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Tilsynsrapport
Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold
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 er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.
For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.
Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos 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 hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.
Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.
Kvalitetsmodellen
Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.
Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål
for indsatsen i
tilbuddene. 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 et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. 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 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.
Temaer
-

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgruppe, metoder og resultater
Sundhed og Trivsel
Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau
angivet ud fra 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.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn

Herberget Overførstergården

Hovedadresse

Jægersborg Allé 139
2820 Gentofte

Kontaktoplysninger

Tlf: 40133515
E-mail: kaen@gentofte.dk
Hjemmeside: www.overfoerstergaarden.dk

Tilbudsleder

Kaare Engel

CVR nr.

19369609

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

§ 110 (forsorgshjem/herberg)

Afdelinger

Afdeling

Adresse

Pladser i alt

Tilbudstyper

Boafdeling

Jægersborg Allé
139
2820 Gentofte

19

forsorgshjem/herber
g (§ 110),

4

forsorgshjem/herber
g (§ 110),

Udflytterbolig
Pladser på afdelinger

23

Pladser i alt

23

Målgrupper

18 til 67 år (angst, hjemløshed, alkoholmisbrug, misbrug af cannabis, stofmisbrug)
18 til 67 år (hjemløshed)
18 til 67 år (alkoholmisbrug)
18 til 67 år (angst)
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er gennemført

17-05-2018

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Charlotte Valkonen Akrim (Tilsynskonsulent)
Jakob Kaspar Hansen ()

Indebar tilsynet et fysisk
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg

27-02-18: Jægersborg Allé 139, 2820 Gentofte (Anmeldt)

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Denne rapport er skrevet på baggrund af et driftsorienteret tilsyn af Herberget Overførstergården den 27. februar
2018.
Herberget Overførstergården er et tilbud efter Servicelovens § 110, og tilbuddets målgruppe er borgere mellem 18
og 67 år ved indflytning, der på grund af forskellige sociale problemer, specielt alkoholmisbrug, ikke har nogen bolig
eller som ikke kan opholde sig i egen bolig. Tilbuddet modtager ikke aktive stofmisbrugere og borgerne skal være
velbehandlede, hvis de har psykiske problemer.
Der er 23 pladser i tilbuddet - 19 pladser i bodeling og 4 pladser i udflytter bolig.
Tilbuddets faglige tilgange er relationspædagogisk-, rehabiliterings-, inklusionspædagogisk- og kognitiv tilgang.
Den metodiske tilgang er Social færdighedstræning, Reteaming og Peer Revsteds motivationsmetode.
Socialtilsynet vurderer, at de anvendte faglige tilgange og metoder er relevante for tilbuddets definerede
målgruppe.
Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens
temaer, og at der er tale om et velfungerende tilbud til målgruppen.
Socialtilsynet er orienteret om, at en ny samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Herberget
Overførstergården er under udarbejdelse. Socialtilsynet opstiller i den forbindelse opmærksomhedspunkt om, at
tilbuddets ledelse og bestyrelse løbende skal orientere socialtilsynet om resultatet af forhandlingerne. Socialtilsynet
gør i den forbindelse desuden opmærksom på, at indholdet af en ny aftale skal kunne holdes indenfor rammerne af
lov om socialtilsyn med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.
For beskrivelse og vurdering af tilbuddets kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer henvises der til
temavurderingerne andet sted i tilsynsrapporten.
Særligt fokus i tilsynet
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Under tilsynet den 27. februar 2018 har der primært været fokus på
tema 3 "Målgruppe, Metoder og Resultater" med underliggende kriterium og indikatorer,
tema 4 "Sundhed og Trivsel", kriterium 4 og 5,
tema 5 "Organisation og Ledelse" ligeledes med underliggende kriterier og indikatorer samt
tema 6 "Kompetencer" og
tema 7 "Fysiske rammer" ligeledes med underliggende kriterier og indikatorer.
Øvrige temaer er kun sporadisk berørt. Der vil derfor forekomme tekst fra tidligere tilsynsrapport som er overført,
eventuelt med mindre indholdsmæssige og/eller redaktionelle ændringer.
Opmærksomhedspunkter
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Vurdering af temaet
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse
Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at Herberget Overførstergården arbejder målrettet med borgernes ønsker om
beskæftigelse og/eller uddannelse. Flere borgere har overfor socialtilsynet netop fremhævet det positive i, at
medarbejderne på Overførstergården handler hurtigt i forhold til, at de kommer i gang med noget.
Flere af tilbuddets borgere er tilknyttet tilbuddets haveservicefirma, og her kan de blandt andet træne, hvordan man
begår sig på arbejdspladser.
I den stikprøve af opholdsplaner, som socialtilsynet har analyseret, forholder tilbuddet sig aktivt til spørgsmålet om
beskæftigelse/uddannelse, og der er angivet relaterede mål for, at borgeren kan komme i
beskæftigelse/uddannelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan lave mere handlevejledende
beskrivelser af indsatsen.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 01

