen ikke svares.
Der er også lagt vægt på, at medarbejderne i interview d. 26.2.-15 og 5.3.-14 oplyser hvordan de
arbejder med konfliktnedtrappende adfærd, mindsteindgrebsprincippet og at borgerne ikke presses
ud over, hvad der er nødvendigt, samt borger i interview d. 26.2.-15 fortæller, at pågældende aldrig
har oplevet, at der fx tages fat i en borger, da der altid tales stille og roligt om tingene.
Socialtilsynet bemærker, at der ikke foreligger skriftligt samtykke fra borgerne omkring
medarbejdernes adgang til deres bolig. Tilbuddet har som led i faktuel høring d. 2.12.- 15 oplyst
telefonisk, at der efter tilsynet er udarbejdet samtykke fra borgerne.

Indikator 06.b: Tilbuddet
dokumenterer og følger op på
eventuelle magtanvendelser

4 (i høj grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det ved
interview med ledelsen og medarbejdere d. 26.2.-15 og 5.3.-14 oplyses, at der er en procedure for
indberetning og opfølgning på eventuelle magtanvendelser samt kontinuerlige drøftelser på
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med henblik på løbende læring
og forbedring af indsatsen

personalemøderne omkring emnet, herunder også drøftelser af gråzoner.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forbygger overgreb gennem relevant pædagogisk intervention. Se
bedømmelsen af indikator 7 a for uddybning af vurderingen.
Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at tilbuddet kun i lav grad har et beredskab i forhold til at forebygge
overgreb der er tilpasset målgruppen og bemærker, at der ikke er nedskrevet et beredskab i forhold til at forebygge
overgreb.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 07.a: Tilbuddets
4 (i høj grad
pædagogiske indsats
opfyldt)
understøtter, at der ikke
forekommer overgreb i tilbuddet

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets pædagogiske indsats i høj grad understøtter, at der ikke
forekommer overgreb i tilbuddet. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen i interview d.
26.2.-15 oplyser, at de kun ser en borger i tilbuddet kan have udadvendt adfærd, og medarbejderne
generelt ikke ser konflikter mellem borgerne, men at der kan være borgere, som ikke matcher rent
personlighedsmæssigt. Medarbejderne beskriver, hvordan de støtter og vejleder borgere bedst
muligt, og nuancerer i samtale med borger, de hændelser der kan være udløsende for borgers
adfærd.
Endvidere er der lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne i interview d. 26.2.-15 beskriver de
pædagogiske handlemåder i konkret sag, hvor en borger oplever anden borgers adfærd for
grænseoverskridende. Det oplyses, hvordan der arbejdes med begge borgeres forståelse for
hinandens adfærd og taler om normal adfærd.

Indikator 07.b: Tilbuddets
beredskab i forhold til at
forebygge overgreb er tilpasset

2 (i lav grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det af
ledelsen i interview d. 26.2.-15 oplyses, at der ikke er nedskrevet noget beredskab, og det for nogle
borgere ikke giver mening, at have en skriftlig aftale men nogle har en mundtlig aftale fx om
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målgruppen og er kendt af
medarbejderne
Tema
*Organisation og
ledelse

involvering af forældre i hændelser.
Tilbuddet har som led i faktuel høring d. 2.12.-15 telefonisk oplyst, at der efter tilsynet er udfærdiget
et skriftligt beredskab.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en
hensigtsmæssig organisering og en kompetent og
ansvarlig ledelse. Endvidere vurderes det, at ledelsen
driver tilbuddet fagligt forsvarligt, og vægter at
medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer samt
sikrer udvikling. Ligesom ledelsen i forhold til økonomien
er opmærksomme på hvilke udgiftsposter fx til vikarer
som har betydning for den samlede økonomi.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet samlet set har en faglig kompetent ledelse.

