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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 Bofællesskabet Skærvebo

Hovedadresse Haremarksvej 076
8723 Løsning

Kontaktoplysninger Tlf: 30546677
E-mail: erik@skaervebo.dk
Hjemmeside: www.k-h.dk

Tilbudsleder Erik Laursen

CVR nr. 26544211

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper ABL § 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig)

Målgrupper 18 til 75 år (udviklingshæmning)

18 til 75 år (kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse)

Pladser i alt 20

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Annekset Haremarksvej 52
8723 Løsning

8 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Skærvebo Haremarksvej 076
8723 Løsning

12 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Pladser på afdelinger 20
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

På baggrund af det driftsorienterede tilsynsbesøg, er det Socialtilsyn Midts samlede vurdering  at Skærvebo og 
Annekset samlet set opfylder kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

Skærvebo og Annekset er godkendt til 20 voksne med udviklingshæmning i alderen 18 til 75 år. 
Målgruppen er borgere med udviklingshæmning med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Tilbuddets 
20 pladser er fordelt på 2 afdelinger, Skærvebo og Annekset med en fordeling på 12 og 8 lejligheder. 
Lejlighederne udlejes efter ABL § 105 og støtten ydes efter SEL § 85.

Skærvebo og Annekset ligger i et villakvarter i Løsning, i nærheden af et stort rekreativt område.  

Hverdagen på Skærvebo og Annekset bygger på det kristne menneskesyn, og det er tilsynets vurdering, at 
medarbejdernes grundlæggende tilgang er præget af respekt, ligeværdighed, anerkendelse og omsorg. 

Det er tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset medvirker til, at den enkelte beboer har mulighed for, at indgå i 
sociale relationer både i og udenfor tilbuddet. Relationerne er med til at understøtte beboernes personlige og 
sociale udvikling og selvstændighed. Det er tillige tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset har et tæt og 
individuelt tilpasset samarbejde med pårørende, frivillige i lokalsamfundet samt kristelige venneforeninger, som 
bidrager positivt til at understøtte beboernes aktive kontakt til andre mennesker udenfor tilbuddet.

Det er endvidere tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset arbejder for, at alle beboere har en arbejdsidentitet, 
hvilket afspejles i, at alle har et arbejds- eller samværstilbud, som er aktiv medspiller i beboernes hverdag.

Det er tilsynets vurdering at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse, som fører til anvendelse af 
relevante tilgange og metoder indenfor den neuropædagogiske og anerkendende tilgang, hvor også struktur og en 
forudsigelig hverdag er tilpasset den enkelte beboers behov, og som fører til trivsel og udvikling for beboerne. 
Beboerne i Annekset er mere selvhjulpne og kan klare sig uden nattevagt. De kan dog opsøge hjælp i Skærvebo, 
hvis der er behov for det. 
 

Tilbuddet udfærdiger interne individuelle handleplaner med grundige beskrivelser af myndighedens bestilling, og 
hvor den enkelte beboer under hensynstagen til forudsætninger og ønsker inddrages i udfærdigelsen.

I forhold til de individuelle handleplaner er der fokus på, at forberede en opkvalificering af beskrivelser af indsatser 
for mål og resultatdokumentation for den enkelte beboer.

Medarbejderne på Skærvebo og Annekset besidder relevante uddannelser, viden og erfaringer indenfor 
målgruppen.

Tilbuddet arbejder med at understøtte beboernes medindflydelse og indflydelse på eget liv, både i daglig dialog, 
ved beboermøder, statusmøder, og ud fra den individuelle handleplan. 

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 10-04-2017

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt

Tilsynskonsulenter Helle Eberlin Sørensen (Tilsynskonsulent)

Merete Larsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 22-02-17: Haremarksvej 076, 8723 Løsning (Anmeldt)
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Skærvebo og Annekset understøtter i deres indsats beboernes fysiske og mentale sundhed, hvor der er fokus på 
sund kost, motion, tilbud om daglige andagter, ligesom der ved behov samarbejdes med ekstern specialviden og 
andre sundhedsfremmede instanser. 