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang,
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i overvejende høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde
potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
Hovedparten af de borgere, socialtilsynet har talt med, er i en form for beskæftigelse. Et par stykker er i praktik, en
borger har lige haft et forløb i jobaktivering på et bibliotek, en borger hjælper til i køkkenet, og nogle borgere er i
praktik i det haveservicefirma, der er tilknyttet tilbuddet. Endelig er der en borger, som er i beskæftigelse ude i
byen.
Socialtilsynet erfarer, at borgernes generelle indtryk er, at der fra indflytningstidspunktet er fokus på beskæftigelse.
Medarbejderne oplyser, at de i tilbuddet gør meget for at motivere borgerne til at komme i praktik, hvor de får
mulighed for at træne det at komme op og afsted om morgenen. Medarbejdere giver eksempler på borger, som
trods flere års arbejdsløshed, lidt modvilligt har taget imod tilbud om praktik. Det endte imidlertid med, at borgeren
fik tilbudt løntilskudsjob.
Borgere giver udtryk for et ønske om, at mængden af opgaver skæres lidt ned for dem, som går på arbejde eller er i
praktik/anden form for beskæftigelse.
Et par af de borgere, socialtilsynet talte med, oplyser, at de har svært ved at følge deres ugeskema, og at de på
den baggrund risikerer at ryge ud, såfremt de ikke strammer sig an. Ledelsen har oplyst, at såfremt borgere ikke
ønsker at følge deres mål og heraf også ugeskema, tilhører de ikke tilbuddets målgruppe, og vil således ikke kunne
blive boende.
Medarbejderne oplyser, at såfremt en borger har store helbredsmæssige problemer, vil der være mere fokus på
helbredet i forhold til borgerens beskæftigelse. Ligeledes kan borgerne have misbrugsproblematikker, som
vanskeliggøre fastholdelsen af et job. Her vil et mål kunne være at følge behandling på en af de
behandlingsinstitutioner, der kan behandle borgeren til opnåelse af stoffrihed eller ædruelighed. Ledelsen,
medarbejderne og borgerne oplyser samstemmende, at der altid laves opfølgning på borgernes aftaler med
jobcentret, ligesom den enkelte borger ydes individuel støtte i forhold til beskæftigelse. Alle domæner gennemgås
efter en måneds indskrivning for at sikre, at alle parter (sagsbehandleren hos kommunen, jobcenteret, herberget og
borgeren selv) løfter deres ansvar.
I den stikprøve af opholdsplaner, som socialtilsynet har analyseret, forholder tilbuddet sig aktivt til spørgsmålet om
beskæftigelse/uddannelse, og der er angivet relaterede mål for, at borgeren kan komme i
beskæftigelse/uddannelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan lave mere handlevejledende
beskrivelser af indsatsen.
Indikator 01.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I den stikprøve af opholdsplaner, som socialtilsynet har analyseret, forholder tilbuddet sig aktivt til spørgsmålet om
beskæftigelse/uddannelse, og der er angivet relaterede mål for, at borgeren kan komme i
beskæftigelse/uddannelse.
Medarbejdere, borgere og leder oplyser samstemmende, at man i tilbuddet tilstræber at have et godt samarbejde
med borgernes handlekommune og/eller jobcenter.
I henhold til tilbuddets definerede målgruppe er det ikke muligt at opnå fuld score. Denne indikators bedømmelse
skal ses i lyset heraf.
Indikator 01.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller
grundskoletilbud.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Baggrunden herfor er, at ledelsen oplyser, at alle borgere i
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tilbuddet per automatik bliver tilknyttet et eller andet i forhold til uddannelse/beskæftigelse, når de flytter ind. Nogle
er jobsøgende, nogle er i aktivering eller i job ude af huset. Endelig er der nogen, som ikke er parate til job, og som
derfor har andre beskrevne udviklingsmål.
Medarbejdere oplyser, at 4-7 af de 24 borgere, der pt. er indskrevet er i reel beskæftigelse, medens alle borgerne
på nær én er i praktikforløb eller har andre gøremål, de følger. Der er en borger, som afventer, at vedkommendes
handlekommune finder en plejehjemsplads til vedkommende. Socialtilsynet orienteres om, at man i tilbuddet har et
tæt samarbejde med jobcenteret.
Indikator 01.c

Udgået fra d. 1 januar 2017.
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Vurdering af temaet
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer
Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende
lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv
betydning for deres liv.

Vurdering af tema
Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurdering af dette tema, i forhold til det
tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget redaktionelle ændringer.
Det er socialtilsynets vurdering, at Herberget Overførstergården udfører et højt fagligt kvalificeret arbejde med
udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og kompetencer. Medarbejderne tager udgangspunkt i borgernes
ressourcer og yder støtte ud fra tilbuddets overordnede pædagogiske referenceramme.
Tilbuddet anerkendes for deres arbejde med at gennemgå tilbuddets husorden med borgerne med henblik på at
synliggøre de ikke nedskrevne regler og revidere de allerede eksisterende regler.
Gennemsnitlig vurdering

4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 02

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og
selvstændighed.
En medarbejder giver udtryk for, at borgerne ved indskrivning generelt er mindre selvhjulpne og har behov for støtte
og hjælp til mange ting såsom samarbejdsmøder med sagsbehandler eller møder med jobcenteret. Medarbejderne
er opmærksomme på borgernes reelle støttebehov.
Medarbejdere fortæller også, at de som kontaktpersoner hjælper borgerne med at finde realistiske mål og ønsker.
Borgerne fortæller, at der arrangeres forskellige aktiviteter i tilbuddet, som man kan deltage i. Dette er f.eks.
billardturneringer med andre herberger, fisketure. Tur til svømmehallen er et fast tilbud én gang om ugen, men
turen aflyses nogle gange på grund af manglende tilslutning, eller fordi der ikke er personaleressourcer til, at en
medarbejder kan tage med borgerne. I sådanne tilfælde er det muligt for borgerne at låne cykler og selv tage af
sted, hvis de har lyst.
Det er nogle af medarbejdernes oplevelser, at der er større tilslutning til aktiviteter, tilbuddet betaler for i forhold til
aktiviteter, hvor der er er en vis grad af egenbetaling. Der er også større tilslutning til arrangementer, som borgerne
selv har været med til at arrangere. Det er tilbuddet pædagogiske tilgang at få borgerne til at deltage i
planlægningen af arrangementer/ture.
Medarbejderne fortæller, at mange aktiviteter ikke er planlagte på forhånd, men at der bliver spillet fodbold,
badminton, krolf og petang.
Der afholdes beboermøder en gang om måneden. Det er medarbejdere og borgeres indtryk, at der er stort
fremmøde til disse møder. En borger giver udtryk for, at ledelsen er gode til at efterkomme ønsker, men at
vedkommende gerne så, at kritik af og forslag til ændringer af tilbuddets uskrevne regler blev taget lidt mere vel
imod.
Nogle af borgerne anfægter tilbuddets rammer og regler, som overfor socialtilsynet og beskrives reglerne som
stramme og ikke tidssvarende. Et par af borgerne giver følgende eksempler på regler: Man må ikke have shorts på,
man må ikke gå rundt på bare tæer i huset, og man må ikke være hat, når man spiser. Det er disse borgeres
oplevelse, at reglerne ikke er til diskussion. Ledelsen oplyser, at hovedparten af tilbuddets skrevne og uskrevne
regler har været oppe til diskussion på beboermøder, hvor borgerne har haft mulighed for at få indflydelse, og at det
er en proces tilbuddet er i lige pt. Borger giver imidlertid udtryk for, at reglerne er gode nok, om end det ikke er
regler, man vil have i sit eget hjem.
Ledelse, medarbejdere og borgere tilkendegiver samstemmende, at det er tilladt at få besøg af venner og familie i
tilbuddet, og at ens pårørende gerne må spise med. Bor man i en udflytterbolig, er det også muligt eksempelvis at
have sit barn/sine børn overnattende.
Når borgerne i tilbuddet får en udredning og en opholdsplan. Cirka en måned efter optagelsessamtalen, afholdes
en opfølgende samtale. En medarbejder fortæller, at de altid har fokus på at arbejde med borgernes ressourcer i
forhold til praktiske opgaver. Der arbejdes på relationer til både medarbejdere og andre borgere. Dette sker altid ud
fra den enkelte borgers ønsker.
Indikator 02.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a
Tilbuddet lægger stor vægt på, at alle borgere i tilbuddet har en opholds- og handleplan med konkrete mål.
Socialtilsynet har set eksempler på disse planer, og på baggrund af disse bedømmes indikatoren til i meget høj
grad at være opfyldt.
Indikator 02.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b
Borgerne får tilbudt at komme i svømmehallen om onsdagen. Der afholdes billardturneringer med andre herberger,
fisketure, samt andre ture og aktiviteter. Medarbejdere oplyser, at de grundlæggende ikke tænker, det er
hensigtsmæssigt at arrangere det hele for borgerne, fordi det ikke træner selvstændigheden. Derfor opfordrer de
11
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oftest borgerne til selv at tage af sted.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til i høj grad at være opfyldt.
Indikator 02.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Borgernes børn må gerne komme på besøg og spise med. De
må ikke overnatte i tilbuddet. Borgere oplyser, at de borgere, der bor i udflytterbolig gerne må have besøg af deres
venner, familie og herunder børn, som også gerne må overnatte der efter aftale med personalet. I følge
Tilbudsportalen får borgeren støtte til at kunne opnå og bibeholde kontakt til deres sociale netværk i det omfang, de
ønsker det.
Indikator 02.d