Tema: Organisation og ledelse

Se bedømmelsen af indikator 8 a og 8 b for uddybning af vurderingen.
Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at tilbuddet i middel grad har en kompetent og aktiv bestyrelse
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 08.a: Ledelsen har
4 (i høj grad
relevante kompetencer i forhold opfyldt)
til at lede tilbuddet

Tema: Organisation og ledelse

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på de
fremsendte cv fra ledere og souschef. Af disse fremgår det at lederen har lederuddannelse og
souschef 1 års lederuddannelse og flere korterevarende forløb samt begge har flere års erfaring fra
arbejdet med målgruppen samt som ledere.
Der er også lagt vægt på, at ledelsen og medarbejdere i interview d. 26.2.-15 nævner, at der har
været udfordringer i forhold til arbejdsplanen, som der nu er ved at komme styr på. Desuden har
introduktion af den nye leder ikke været optimal, og medarbejderne oplever ikke at pågældende er
kommet helt ind i det endnu.
Endvidere er der lagt vægt på, at ledelsen i interview d. 26.2.-15 fortæller, at ledelsesstilen tidligere
var mere topstyret og struktureret, men at de nu arbejder mere med at medarbejderne selv skal
være selvledende, hvilket nogle medarbjdere finder svært. Medarbejderne bekræfter dette i
interview d. 26.2.-15 og efterlyser mere topledelse og struktur oppefra.

Indikator 08.b: Tilbuddet
4 (i høj grad
benytter sig af ekstern faglig
opfyldt)
supervision eller anden form for
sparring for ledelse og
medarbejdere

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen
og medarbejderne i interview d. 26.2.-15 oplyser, at de får fast supervisions i borgersager på
personalemøderne af intern psykolog samt ekstern supervision til personalet.
Tillige er der lagt vægt på, at medarbejderne i interview oplyser, at de bruger det ugentlige
personalmøde fra kl. 9-15 til faglig sparring og koordinering og har haft inddraget VISO i en sag.
Der er endvidere lagt vægt på, at ledelsen i interview oplyser, at de har ugentlige ledermøder og
afdelingslederen deltager i supervision.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en
kompetent og aktiv bestyrelse

3 (i middel
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det
grad opfyldt) fremgår af Tilbudsportalen og ansøgningsskemaet at Bestyrelsen består af tre medlemmer, hvor af to
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af medlemmerne er ledelsesrepræsentanter.
Der er også lagt vægt på, at der er fremsendt udkast til nye vedtægter d. 29.9.-15, som er i
overensstemmelse med vejledningen. Det ses, at der er tre medlemmer i bestyrelsen, og
socialtilsynet oplyser under tilsynet, at der kan indgå flere medlemmer, men understeger at
nuværende konstruktion er lovlig i henhold til loven. Socialtilsynet anbefaler, at det fremgår af
vedtægterne, hvordan bestyrelsen bliver nedsat. Bestyrelsen er sammensat af en formand der er
uafhængig, en ejer og et medlem er ejer og leder, uden stemmeret.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.
drift varetages kompetent
Se bedømmelse i indikator 9 a for uddybning af vurderingen.
Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at tilbuddet scorer i lav grad på indikator 9 b, fordi
personalegennemstrømningen har været højere end sammenlignelige arbejdspladser, og ledelsen forklarer
relevante årsager hertil. Tillige er lagt vægt på, at det af de fremsendte oplysninger fra tilbuddet fremgår, at
Arbejdstilsynet har givet tilbuddet en grøn smiley og der er udarbejdet APV, og umiddelbart ikke ses at være
problemer med arbejdsmiljøet trods den høje personalegennemstrømning.
Der lægges endvidere vægt på, at tilbuddet scorere i meget lav grad på indikator 9 c, fordi sygefraværet er langt
højere end på sammenlignelige arbejdspladser.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 09.a: Borgerne har i
forhold til deres behov
tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante
kompetencer