Skærvebo og Annekset anvender faglige pædagogiske tilgange, som forebygger anvendelse af magt og overgreb.

Skærvebo og Annekset har en kompetent og ansvarlig ledelse, der vægter faglig og personlig opkvalificering af 
kvaliteten, gennem supervision, kontinuerlige møder, sparring og ved efteruddannelser og kurser. Skærvebo og 
Annekset har en kompetent bestyrelse som tillige fungerer som sparringspartner for ledelsen. 

Tilbuddets fysiske rammer understøtter beboernes trivsel gennem individuel indrettede lejligheder og fællesrum 
som er indrettet hyggelige, og som understøtter beboernes funktionsniveau. De fysiske rammer indbyder til 
fællesskab, spil, motion, ude liv med bålplads, nyttehave, læ kroge, ligesom alle lejligheder har udgang til egen 
terrasse.

Tilbuddet vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være økonomisk bæredygtigt.

Tilbuddets budget for 2017 er godkendt af tilsynet på det foreliggende grundlag.

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være rimelig gennemskuelig for 
socialtilsynet.

Særligt fokus i tilsynet

Tilsynskonsulenterne har som en del af tilsynet d. 22. februar 2017 på Skærvebo og Annekset gennemgået 5 
temaer i kvalitetsmodellen:
Målgruppe, metoder og resultater
Sundhed og trivsel
Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer indikator 14b.

Endvidere er tilbuddets økonomi gennemgået.

Socialtilsynet er ikke orienteret om oplysninger, der har givet anledning til ændringer i de øvrige temaer, kriterier og 
indikatorer, hvorfor disse er overført fra tilsynet d. 15.2 2016.

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 Skærvebo og Annekset under hensyn til beboernes behov og forudsætninger, 
understøtter og stimulerer borgerens udvikling og læring gennem både dagtilbud og beskæftigelse. Det er desuden 
tilsynets vurdering, at beboernes læring understøttes af målene for beboernes interesse i dagtilbud både fagligt 
som socialt.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

2016. Det er  Socialtilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset støtter beboerne i at udnytte deres fulde 
potentiale både gennem en individuel og konkret tilgang i forhold til beskæftigelse.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere og 
ledelsen uafhængig af hinanden fortæller, at alle beboere i skærvebo og Annekset modtager et dagtilbud/har et 
arbejde. På tilbuddet samarbejder man med  forskellige dagtilbud/arbejdspladser. 
I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at jf. det fremsendte materiale (handleplaner) og samtale med 4 
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beboere er det tydeligt, at beboerne har hver især et dagtilbud eller beskæftigelse som tilpasser deres funktions 
niveau.  Ved bedømmelsen vægtes det også, at medarbejderne enstemmigt fortæller, at der afholdes årige 
statusmøde, hvor beboere, pårørende, dagtilbud/arbejdspladsen og evt. handlekommunen deltager, hvor man bl.a. 
evaluerer beboernes beskæftigelse og uddannelses planer. Det oplyses at tilbuddet er i et tæt dialog og  
tilbuddet/arbejdspladser ringer gensidigt til hinanden, således beboerens forløb bliver dagligt fulgt op. Derudover 
har tilbuddet kontakt med arbejdspladserne/ dagtilbuddene gennem det såkaldte kontaktbog.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Bedømmelsen gælder afdelingerne, Skærvebo og Annekset
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejdere og 
ledelsen uafhængig af hinanden fortæller, at 19 ud 20 beboere er i beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse eller 
dagtilbud. 
Ved bedømmelsen vægtes det også, at beboere som tilsynet har talt med giver udtryk for, at de hver især har deres 
behov og interesser som de udfylder fritiden med. Samtale med medarbejdere og ledelsen 
efterlader tilsynet det indtryk, at tilbuddet arbejder målrettet at beboerne udnyttet deres fulde potentiale i forhold til 
beskæftigelse og samværstilbudt. Tilsynet vægter det ligeledes, at tilbuddet har en udvidet netværk omkring 
dagtilbud/arbejdspladser såvel lokalt som ikke lokalt. Tilbuddet arbejder med ca. 7-8 forskellige 
dagtilbud/arbejdspladser.