Udgået fra d. 1 januar 2017.

Indikator 02.e

Udgået fra d. 1 januar 2017.
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Vurdering af temaet
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet
og positiv effekt.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en bred om end klar målgruppe. De er bevidste om, hvilke borgere,
der passer ind i tilbuddets rammer, tilgange og metoder.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet indimellem er udfordret af, at der indskrives borgere, som ikke passer
ind i tilbuddets rammer, fordi de er for belastede psykisk og/eller fysisk.
Socialtilsynet vurderer, at de metodiske og faglige tilgange er relevante i forhold til tilbuddets definerede
målgruppes behov og forudsætninger. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets tilgange udfordres af netop de borgere,
som falder udenfor målgruppen.
Socialtilsynet er orienteret om, at tilbuddet over en to-årig periode vil implementere og anvende Revstedts metode,
som overordnet tager udgangspunkt i, at alle mennesker kan forandre sig. Dette fordrer, at medarbejderne ser og
taler til det bagvedliggende, når de møder en borger med modstand. Metoden udfordrer tilbuddets rammer, idet
den kan være langvarig, og tilbuddets ramme er et midlertidigt tilbud, ligesom husreglerne udfordres. Reaktioner fra
borgeren som ellers ville være udskrivningsgrund, dem skal man metodemæssigt arbejde med. Dette er der endnu
ikke en fælles tilgang til eller udarbejdet en fælles forståelse for. Socialtilsynet vil følge op på dette ved senere
tilsyn.
Tilbuddet har de seneste år udviklet deres dokumentations- kompetence. Af den tilfældigt udvalgte dokumentation
socialtilsynet har set, fremgår, at medarbejdere i tilbuddet opstiller relevante og klare mål og delmål i samarbejde
med hver enkelt borger, og der følges op på disse. Interview med borgere, medarbejdere og ledelse understøtte
dette.
Gennemsnitlig vurdering

4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 03

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

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar men bred
målgruppebeskrivelse, og at der arbejdes systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive
resultater for borgerne.
Det fremgår af interview med medarbejdere og borgere, at tilbuddets målgruppe nogle gange udfordres af borgere,
med somatiske lidelser eller psykiske udfordringer, som kun vanskeligt rummes indenfor tilbuddets rammer. I nogle
tilfælde opdages disse udfordringer først under udredningen og dermed efter, borgeren er indskrevet i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør have en øget opmærksomhed på de borgere, som kræver en ekstra
opmærksomhed og indsats - dels for at kunne understøtte at de tilbydes relevant behandling, men også for at sikre,
at de øvrige borgere på tilbuddet fortsat har tilstrækkelig kontakt med kompetent personale.
Derudover anvender tilbuddet screeningsredskaber i forhold til at afdække borgernes kognitive funktionsniveau for
at tilpasse den pædagogiske støtte til den enkelte borger.
Af interview fremgår, at medarbejdere og ledelse er fagligt bevidste om tilbuddets målgruppe og kan redegøre for,
hvordan de anvendte pædagogiske tilgange og metoder er relevante i den kontekst.
Ledelsen giver udtryk for, at målgruppen som sådan ikke har ændret sig væsentligt gennem de år, han har været
leder, men at der er kommet flere borgere med somatiske sygdomme. Det beskrives, at man på den baggrund
sender alle medarbejdere på medicinkursus for at kunne håndtere dette, dog stadig med det fokus, at man ikke skal
nå ud over formålet med tilbuddet.
Indenfor de seneste år har tilbuddet ændret i deres dokumentationsmetoder, og er således begyndt at anvende en
ny form for udrednings- og opholdsplaner, ligesom de er begyndt at udfylde ASI - skemaer sammen med borgerne
for derigennem at belyse borgernes udvikling og støttebehov.
Borgerne omtaler, at der opstilles konkrete mål i form af en pædagogisk handleplan. Det beskrives, at dette altid
laves i samarbejde mellem kontaktperson og borger. Borgerne udtaler, at målene er realistiske og opnåelige.
Af tilsynet i 2016 fremgik, at borgere med misbrug, kunne få hjælp i Novavi (tidl. Lænken) og i KABS.
Indikator 03.a

Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a
På baggrund af indberettede oplysninger på Tilbudsportalen, som er blevet understøttet af udsagn fra borgere,
medarbejdere og ledelse, bedømmes denne indikator til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen
ligger, at tilbuddet har flere relevante metoder og tilgange, som gør det muligt at differentierer støtten til den enkelte
borger afhængig af behov.
Af borger- og medarbejderinterview fremgår det, at ikke alle borgere, der indskrives i tilbuddet hører til målgruppen.
I nogle tilfælde afklares dette først i forbindelse med udredningen. Til eksempel nævnes en borger, der har alvorlig
somatisk lidelse samt borgere med alkoholdemens eller store psykiske udfordringer. Det opleves, at disse omtalte
borgere ikke modtager den nødvendige indsats.
Tilbuddet anvender Social og kognitiv færdighedstræning, hvilket skønnes relevant for tilbuddets målgruppe.
De arbejder behandlingsunderstøttende ved hjælp af den kognitive tilgang og har blandt andet en medarbejder med
faglig baggrund i misbrugsbehandling.For de borgere, som måtte have behov for støtte ift. at blive motiveret til
forandringer/ændringer, er der mulighed for at arbejde med en løsningsfokuseret problemløsningsmetode,
reteaming. Endvidere er tilbuddet over et forløb på to år begyndt at anvende Revstedt metoden, en metode som
blandt andet handler om at "kunne se bag om", når/hvis borgeren tester, om behandleren nu også vil dem.
Metoden indgår også i supervisionen.
Tilbuddet er endvidere begyndt at have fokus på de eventuelle skader som følge af alkoholmisbrug i forhold til den
enkelte borgers kognitive funktionsniveau i forhold til tilrettelæggelse af den daglige pædagogiske støtte i
forbindelse med krav og forventninger.
Indikator 03.b

Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for
borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
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Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b
Borgere, medarbejdere og ledelse oplyser samstemmende, at der er stor fokus på at dokumentere resultater.
Borgere fortæller også, at der udfærdiges opholds- og udredningsplaner. Socialtilsynet har set eksempler på disse
planer. Bedømmelsen af denne indikator skal ses i lyset heraf.
Indikator 03.d

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
Til grund for bedømmelsen ligger, at leder, medarbejdere og borgere samstemmende giver udtryk for, at der i
tilbuddet samarbejdes med flere forskellige eksterne aktører til opnåelse af borgernes mål. Eksempelvis nævnes
Jobcenteret, Psykiatrisk Center, sagsbehandlere i borgernes hjemkommuner, Novavi, KABS mv.
Leder oplyser, at der fra april måned en gang om ugen vil være en medarbejder fra Novavi til rådighed for de
borgere, som måtte have brug for støtte til at få skabt kontakt til et behandlingscenter.

15

Tilsynsrapport
Vurdering af temaet
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel
Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed,
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet generelt set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og
trivsel. Borgerne trives i tilbuddet, om end nogle borgere grundet særlige problemstillinger, er udfordret på netop
deres trivsel.
Tilbuddet vægter, at der skal være en god og rar stemning i tilbuddet, hvilket både borgere og ansatte værdsætter.
Hovedparten af borgerne giver udtryk for at være glade for tilbuddet.
Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser og medarbejderne er
opmærksomme på den helbredsmæssige side af indsatsen. Der er kendskab til medicinhåndtering og vigtigheden
af, at borgeren kommer i lægelig behandling, ligesom der er opmærksomhed på motion og kost. Det er
socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse og medarbejdere til stadighed har fokus på at hjælpe og støtte
borgerne i det omfang, der er behov herfor, og med bevidsthed om, at hovedparten af borgerne i tilbuddet arbejder
hen imod at kunne klare sig selv i egen bolig.
Idet tilbuddet er et SEL § 110 tilbud, er det ikke omfattet af reglerne om magtanvendelser. Det er imidlertid
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på magtforholdet mellem borgerne og
medarbejderne, ligesom der i tilbuddet er fokus på at konfliktnedtrappe og på inddragelse af borgerne, så de har så
stor indflydelse, som muligt.
Gennemsnitlig vurdering

4,2

Udviklingspunkter
Socialtilsynet vurderer, at leder med fordel kan sikre sig, at alle medarbejdere har den fornødne professionalisme
og anerkendelse/respekt i forhold til borgernes selv- og medbestemmelse i henhold til tilbuddets værdier.

Kriterium 04

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på borgernes medinddragelse, og at borgerne er inddraget i
de planer, der udarbejdes.
Borgerne oplever sig inddraget.
Af tidligere tilsyn fremgår, at der er arbejdsopgaver i tilbuddet, som fordeles mellem borgerne. Fordelingen af
opgaverne har været drøftet på beboermøde, og er på borgernes foranledning blevet ændret, således at de er
mere ligeligt fordelt.
Borgerne har indflydelse på madplanen i tilbuddet, og giver udtryk for generelt at føle sig inddraget i ting, der
vedrører dem.
I tilbuddet er opsat en elektronisk opslagstavle, hvor borgerne kan orientere sig i forhold til kommende aktiviteter,
madplan, medarbejdernes arbejdsplan mv.
Generelt giver medarbejdere og borgere samstemmende udtryk for, at de værdsætter den gode tone i tilbuddet - at
man taler ordentlig og respektfuldt til og om hinanden og man opfører sig ordentligt overfor hinanden. En borger
fremhæver, at forstanderen gør en indsats for at den gode tone i tilbuddet opretholdes.
Indikator 04.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
Borgere givet udtryk for, at de oplever at blive hørt, respekteret og anerkendt af medarbejderne og ledelsen i
tilbuddet. Derudover oplever de, at der er en gensidig respekt borger og medarbejder imellem.
Ved tidligere tilsyn har borgere givet udtryk for, at vedkommendes egne holdninger og selvbestemmelse i forhold til
egen behandling blev udfordret af, at medarbejder har egen forståelse af, hvad der er den rette behandling for
borger.
Dette medførte forskellige opfattelser af, hvor vidt en borger ønsker at samarbejde/ ikke samarbejde om relevant
behandling, og borger kunne føle sig truet på sin fortsatte indskrivning i tilbuddet.
Ovenstående gør tilbuddet op med ved over en toårig periode at implementere Revstedts motivationsmetode, som
handler om at kunne se bag om mennesket og den eventuelle modstand, vedkommende giver udtryk for. Metoden
afprøves ved enkelte udvalgte borgere, og der følges op ved undervisning af Revstedt og supervision, der
understøtter denne metode.
Der er et brugerråd i tilbuddet, hvor brugerne har mulighed for at yde indflydelse på tilbuddets hverdag.
På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i høj grad.
Indikator 04.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
Af tidligere tilsyn fremgår, at der i tilbuddet afholdes beboermøder en gang om måneden, hvor borgerne har
mulighed for at yde indflydelse på tilbuddets hverdag. Eksempelvis er der på baggrund af et borgerønske afholdt
bankospil, hvor tilbuddet har afsat penge til præmier. Det vakte glæde og der var stor tilslutning. Tilbuddets
forstander deltager i disse møder.
Generelt giver medarbejdere og borgere samstemmende udtryk for, at de værdsætter den gode tone i tilbuddet - at
man taler ordentlig og respektfuldt til og om hinanden og man opfører sig ordentligt overfor hinanden.
Kriterium 05