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Organisation og ledelse

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til
personale med relevante kompetencer Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ifølge
Tilbudsportalen er ansat 7 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere. Ledelsen oplyser i interview d.
26.2.-15, at en medhjælper er uddannet indenfor mediebranchen og har relevant it kompetencer
samt erfaring fra arbejdet med målgruppen, samt at anden ufaglært er psykologistuderende og har
særlige kompetencer indenfor det neuropsykologiske. Desuden oplyses det, at de benytter vikarer i
nattevagten, hvilket giver en høj udgift på dette område.
Der er også lagt vægt på, at det af de fremsendte oplysninger fremgår, at der er påbegyndt et internt
uddannelsesforløb med intern psykolog. Ledelsen oplyser i interview d. 26.2.-15, at psykologen er
specialist i ADHD og autisme, og beskriver at pågældende fx deltager med en borgers accept i den
psykiatriske behandling, således at de sikrer en koordineret indsats.
Tillige er der lagt vægt på, at medarbejderne i interview d. 26.2.-15 giver udtryk for, at de oplever, at
de har kompetencer til at varetage opgaverne, og mener de rent fagligt med nuværende team
magter opgaven med målgruppen og samtidig kan udvikle den neuropsykologiske viden.
Medarbejderne forklarer vagterne, og de daglige overlap fra morgen, eftermiddag og aften, samt at
de mødes også med de øvrige afdelinger og hjælper hinanden fx ved sygdom "hvis det brænder på".
Endvidere er der lagt vægt på, at borgerne i interview d. 26.2.-15 oplyser, at tilbuddet er åbent hele
døgnet, men fælleslejligheden er låst om natten, og der kan medarbejderne kontaktes på telefon
eller anden måde efter individuel aftale. De fortæller også, at hver borger har to kontaktpersoner og
kan altid kontakte en kollega, hvis kontaktpersonerne ikke er tilstede, og medarbejderne er meget
fleksible og bliver længere, hvis det er nødvendigt. En borger beskriver den daglige støtte og oplever
at få relevant støtte efter eget behov.
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Indikator 09.b:
Personalegennemstrømningen
på tilbuddet er ikke på højere
niveau end sammenlignelige
arbejdspladser

2 (i lav grad
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ifølge Tilbudsportalen er en personalegennemstrømning
på 58,3 %, hvilket er højt i forhold til sammenlignelige arbejdspladser.
Der er også lagt vægt på, at lederen i interview d. 26.2.-15 oplyser, at baggrunden for
gennemstrømningen bl.a. er at to medarbejdere er på barsel, og en leder og nogle medarbejdere er
ophørt.

Indikator 09.c: Sygefraværet
1 (i meget lav
blandt medarbejderne er ikke på grad opfyldt)
højere niveau i forhold til
sammenlignelige arbejdspladser
Tema

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det på Tilbudsportalen fremgår, at sygefraværet er på82,3
dage pr. medarbejder pr. år, hvilket er på et langt højere niveau i forhold til sammenlignelige
arbejdspladser. Det oplyses i samtale med leder, at medarbejdere på barsel også indgå i beregningen.
Tilbuddet kan se på hvorvidt tallet er beregnet korrekt.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse

*Kompetencer

3,5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har de
kompetencer målgruppen har behov for, og at der er
gode muligheder for kompetenceudvikling for
medarbejdergruppen, samt at der på kort sigt er iværksat
internt uddannelsesforløb i den neuropædagogiske
tilgang og en løbende faglig sparring med psykolog.
Det vurderes også, at medarbejderne møder borgerne
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger
og har en etisk tilgang i arbejdet med borgerne.
Tema: Kompetencer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 10: Tilbuddets

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens
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medarbejdere besidder
relevante kompetencer i forhold
til målgruppens behov og
tilbuddets metoder

behov og tilbuddets metoder.
Det kan Socialtilsynet konstatere, både ved gennemgang af fremsendte materiale forud for tilsynet, herunder
pædagogiske planer, dialog med medarbejdere, leder, borger og pårørende samt gennemgang af daglige notater.
Endvidere er der lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på hvilke kompetencer der med fordel kan tilføres til
medarbejderne.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 10.a:
4 (i høj grad
Medarbejdergruppen har samlet opfyldt)
set relevant uddannelse,
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Tema: Kompetencer