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 er Tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset  medvirker til, at beboerne har mulighed for at indgå i sociale 
relationer både i og udenfor tilbuddet, Relationerne er med til at understøtter beboernes personlige sociale udvikling 
og selvstændighed. Det er tillige tilsynet vurdering, at Skærvebo og Annekset har et tæt og individuelt tilpasset 
samarbejde med pårørende, frivillige i lokalsamfundet samt kristelige venne foreninger som bidrager positivt til, at 
understøtte beboerens aktive kontakt til andre mennesker udenfor eksisterende botilbud.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Det er Tilsynets vurdering, at Skævebo- og Annekset styrker beboernes sociale kompetencer og selvstændighed 
gennem konkret og individuel tilgang til den enkeltes sociale udvikling gennem deltagelse i den daglige drift af 
huset, gennem sociale og kristelige tiltag samt samarbejde med foreninger, lokalsamfund og pårørende.

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.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Bedømmelsen gælder afdelingerne, Skærvebo og Annekset
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, medarbejdere og 
ledelsen fortæller, at en stor del af aktiviteterne på tilbuddet er almindelige daglige gøremål, hvor beboerne er 
fælles om at udføre. Medarbejderne fortæller, at tilbuddet har også mange andre aktiviteter i løbet af året,alt efter 
beboernes interesse og behov. Der fx kreahold,  beboerne træner/motionerer sammen, tager på gå/ cykelture samt 
udflugter med egen bus. Nogle af beboerne foretager egne indkøb hos de lokale handlende. 
Ved bedømmelsen vægtes det også, at beboere som tilsynet har talt med, fortæller, at der er fælles aftner med 
sang,spiller brætspil, kort mv. Alle får tilbuddet om at deltage i lokale kultur tilbud, sportsforening, kirkegang mv. 
Beboerne fortæller endvidere, at højtider og andre gamle traditioner, er indarbejdet i aktivitetskalenderen. Tilbuddet 
holder alle de fester, der er mulighed for. Samtale med beboere og medarbejdere efterlader tilsynet det indtryk, at 
tilbuddet arbejder målrettet og har på at hjælpe beboerne til at klare sig mest muligt selv og ud fra deres individuelle 
ressourcer. Det er tilsynets opfattelse, at tilbuddet har formået 
at sammensætte beboergrupperne (med udgangspunktet i fælles interesse og funktions niveau) således, at 
beoerne har gavn af samværet med hinanden og deres ressourcer understøttes og vedligeholdes.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Bedømmelsen gælder afdelingerne, Skærvebo og Annekset
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at jf samtale med 
beboere, medrabejdere og ledelsen, er det meget tydligt, at beboerne indgår i sociale relationer, fællesskaber, og 
netværk i det omgivende samfund. Beboerne deltager i lokale kutur tilbud, sportsforening, kirkegang mv. 
Samtale med beboerne efterlader tilsynet det indtryk, at beboerne kender mange i lokalsamfundet.

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 
med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Bedømmelsen gælder afdelingerne, Skærvebo og Annekset
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejdere og 
ledelsen uafhængig af hinanden fortæller, at samarbejdet med pårørende vægtes højt.  Tilbuddet og pårørende 
bliver inviteret til diverse fester og arrangementer, der er muligt. 
Ved bedømmelsen vægtes det også, at beboerne enstemmigt fortæller, at de besøger hinanden, deres venner kan 
komme på besøg, og familiemedlemmer kan overnatte. En af beboerne fortæller, at han er glad for at have venner 
og familiemedlemmer på besøg.