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

17

Tilsynsrapport
Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne
trives i tilbuddet på trods af deres vanskelige situation. Der er fokus på at opretholde en god stemning i tilbuddet, og
borgerne er glade for tilbuddet.
I tilbuddet har man fokus på at differentiere støtten i forhold til hver enkelt borger ud fra den enkelte borgers
ressourcer og forudsætninger.
Borgerne har adgang til relevante sundhedsydelser, og medarbejderne er opmærksomme på den
helbredsmæssige side af indsatsen.
Der er kendskab til medicinhåndtering og vigtigheden af, at borgeren kommer i lægeligbehandling, ligesom der
opmærksomhed på motion og kost. Det er obligatorisk at tale med borgerne om helbredet og en naturlig del af
samtalen mellem kontaktpersonen og borgeren er at tale om, hvordan borgeren trives på stedet.
Tilbuddet laver systematisk udredning af hver enkelt borger, herunder screening af borgere, som kan have
pådraget sig kognitive skader som følge af deres alkoholmisbrug. Der udfærdiges mål og delmål i samarbejde med
den enkelte borger og der følges systematisk op på disse mål.
Indikator 05.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
Alle interviewede borgere oplyser, at de trives i tilbuddet. Nogle oplever sig udfordret af ophold i dobbeltværelse. Se
i øvrigt indikator 4.a.
Indikator 05.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
Der er ingen sundhedsfaglige medarbejdere i tilbuddet, men medarbejderne i tilbuddet støtter borgerne i at
kontakte og have adgang til relevante sundhedsydelser. Ledelse, medarbejdere og borgere fortæller
samstemmende, at borgerne har mulighed for at få støtte til at komme til egen læge, tandlæge eller anden relevant
sundhedsfaglig ydelse.
Tilbuddet samarbejder med eksterne aktører i forhold til borgere, der har behov for misbrugsbehandling. De
samarbejder også med psykiatrien i Ballerup i forhold til borgere, som får det psykisk dårligt. Tilbuddet har oplevet
udfordringer i samarbejdet, men de arbejder på at sikre et godt samarbejde med psykiatrien ved ind- og udskrivning
af borgere. Derudover er der samarbejde med borgernes egen læge og andre relevante samarbejdspartnere.
Indikator 05.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed,
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
Medarbejdere og ledelse fortæller i interview, at de lægger vægt på de sundhedsfaglige aspekter i den
pædagogiske tilgang. Der er udarbejdet en sundhedspolitik i tilbuddet. Hvis borgerne er interesseret i at komme i
behandling og ikke selv kan finde ud af at kontakte systemet hjælper pædagoger med kontakt til systemet. Det
gælder både misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling og behandling af fysiske sygdomme. Socialtilsynet
orienteres om, at der fra engang i foråret 2018 fast vil sidde en medarbejder fra Novavi i tilbuddet blandt andet med
det formål at lette overgange til eksempelvis misbrugbehandling.
Medarbejderne i tilbuddet observerer borgernes fysiske og psykiske tilstand og tager kontakt til psykiatrien, såfremt
de skønner, en borger har behov for indlæggelse. Tilbuddet har fokus på at forbedre samarbejdet med psykiatrien i
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forhold til indlæggelser og udskrivninger.
En af pædagogerne er uddannet i kognitiv terapi og hvis nogle er interesseret i at komme i terapi er der mulighed
herfor. Pædagogen fortæller, at det ikke er et gruppetilbud, men det kan aftales individuelt. Det drejer sig om en
halv time ugentlig.
Der er fokus i det pædagogiske arbejde på at motiverer borgerne i at søge hjælp. Tilbuddet ser rehabilitering som
en del af formålet i det pædagogiske arbejde.
Lederen fortæller, at det er væsentligt, at skabe et pædagogisk miljø med en god og rar tone i dagligdagen. Det
giver borgerne mulighed for at komme sig og få ro. I tilbuddet er der er en strukturet hverdag, der søger at styrke
den mentale sundhed. Borgerne har tilbud om fælles måltider, forskellige opgaver med at passe hus og have. Og et
arbejdstilbud hvor borgerne tilbyder havearbejde. Hvis borgerne har abstinens symptomer er der bl.a mulighed for
NADA terapi.
Kriterium 07

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad forebygger overgreb.
Medarbejderne oplyser, at såfremt borgerne begår overgreb mod hinanden, så kan de udskrives fra tilbuddet. Dette
har tilbuddet klare procedurer for. Borgerne er orienteret herom ved indskrivningen.
Det er ikke medarbejdernes oplevelse, at der foregår overgreb mellem borgerne. Generelt arbejder medarbejderne
konfliktnedtrappende for at undgå brug af magt og overgreb.
Medarbejderne fortæller, at man i tilbuddet har ambulanceplaner, såfremt der skulle ske overfald på personalet.
Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet er i besiddelse af procedurer for håndtering af episoder med overgreb,
ligesom tilbuddets pædagogiske tilgang er beskrevet heri.
Indikator 07.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Til grund for denne bedømmelse ligger, at tilbuddet har en nedskrevet plan for, hvad de skal gøre i tilfælde af
overgreb.
Borgere oplyser, at den gode tone i tilbuddet understøtter, at der ikke forekommer overgreb. Borgere, såvel som
medarbejdere og leder værdsætter, at man taler ordentligt og respektfuldt til hinanden.
At borgerne bor flere på værelserne og deler badeværelse, er en præmis, som borgerne må accepterer, men der
tages så vidt muligt hensyn til ønsker om at flytte værelse. Borger såvel som medarbejdere oplyser, at borgernes
kontaktpersoner er meget opmærksomme på den enkeltes trivsel i tilbuddet, og begyndende uoverensstemmelser
tages i opløbet blandt andet ved, at der tales med den enkelte borger, om vedkommende har det godt, eller om der
er behov for støtte til eksempelvis at få sagt fra overfor en anden borger.
Indikator 07.b

Udgået fra d. 1 januar 2017.
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Vurdering af temaet
Organisation og ledelse

Temavurdering

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.