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det af
Tilbudsportalen fremgår at der er ansat 7 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere samt en psykolog
på 7 timer pr. uge samt på hjemmesiden ses, at personalet består af pædagogiske vejledere samt en
psykolog. Se i øvrigt indikator 9 a.
Der er også lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne i interview d. 26.2.-15 oplyser, at der
benyttes en tjekliste og følordning og prioriteres en god inrtoduktion også af vikarer.
Endvidere er lagt vægt på, at pårørende i interview d. 26.2.-15 oplever, at psykologen har stor
betydning for udviklingen af medarbejdernes kompetencer og medarbejdernes oplysninger om, at
de benytter psykologen til faglig sparring og intern undervisning.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 3 (i middel
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at
medarbejdernes samspil med
grad opfyldt) borgerne i interview d. 26.2.-15 oplever, at medarbejderne gør det så godt som muligt, og de oplever
borgerne, at medarbejderne har
at blive respekteret og støttet fx i forhold til relationer til pårørende.
relevante kompetencer
Der er endvidere lagt vægt på, de faglige reflektioner medarbejderne har under interviewet d.
26.2.-15, samt de af tilsynet observerede samtaler med borgerne under tilsynsbesøget, hvilke
fremstod respektfulde og etisk.
Ved stikprøve at dagbogsnotaterne på tre borgere, kan Socialtilsynet konstatere at samspil mellem
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borgerne og medarbejder, herunder ledelsen, afspejler at de har relevante kompetencer. Der er flere
eksempler på, hvordan borgerne får støtte i henhold til deres behov og ønsker, samt der sættes
relevante grænser og krav, når borgerne udviser adfærd, som ikke accepteres. Socialtilsynet kan
konstatere at der ikke dokumenteres dagligt.
Tema
*Økonomi

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,7

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er
gennemskuelig for socialtilsynet og visiterende
kommuner. Der er i vurderingen lagt vægt på, at flere af
borgerne er indskrevet i tilbuddet med differentierede
takster jf. borgernes funktionsniveau og deraf behov for
støtte. Dermed sikres at takstberegningen er
transparent. Socialtilsynet vurderer videre, at det ikke
fremstår tydeligt for socialtilsynet, hvilke beregninger
som ligger til grund for udredning af timelønnen for
udliciteret arbejde.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har afsat relevante
midler til kompetenceudvikling af medarbejderne.
Samlet set vurderes det, at tilbuddets økonomi er
bæredygtigt, såfremt tilbuddets egen forventning til drift
i 2016 kan medføre en forbedret egenkapital.

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i 2016 skal have
reetableret sin egenkapital.
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan
tydeliggøre, hvad der ligger til grund for udregningen af
timelønnen for udliciteret arbejde.

Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at tilbuddet er
opmærksom på tiltag som kan være med til at sikre tilbuddets økonomi yderligere.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 4 (i høj grad
har ikke anført forbehold eller
opfyldt)
væsentlige supplerende
oplysninger i erklæringen til
tilbuddets regnskab og
årsrapport

Tema: Økonomi

Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddets revisor
ikke har anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets
regnskab og årsrapport. Der er dog gjort opmærksom på, at tilbuddet opfordres til, at der etableres
funktionsadskillelse, således at den bruger der opretter/indlæser betalingsforslaget, ikke
egenhændigt kan godkende disse.
Til grund lægges også, at revisor på anmodning oplyser, at husleje er på markedsvilkår.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 4 (i høj grad
forhold mellem tilbuddets
opfyldt)
forventede omsætning på den
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget

Indikatoren er i høj grad opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at der er
sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Der er økonomi til afholdelse af faste udgifter efter de
variable udgifter er fratrukket omsætningen. I bedømmelsen har socialtilsynet videre lagt vægt på, at
tilbuddet ikke har planlagte investeringer, grundet manglende overskud i økonomien.

Indikator 11.c: Tilbuddets
1 (i meget lav Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at
soliditetsgrad (nøgletal) er
grad opfyldt) soliditetsgraden udgør 8,9% hvilket må anses for ikke rimeligt set i forhold til tilbuddets alder og
rimelig set i forhold til tilbuddets
specialiseringsgrad.
alder og specialiseringsgrad
Egenkapitalen er negativ, og det er oplyst af ledelsen, at de har opmærksomhed på dette ved
oprettelse af flere pladser.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet. Tilbuddet arbejder med
økonomi giver mulighed for den differentierede takster, for at sikre at den enkelte borger modtager individuel støtte efter behov. Det fremstår ikke
fornødne kvalitet i tilbuddet i
tydeligt for socialtilsynet, hvorfor denne støtte ikke ydes af medarbejdere i tilbuddet, men købes som en ekstern
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forhold til prisen og tilbuddets
målgruppe