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 Tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og anvender faglige 
tilgange og metoder, der fører til positive resultater for beboerne.
Tilbuddet udfærdiger interne handleplaner med grundige beskrivelser af myndighedens bestilling, beboernes 
forhistorier, funktionsniveau, behov, ønsker, og overordnede mål, hvor den enkelte beboer under hensynstagen til 
forudsætninger og ønsker inddrages.
Tilsynet vurderer, at der er mangler i tilbuddets interne handleplaner omkring beskrivelser af hvordan tilbuddet 
tilrettelægger konkrete indsatser og  dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for den 
enkelte beboer, samt systematik for hvordan det fører til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 
Tilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på en opkvalificering i forhold til fælles ramme og systematik på området.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Det er tilsynets vurdering at Skærvebo og Annekset med fordel kan arbejde på, at opkvalificere målarbejdet, til 
sikring af beboernes udvikling og trivsel, samt for egen læring og forbedring af indsatsen.
Tilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder med at få udviklet og implementeret en fælles ramme og systematik for, 
hvordan der arbejdes med beskrivelser af klare, konkrete og målbare del og hel mål for den enkelte beboer, samt 
fælles systematik for hvordan der løbende evalueres på den enkelte beboers mål.
Tilsynet anbefaler, at ledelsen fastsætter dato for, hvornår implementeringsprocessen iværksættes.

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 tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse, af meget forskellige voksne 
med udviklingshæmning af psykisk og fysisk karakter, og hvor det er fælles for alle, at de har valgt at bo i tilbuddet 
på grund af sammenfald på livsopfattelse og kristne værdier. 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet anvender relevante metoder og tilgange, som fører til positive resultater for 
beboerne. Medarbejdere og ledelse repræsenterer relevante uddannelser og kompetencer, som matcher 
målgruppens behov og tilbuddets værdigrundlag. 
Det er endvidere tilsynets vurdering at tilbuddet arbejder udviklingsfokuseret og bevidst på, at fremme kvaliteten i 
beboernes hverdag og trivsel, gennem relevante kurser og efteruddannelser. 

Det er tilsynets vurdering ud fra modtaget materialer, at tilbuddet yder en indsats i grundige 
handleplansbeskrivelser med fokus på myndighedens bestilling med voksenudredningsmetode, beskrivelse af 
beboernes forhistorier, funktionsniveau, ønsker, behov og overordnede mål. 

Tilsynet vurderer at der er mangler omkring beskrivelser af  konkrete målbare del og hel mål, samt hvordan 
indsatsen tilrettelægges og evalueres. Tilsynet vurderer ligeledes at tilbuddet ud over status/handleplan anvender 
flere forskellige skemaer, hvor det er tilsynets vurdering, at en mere ensartethed kan tydeliggøre indsatser og skabe 
overblik.
Det er ud fra fremsendt materiale tilsynets vurdering, at der ikke tydeligt arbejdes med neuropædagogisk screening 
og zone for nærmeste udvikling, som oplyst af tilbuddet.

Tilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på kvaliteten i, at få opkvalificeret målbeskrivelser for den enkelte beboer, 
samt fundet en fælles ramme og systematik i beskrivelsen af klare konkrete målbare del og hel mål og 
evalueringsform. 

Tilsynet vurderer, at der med fordel kan arbejdes på implementering af fælles ramme og systematik for 
målbeskrivelser, indsatser og evalueringsprocesser, inden opstart af nyt fælles uddannelsesprojekt.

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Bedømmelsen er gældende for både Skærvebo og 
Annekset.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere uafhængig af hinanden kan redegøre for tilbuddet 
målsætning, metoder og målgruppe. 
Ledelse og medarbejdere beskriver målgruppen som meget forskellige voksne med udviklingshæmning af psykisk 
og fysisk karakter, og hvor det er fælles for alle, at de har valgt at bo i tilbuddet på grund af sammenfald på 
livsopfattelse og kristne værdier. Medarbejdere og ledelse giver udtryk for et forankret værdigrundlag, som bygger 
på det kristne menneskesyn, hvor målsætningen er at fortsætte den gode udvikling, og fremme det gode liv for 
beboerne. Det oplyses at der tilrettelægges udflugter, andagter, tv, spil og fester m.m. med udgangspunkt i 
beboernes ønsker. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for en fælles tilgang til beboerne, 
hvor anderkendende tilgang, forudsigelighed, struktur og ro er det basale fundament, men hvor der samtidig tages 
udgangspunkt og hensyn til den enkelte beboers individualitet, funktionsniveau ønsker og behov. 