Vurdering af tema
Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddets leder og organisationen som helhed er faglig velfunderet til at
sikre kvalitet i indsats for borgerne. Leder har også relevant uddannelse og erfaring. Der gives udtryk for, at
forstanderen er god til at understøtte tilbuddets drift og organisation på det overordnede plan.
Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne generelt har tilstrækkelig kontakt til medarbejderne med relevant faglig
baggrund. Socialtilsynet anerkender, at der omstruktureres i tilbuddet således, at blandt behandlerne frigives mere
tid til, at de kan være sammen med borgerne.
Det har under dette tilsyn ikke været muligt at vurdere sygefravær og personalegennemstrømning, idet der ikke er
uploadet årsrapport på Tilbudsportalen for de seneste år ELLER idet disse tal ikke fremgår af Tilbudsportalen.
Socialtilsynet har tidligere vurderet, at tilbuddet havde et relativ højt sygefravær, som imidlertid vurderes imidlertid
at have haft negativ indflydelse på indsatsen i forhold til borgerne i tilbuddet. Personalegennemstrømningen
vurderes at holde sig under gennemsnittet for lignende arbejdspladser.
Gennem et projekt, der løber over en to-årig periode arbejder tilbuddet med Per Revstedts motivationsmetode. En
metode, som vurderes at være relevant i forhold til målgruppen, men også kan være en metode, der arbejdes
langvarigt med og dermed kan udfordrer tilbuddets rammer som værende et midlertidigt tilbud. Metoden udfordrer
ligeledes tilbuddets nuværende husregler. Socialtilsynet orienteres om, at der arbejdes med netop dette.
Socialtilsynet ser, at Bestyrelsen har indgået et aktivt samarbejde med Gentofte Kommune. For socialtilsynet virker
det som om, den tidligere bestyrelsen har givet køb på selvbestemmelsesretten ved at afgive
beslutningskompetencen. Tilbuddets nuværende bestyrelsen vurderes at være faglig velfunderet qua
medlemmernes relevante faglige diversitet.
Socialtilsynet er orienteret om, at der er ved at blive udarbejdet en ny driftsaftale med Gentofte Kommune og vil
følge op på dette ved senere tilsyn.
Gennemsnitlig vurdering

4,3

Udviklingspunkter
Socialtilsynet oplever, at nogle medarbejdere af forskellige grunde ikke har modtaget en ordentlig indføring i
metoden. Socialtilsynet opfordrer leder til dels at tage hånd om dette, og derudover at lægge en plan for, hvornår
og hvordan der arbejdes med metoden, plan for revidering af husregler mv.

Kriterium 08

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Det er fortsat socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad har en faglig kompetent ledelse, som har
relevant uddannelse og kompetencer indenfor området. Endvidere fremgår det af interviews med leder og
medarbejdere, at der er en rød tråd mellem den ledelsesstil, leder ønsker at praktisere, og den ledelsesstil
medarbejdere oplever, der bliver praktiseret. Nogle medarbejdere har et ønske om, at leder kan blive bedre til at
håndtere deres ønsker og behov.
Siden 1.11.2014 har tilbuddet haft en socialrådgiver/socialfaglig leder, som leder oplyser, ikke er en del af ledelsen
til daglig, men som fungerer som stedfortræder for lederen, når denne er fraværende. Leder har vurderet, at det
gav mening at ansætte endnu en socialrådgiver, som sammen med den nuværende, skal udrede og afklare
borgere ved indskrivning. Leder har valgt at omstrukturere således, at der efter borgernes ønsker, frigives
ressourcer i form af mere tid til kontaktpersonerne i tilbuddet.
Medarbejdere og ledelse oplever, at det har været godt for kvaliteten i tilbuddet, at der nu er en socialfaglig leder i
tilbuddet, som kan fastholde kommunerne på opgaver i forhold til borgerne. Der gives eksempler på, at lederen har
en særlig faglig tilgang, som sikrer en gennemsigtighed i samarbejdet med kommunerne ud fra den korrekte
juridiske og rent praktiske tilgang.
Idet socialrådgiveren/den socialfaglige leder ikke er en del af ledelsen, vil socialtilsynet udelukkende bedømme
dette kriterium ud fra leders kompetencer.
Tilbuddets nuværende bestyrelse vurderes at være kompetent på baggrund af de enkelte medlemmers diversitet.
Der afholdes fire bestyrelsesmøder årligt. Tidligere var der en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, men det er
ikke længere tilfældet, og medarbejderne giver udtryk for, at de er meget langt væk fra bestyrelsens arbejde.
Forstanderen orienterer om bestyrelsens arbejde til medarbejderne.
Tilbuddets leder modtager supervision af chefpsykologen fra Stolpegården, og er en del af et ledelsesnetværk,
ligesom han har mulighed for at drøfte sager med ledergruppen i Gentofte Kommune. Tilbuddets
socialrådgiver/socialfaglige leder modtager aktuelt ikke supervision på grund af barselsvikariat, men det er
hensigten, at dette skal iværksættes.
Indikator 08.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Af tidligere fremsendt materiale fremgår, at tilbuddets leder har relevante uddannelser til og erfaringer med
målgruppen. Leder har gennem de seneste år gennemført sin plan for tilbuddets udvikling med hensyn til faglig
dokumentation. Medarbejdere oplever, denne forandring har været til gavn for tilbuddet. Tilbuddet er, gennem et
projekt, der løber over en to årig periode, i gang med implementering af Revstedt-metoden. Leder er opmærksom
på, at metoden udfordrer tilbuddets rammer, idet den kan være langvarig, og tilbuddets ramme er et midlertidigt
tilbud. Leder er ligeledes opmærksom på, at tilbuddets husregler udfordres.
Socialtilsynet er orienteret om, at tilbuddet over en to-årig periode vil implementere og anvende Revstedts metode,
som overordnet tager udgangspunkt i, at alle mennesker kan forandre sig. Dette fordrer, at medarbejderne ser og
taler til det bagvedliggende, når de møder en borger med modstand. Metoden udfordrer tilbuddets rammer, idet den
kan være langvarig, og tilbuddets ramme er et midlertidigt tilbud, ligesom husreglerne udfordres. Reaktioner fra
borgeren som ellers ville være udskrivningsgrund, dem skal man metodemæssigt arbejde. Dette er der endnu ikke
en fælles tilgang til eller udarbejdet en fælles forståelse for. Socialtilsynet vil følge op på dette ved senere tilsyn.