ydelse. Socialtilsynet konstaterer, at timeprisen for den ydelse som tilbuddet køber er højere end
gennemsnitslønnen for de fastansatte medarbejdere.
Leder oplyser, at tilbuddet er indforstået med at ændre procedure, så borgernes egenbetaling bliver et
mellemværende mellem handle kommunen og borgeren, og det er oplyst, at der er taget kontakt til de visiterende
kommuner omkring dette.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 3 (i middel
afspejler tilbuddets målgruppe, grad opfyldt)
metoder samt tilbuddets planer
for faglig udvikling og større
ændringer

Tema: Økonomi

Indikatoren er i middel grad opfyldt. I bedømmelsen har socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddets
budget genspejler målgruppen. Grundet borgernes udfordringer er der mulighed for støtte hele
døgnet. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet tilbyder to forskellige ydelser. For enkelte borgere
bliver der tilkøbt ydelse. Det fremstår ikke tydeligt for socialtilsynet, hvordan tilbuddets ydelse
tilrettelægges forskelligt i henhold til de to forskellige takster og målgruppe. Socialtilsynet er bekendt
med, at der tilkøbes ydelser til enkelte borgere.
Tilbuddet har ansøgt om udvidelse af tilbuddet med to pladser. I henhold til fremsendte budget er
det socialtilsynets bedømmelsen, at det fremsendte budget genspejler den forventede ændring.
Endelig bedømmer socialtilsynet, at tilbuddets budget understøtter tilbuddets mulighed for faglig
udvikling.
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 13: Tilbuddets
økonomi er gennemskuelig for
socialtilsynet og for de
visiterende kommuner

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi til dels er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende
kommuner. Det fremgår tydeligt af budgettet, hvilke indtægter og udgifter tilbuddet har. Socialtilsynet vurderer
videre, at omkostningerne til de faste medarbejdere er lav, i forhold til det samlede budget. Socialtilsynet er
bekendt med, at dette skyldes at dele af ydelsen er udliciteret og fremgår derfor under posten " øvrige
administrations omkostninger". Socialtilsynet vurderer videre, at det ikke fremstår tydeligt for socialtilsynet, hvilke
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beregninger som ligger til grund for udredning af timelønnen for udliciteret arbejde.
Indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
5 (i meget
økonomiske nøgletal, som
høj grad
fremgår af tilbuddets årsrapport, opfyldt)
er i overensstemmelse med
regnskabet
Tema
*Fysiske rammer

Tema: Økonomi

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Ud fra de foreliggende oplysninger i
årsrapport for 2014 samt Tilbudsportalen, er der er overensstemmelse.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets omgivelser,
udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede
og hensigtsmæssige i forhold til målgruppen samt
understøtter indsatsens formål og indhold.
Det vurderes, at de fysiske rammer inde og ude
tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder
blandt andet i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til
privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at
opretholde sociale netværk.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.
rammer understøtter borgernes
udvikling og trivsel
Der er lagt vægt på at borgerne trives med de fysiske rammer, som afspejler at tilbuddet er borgernes hjem, og
disse sammen med fællesfaciliteterne imødekommer borgernes behov.
Se bedømmelsen af indikator 14 a, 14 b og 14 c for uddybning af vurderingen.
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rammer understøtter borgernes
udvikling og trivsel
Der er lagt vægt på at borgerne trives med de fysiske rammer, som afspejler at tilbuddet er borgernes hjem, og
disse sammen med fællesfaciliteterne imødekommer borgernes behov.
Se bedømmelsen af indikator 14 a, 14 b og 14 c for uddybning af vurderingen.
Tema: Fysiske rammer

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

4 (i høj grad
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i høj grad trives med de fysiske rammer. Der er i bedømmelsen
lagt vægt på, at borgerne i interview d. 26.2.-15 oplyser, at være glade for deres lejligheder og
muligheden for at mødes i fælleslejligheden.