Borgere oplever, at tilbudsleders normer kan være stive og noget gammeldags. Socialtilsynet orienteres om, at
tilbuddets rammer og regler i 2015 blev gennemgået i samarbejde med daværende borgere.
Indikator 08.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 08.b
Medarbejderne modtager supervision af ekstern supervisor.
Forstander modtager egen supervision og deltager i relevante ledelsesnetværk.
Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.
Indikator 08.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Tilbuddets bestyrelse er sammensat af personer med
forskellig erfaring fra området. Der er skiftet ud i bestyrelsen, hvilket har styrket den faglige tyngde. Ledelsen
oplever også, at bestyrelsen er aktiv i forhold til tilbuddets udvikling. Leder oplyser, at bestyrelsen alene forholder
sig til tilbuddets overordnede drift, f.eks. værdidrøftelse og strategi i forhold til den faglige sammensætning, men
ellers ikke indgår i hverdagen i tilbuddet. Bestyrelsen mødes fire gange om året.
Borgere oplyser, at de ikke kender til bestyrelsen eller dennes arbejde.
Tilbuddets tidligere bestyrelse har skrevet under på en driftsoverenskomst, hvor de har afgivet deres
beslutningskompetence til Gentofte Kommune. Socialtilsynet er orienteret om, at der er ved at blive udarbejdet en
ny driftsaftale med Gentofte Kommune og vil følge op på dette ved senere tilsyn.
Bedømmelsen af indikatoren skal ses i lyset af ovenstående.
Kriterium 09

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent.
Medarbejderne oplever fortsat, at tingene kører bedre, opgaver bliver udført og der følges op på tingene.
Medarbejdere tilkendegiver, at de finder det pædagogiske arbejde lettere efter, at socialrådgiveren/den
socialfaglige leder er blevet ansat.
Medarbejdere, borgere og ledelse oplever, at der som udgangspunkt er tilstrækkelige medarbejdere med relevant
uddannelse i forhold til borgernes behov og forudsætninger.
Borgere har tidligere udtrykt ønske om, at personalet gerne måtte arbejde mere blandt borgerne modsat at sidde på
kontoret og dokumentere. Leder har valgt at ansætte en ekstra socialrådgiver, omfordele opgaver og dermed
efterkomme borgernes ønske.
I den sammenhæng reflekterer leder relevant omkring dokumentation kontra den pædagogiske indsats og hvorfor
tilbuddets fokus bør være balanceret omkring dette, således at begge dele tilgodeses lige godt med udgangspunkt i
en sammenhængende indsats.
Såvel borgere som medarbejdere oplever, at der er en stor grad af trivsel blandt medarbejderne i tilbuddet.
Under tilsynet i 2015 oplyste lederen, at tilbuddets tidligere bestyrelse har afgivet beslutningskompetence til
Gentofte Kommune, hvilket ikke vurderes at være kompetent.
Socialtilsynet er orienteret om, at der er ved at blive udarbejdet en ny driftsoverenskomst. Ved tilsynet i februar
2018 foreligger der fortsat ikke en ny driftsoverenskomst. Der vil blive fulgt op på dette ved senere tilsyn.
Indikator 09.a

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a
Det er socialtilsynets bedømmelse ud fra interview med borgere, medarbejdere og ledelse, at borgerne i tilbuddet
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generelt har den nødvendige kontakt til personale med relevante kompetencer. Borgere oplyser enstemmigt, at de
aldrig oplever at blive afvist af personalet.
Borgerne giver udtryk for, at der i nogle tilfælde har været så lav bemanding, at der har været trukket uuddannet
personale, i form af tilbuddets vicevært, ind som dækning. Borgerne har oplevet, at dette har betydet længere
behandlingstid på viceværtopgaverne.
Medarbejderne udtrykker opmærksomhed omkring anvendelse af Revsteds metode, idet den arbejder med at
konfrontere borgernes modstand samtidig med, at medarbejderne i perioder kan være få på arbejde. Socialtilsynet
er opmærksom på, at metoden endnu ikke er implementeret og afprøvet, hvilket kan medvirke til usikkerhed
omkring anvendelsen af den og at alle medarbejdere ikke er introduceret fuldt ud til metoden og dens anvendelse
endnu.
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Indikator 09.b

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

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b
Ifølge Tilbudsportalens oplysninger har tilbuddet en personalegennemstrømning på 15 %. Leder oplyser, at der har
været en mindre udskiftning, som forklares som naturlig udskiftning med udgangspunkt i tilbuddets størrelse og
opgaver.
På den baggrund af ovenstående bedømmes denne indikator til i meget høj grad at være opfyldt.
Indikator 09.c

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

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c
Af oplysninger indberettet på Tilbudsportalen fremgår, at der i tilbuddet er et gennemsnitligt sygefravær på 19 dage.
Leder og medarbejdere orienterer om, at der har været nogle langtidssyge, men at der ellers ikke er meget sygdom
blandt det pædagogiske personale.
Borgere oplyser, at de ikke oplever, der aflyses aftaler på grund af sygdom eller manglende personale.
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
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Vurdering af temaet
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer
Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige,
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes
retssikkerhed.

Vurdering af tema
Socialtilsynet vurderer, at Herberget Overførstergården har en veluddannet medarbejdergruppe.
Borgere i tilbuddet oplever generelt at modtage den hjælp og støtte, de har behov for, og de beskriver
medarbejderne som kompetente. Dog efterspørger nogle borgere, at medarbejderne i højere grad har psykiatrisk
erfaring, så det afspejler tilbuddets målgruppes problematikker.
Gennem de seneste år har tilbuddet været i gang med en proces, hvor de udvikler på deres dokumentation.
Leder har, blandt andet på baggrund af ønsker fra borgerne i tilbuddet, omstruktureret internt således, at der
ansættes endnu en socialrådgiver, som blandt andet varetager indskrivninger, udredninger og som har kontakt med
jobcentrer og kommuner, medens andre medarbejdere, kontaktpersoner, får frigivet tid, som de kan bruge sammen
med borgerne i tilbuddet.
I tilbuddet er man over en to-årig periode, - et toårigt projekt, i gang med at implementere Per Revstedt's
motivationsmetode. Alle medarbejdere er introduceret til denne metode. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen med
fordel fortsat kan have fokus på implementering af denne metode - især i forhold til medarbejdere, som af
forskellige årsager, har været væk fra tilbuddet i en periode.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets leder har fokus på kompetenceudvikling og at medarbejdere har
mulighed for at ytre ønske om uddannelse eller kursus.
Gennemsnitlig vurdering

4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 10

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens
behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere i høj grad besidder relevante kompetencer i forhold til
målgruppens behov og tilbuddets metoder.
Borgerne, socialtilsynet taler med, giver udtryk for, at de oplever, borgerne i tilbuddet i stigende grad har psykiske
udfordringer, og at det vil være hensigtsmæssigt, at der ansættes personale med erfaring indenfor dette felt.
Tilbuddet er i 2017 opstartet et toårigt projekt, hvor de skal arbejde med Per Revstedts motivationsmetode. Alle
medarbejdere er introduceret til metoden, som vurderes relevant i forhold til tilbuddets målgruppe. Medarbejder
reflekterer relevant over de udfordringer, der kan være ved den nye metode, og nævner endvidere, at tilbuddet med
fordel kan sikre, dels at alle medarbejdere er ordentlig orienteret om metoden og baggrund for valg af denne, og at
medarbejderne opnår større viden om psykiatri da de skal være klædt på til at tackle de reaktioner, der måtte
komme fra beboere, som kan være udfordret af psykiatri.
Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen med fordel fortsat kan have fokus på implementering af denne metode især i forhold til nye medarbejdere, eller medarbejdere, som af forskellige årsager, har været væk fra tilbuddet i en
periode.
Hovedparten af borgerne, socialtilsynet talte med, fortæller, at de har positive oplevelser med medarbejderne.
Tidligere har nogle borgere givet udtryk for, at der ikke var nok medarbejdere, som kan hjælpe med at søge bolig
og andre ting ved kommunen. Dette har leder forsøgt at afhjælpe ved at ansætte endnu en socialrådgiver.
Medarbejderne giver udtryk for, at det generelt er muligt at ønske uddannelse. Flere giver udtryk for, at de bare skal
sige til, hvis der er en uddannelse eller et kursus, de godt kan tænke sig.
Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a
Borgere, socialtilsynet taler med, giver udtryk for, at hovedparten af borgerne i tilbuddet har psykiske udfordringer,
og de efterspørger, at der ansættes personale med erfaring indenfor det psykiatriske felt.
Derudover finder såvel borgere som medarbejdere og leder, at medarbejdergruppens kompetencer generelt
matcher borgernes behov.
Der er mulighed for kompetenceudvikling i form af uddannelse og kurser.
Socialtilsynet bedømmer på baggrund af ovestående, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatoren.
Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har
relevante kompetencer.

Bedømmelse

5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b
Flertallet af borgere, socialtilsynet talte med, giver udtryk for, at personalet generelt har de relevante kompetencer
til at hjælpe og støtte borgerne med de ting, de har behov for. Samtidig giver borgerne udtryk for, at hovedparten af
borgerne i tilbuddet har psykiatriske udfordringer, hvorfor de efterspørger personale med erfaring indenfor dette felt.
Socialtilsynet har observeret samspillet mellem medarbejdere og borgere; et samspil som umiddelbart vidner om
respekt og anerkendelse. Medarbejderne redegør for deres tilgang til borgerne, som er båret af anerkendelse,
medinddragelse og respekt.
På baggrund af ovenstående bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.
Kriterium 11

Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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Kriterium 12

Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13

Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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Vurdering af temaet
Fysiske rammer

Temavurdering

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
Det er tilsynets vurdering, at borgerne generelt trives i de fysiske rammer.
De smukke omgivelser og de gode fællesrum kompenserer i nogen grad for de små beboerværelser.
Nogle borgere har det fint med at bo sammen med en andre, mens andre tydeligt giver udtryk for, at det i høj grad
påvirker deres trivsel negativt at på bo dobbeltværelse, hvor behovet for privatliv udfordres.
Tilbuddet forsøger at imødekomme borgere med særlige behov.
Det ville dog være hensigtsmæssigt, at tilbuddet kunne tilbyde enkeltværelser til alle borgere og bedre toilet og
bade forhold.
Gennemsnitlig vurdering

3,5

Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt trives i de fysiske rammer.
Flere borgere giver udtryk for, at ophold på dobbeltværelser generelt påvirker deres trivsel negativt. Der gives
eksempel på, hvordan en borger ønsker at lægge sig til at sove, medens en anden borger har behov for at tale i
mobil. Videre er det borgernes indtryk, at mange af borgerne i tilbuddet i forskellig grad er psykisk udfordret og har
behov for mere privatliv, end hvad de nuværende rammer tillader.
For andre gælder, at de smukke omgivelser og de gode fællesrum kompenserer for de små beboerværelser.
Tilbuddet forsøger at imødekommer borgere med særlige behov.
Det ville dog være hensigtsmæssigt, at tilbuddet kunne tilbyde enkeltværelser til alle borgere og bedre toilet- og
badeforhold.
Indikator 14.a

Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse

4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
Af de borgerne socialtilsynet talte med, giver nogle udtryk for, at de er glade for de fysiske rammer i tilbuddet og det
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er i orden at bo to sammen, men hovedparten giver udtryk for, at deres trivsel påvirkes negativt af at bo på
dobbeltværelse.
Leder oplyser, at de i tilbuddet har gennemført renovering af fem værelser i forhold til gulve, vægge, lofter og
vinduer, og at der er planlagt renovering af de resterende værelser.
Under rundvisning af beboerrådsformanden kunne socialtilsynet observere, at borgerne anvender de fælles arealer
- stuerne, haven, og borgere og udtrykker stor tilfredshed med stedet.
Særligt plejekrævende borgere for eget værelse.
Indikator 14.b

De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse

3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b
Blandt de beboere socialtilsynet talte med, gav nogle udtryk for, at det kan være godt at bo to sammen, så man
ikke føler så alene, men det kan omvendt være svært, når man skal flytte ud fra tilbuddet, at undvære fællesskabet.
Andre gav udtryk for, at ophold på dobbeltværelse er særligt vanskeligt, når/hvis man har det svært og har
forskellige behov.
Når borgeren flytter i udflytterboligerne, har de det mere for sig selv og har muligheden for at lave mad og træne i at
bo i egen bolig.
Hvis en borger har det særligt svært, er der mulighed for at få eget værelse. Bygningerne og haven giver mange
muligheder for aktiviteter.
Det, at værelserne er små og man i nogle tilfælde bor to på værelserne, kan være vanskeligt i forhold til at være
privat og finde ro.
Bedømmelsen af denne indikator skal ses i lyset af ovenstående.
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Tilsynsrapport
Økonomisk Tilsyn
Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi
Tilbuddets økonomi vurderes ved et administrativt tilsyn på et senere tidspunkt.
Økonomisk bæredygtig?
Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?
Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
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Tilsynsrapport
Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet.
Dokumenter

Tilbuddets indberetninger på Tilbudsportalen.
Tidligere tilsynsrapporter.
Tilbuddets hjemmeside

Observation

Observation af de fysiske rammer ved rundvisning af beboerrådsformanden.
Observation af interaktionen borgerne imellem, mellem borger og medarbejder,
leder og medarbejdere.

Interview

Interview af leder.
Interview af medarbejdere.
Interview af 4 borgere, som har haft ophold i tilbuddet ml. 1 og 5 måneder. Fælles
for dem er, at de ikke har prøvet ophold i et § 110 tilbud før.

Interviewkilder

Beboere
Ledelse
Medarbejdere

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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