Indikator 14.b: De fysiske
4 (i høj grad
rammer og faciliteter
opfyldt)
imødekommer borgernes særlige
behov

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne
bor i egen lejlighed i tilbuddet og har adgang til en fælleslejlighed, hvor de kan deltage i
fællesaktiviteter og spisning. Fælleslejlighed består af 4 værelser, og de to af dem bruges til kontor.
Borgerne benytter hovedsagligt fællesstuen, som har forbindelse til køkkenet med spiseplads.
Desuden er der et værelse som benyttes af psykologen. Ledelsen oplyser i interview d. 26.2.-15, at
der er fællesspisning hver dag i lejligheden. Borgerne hjælper med at lave mad. Borgerne skal melde
sig til spisning, men nogle kan ikke tage stilling, og det er der plads til og fleksibilitet omkring
deltagelse i måltidet. Lejligheden er åben fra kl. 7-22 og der er sovende nattevagt som kan kontaktes.
Hver 2. onsdag hvor der er personalemøde, er der ikke adgang til lejligheden og ved besøg hos
borger aflåses den. Fælleslejligheden fremstår velegnet til formålet og i god stand.
Der er også lagt vægt på, oplysningerne om hvordan borgernes lejligheder er. Lejlighederne var
beregnet til to borgere, og består af to værelser og et køkken med opvaskemaskine og spiseplads i
forbindelse med stue. Hver lejlighed har altan, eget toilet med bad og vaskemaskine samt
tørretumbler. Lederen beskriver i interview d. 26.2.-15 dilemmaer omkring dette, da det ikke giver et
korrekt billede af fx et ungdomsmiljø. Medarbejderne bekræfter, at lejlighederne er store, men at
borgerne ikke kan bo to sammen og derfor er det ene værelse låst af, så hver borger har et værelse
og stue i forbindelse med køkken. Borgerne har indrettet lejlighederne efter deres behov, og oplever
hvordan livet er rigtigt, og kan se medbeboere agere omkring dem. Lederen beskriver, at nogle
borgere med tendens til "vinterdepression" har gavn af de store vinduespartier som giver meget lys
men samtidig sanseindtryk fra naboer. Medarbejdere bekræfter, borgernes gavn af de lyse
omgivelser, og at borgerne bruger altanerne.
Side 35 af 39

Tilbud: Ekkenberg & Larsen Botilbud

Tillige er der lagt vægt, på at medarbejderne i interview d. 26.2.-15 oplyser, at de benytter
lokalområdet, og fx bader hver aften om sommeren, er tæt til indkøbsmuligheder mv, og borgerne
kan cykle rundt til dette.
Indikator 14.c: De fysiske
4 (i høj grad
rammer afspejler, at tilbuddet er opfyldt)
borgernes hjem

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne
bor i egen lejligehed i en opgang i det samme boligselskab som fælleslejligheden ligger i. Borgerne
har således deres egen lejligehd samt adgang til en fælleslejlighed jf. indikator 14 b. Fælleslejligheden
fremstår i sin indretning hyggelig og hjemlig.
Tillige er der lagt vægt på, at borgerne i interview d. 26.2.-15 oplyser, at de selv bestemmer hvem der
kommer i deres lejlighed, og i hvilket omfang de vil benytte fælleslejligheden. Borgerne oplyser, at
medarbejderne respekterer, hvis borger ikke ønsker de kommer, og en borger har både en mundtlig
og en skriftlig aftale om hvornår medarbejderne har adgang til lejligheden.
Det var på dagen for tilsynet ikke muligt at få fremvist en af borgernes lejligheder.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse
*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

Soliditetsgrad

Overskud

Ejendomsudgifter

Lønomkostninger

Lønomkostninger, fast
personale

Omkostninger, særlig
ekspertise

Omkostninger,
kompetenceudvikling

Omkostninger, leder

Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

Personaleomsætning

Sygefravær

Revisionspåtegning

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 107.
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Takstniveau

Ydelse

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

Niveau 1

praktisk hjælp

0,00

midlertidigt ophold

0,00

socialpædagogisk støtte

73.337,00

personlig hjælp og pleje

0,00

Tilbudstype: § 107.
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

socialpædagogisk støtte
praktisk hjælp

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

470,00

58.157,00

0,00

0,00

Tilbudstype: § 107.
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

socialpædagogisk støtte
praktisk hjælp

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.
52.190,00
0,00
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