Ledelse og medarbejdere kan ligeledes redegøre for tilbuddets metoder, hvor de fleste medarbejdere har en 
neuropædagogisk efteruddannelse. Medarbejdere oplyser, at alle beboere er screenet med fokus på zone for 
nærmeste udvikling. Endvidere tages der udgangspunkt i voksenudredningsmetoden, til at beskrive målsætninger i 
beboernes handleplaner. 

Det vægtes at medarbejdere oplyser, at de ved beboere med lav udviklingsalder anvendes tegn til tale. Generelt for 
målgruppen anvendes der tolkning af kropssprog og adfærd, der tilbydes pædagogisk massage, og der arbejdes 
med værdsættende samtaler. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at der af det fremsendte materiale vedr. beboerhandleplaner ikke tydeligt 
fremgår, hvorledes der arbejdes med neuropædagogisk screening og  zone for nærmeste udvikling.
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Både ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at fælles uddannelse har dannet fælles sprog og ramme for 
arbejdet med beboerne.

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at tilbuddet arbejder udviklingsfokuseret og bevidst på til stadighed, at 
fremme kvaliteten i tilgang og metodeudvikling i forhold til målsætning til gavn for beboernes hverdag og trivsel. 
Medarbejdere og ledelse oplyser, at der aktuelt planlægges efteruddannelse i KRAP  for størstedelen af 
medarbejderne og ledergruppen, med opstart september 2017.

Ovenstående oplysninger omkring tilgange og metoder stemmer endvidere overens med oplysningerne på 
Tilbudsportalen. 

.

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, interview med medarbejdere og ledelse. 
Bedømmelsen gælder både Skærvebo og Annekset. 

I bedømmelsen lægges der vægt på fremsendt materiale, hvoraf det fremgår, at tilbuddet udarbejder handleplaner 
med beskrivelser af beboernes baggrund, funktionsniveau, udfordringer, ressourcer og behov, ligesom der til dels 
er beskrevet enkelte overordnede mål. I bedømmelsen vægtes det, at det er mangelfuldt beskrevet, hvordan 
indsatsen tilrettelægges og evalueres. Af fremsendt materiale fremgår det at tilbuddet arbejder med forskellige 
dokumenter som ugeplaner, aktivitetsplaner, opgavefordelinger og handleplaner. 

I bedømmelsen vægtes det at ledelse og medarbejdere oplyser, at der i samarbejde med beboerne udfærdiges 
strategiplaner for mål, indsats og evaluering. Tilsynet er via det fremsendte materiale bekendt med et strategimål 
for en beboer. I bedømmelsen lægges der vægt på, at der ikke i de andre fremsendte materialer er klare 
beskrivelser af konkrete indsatser og del og helmål, ligesom det er mangelfuldt, hvordan der følges op på mål. 

I bedømmelsen vægtes det, at medarbejdere oplyser, at der under en tjenestevagt løbende skrives i journalen, og 
efter aftensmaden samles personalet for at tale det igennem, som der evt. har været af opgaver og udfordringer.   

I bedømmelsen lægges der vægt på, at afdelingsleder oplyser, at der i teams arbejdes på målopfyldelse på mere 
konkrete mål, og der arbejdes på en fælles ramme for, hvornår og hvordan der skal scores og evalueres på 
målene.

Afdelingsleder oplyser, at hun har været på endags kursus i anvendelse af deres tilkøbsmodul vedr. målbeskrivelse 
mv. i journal systemet, og at hendes viden skal bredes ud til de andre, så der kan dannes en fælles ramme for, 
hvordan det kan anvendes til optimering af målbeskrivelser, indsatser og evalueringer. Det vægtes i bedømmelsen 
at tilbuddet har it system som hjælpeværktøj, men det mangles anvendt. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelse oplyser, at der ikke har været det tiltænkte fokus på opkvalificering 
af målbeskrivelse og evaluering, som oplyst i forbindelse med sidste års tilsyn, men at der nu skal arbejdes på, at få 
udviklet og implementeret en fælles ramme til brug for udarbejdelse af konkrete og klare mål, samt 
evalueringsramme og form, som løbende skal være til  brug for egen læring og forbedring af indsatsen.

Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende 
kommuner har opstillet for borgernes ophold.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, 
samt interview med ledelse og medarbejdere. Bedømmelsen er gældende for både Skærvebo og Annekset. 
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I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, som viser at tilbuddet udarbejder handleplaner, ud fra 
bestilling fra myndighed, hvor overordnede mål og relevante udviklingspunkter som eksempelvis sundhed, 
selvstændighed, motion, sociale færdigheder, hygiejne, kommunikationsstile og netværk er beskrevet. 

Der lægges endvidere i bedømmelsen vægt på de to handleplaner som tilsynet har modtaget. Der lægges i 
bedømmelsen vægt på at begge handlerplaner er beskrivende, med få målbeskrivelser, omkring overordnet mål og 
kort beskrivelse af, hvorfor målet er vigtigt. Handleplanerne og målbeskrivelser indeholder ikke konkrete 
oplysninger om, hvordan indsatsen tilrettelægges og evalueres, hvilket også er med til at utydeliggøre tilbuddets 
resultater. 

I bedømmelsen lægges der vægt på oplysning fra afdelingsleder om positive resultater med en beboer, hvor der de 
sidste år har været et særlig rettet fokus på beboerens overvægt og, hvor det er lykkedes at støtte beboeren til et 
betydeligt vægttab, som også har resulteret i, at beboeren er kommet i arbejde og blevet mere selvstændig og glad.

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 i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på interview med 
beboere, medarbejdere og ledelse. Bedømmelsen gælder både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at afdelingsleder oplyser, at der de sidste år har været et godt samarbejde 
med diætist, med særlig rettet fokus på en beboers overvægt, hvor det er lykkedes at støtte beboeren til et 
betydeligt vægttab. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at det af leder oplyses, at tilbuddet samarbejder med en vifte af relevante 
eksterne aktører for at opnå målene for beboerne. Af eksterne aktører er nævnt:  Diætist, Oligofreniklinik, 
praktiserende læger, fysioterapeuter, bandagist, ørelæger, epilepsispecialister, VISO mv.  

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at leder oplyser at tilbuddet løbende har samarbejde med VISO specialister 
på svære opgaver omkring beboerne. 

I bedømmelsen lægges der endvidere vægt på, at tilbuddet afholder statusmøder hver eller hvert andet år, hvor 
beboere, pårørende, dagtilbud/arbejdspladsen samt evt. sagsbehandleren fra handlekommune deltager i 
opfølgningen.

Ligeledes vægtes det, at tilbuddet jævnligt har kontakt til beboernes dagtilbud og arbejde.

Det vægtes endvidere, at beboer fortæller at hun går til fysioterapeut, hvor hun træner ben og gang. En anden 
beboer fortæller at hun går til handicapridning.
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      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

Tilsynet vurderer at tilbuddet understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, hvor beboerne har selv 
og medbestemmelse på eget liv. 

Tilsynet vurderer at tilbuddet tager hensyn til den enkelte beboers behov, hvor der tages udgangspunkt i den 
individuelle handleplan, som indeholder grundige beskrivelser af beboernes livshistorie, funktionsniveau, behov og 
ønsker.  Det er tilsynets vurdering, at beboerne i hverdagen har adgang til kontaktperson eller andre medarbejdere, 
med kendskab til beboerne. Beboerne har hjemmedage hvor de i samarbejde med deres kontaktperson, og efter 
eget ønske får støtte og hjælp til praktiske opgaver, ligesom der er tid til at tale sammen, om det der rør sig i 
beboerens liv. Tilsynet vurderer, at beboerne gennem daglig dialog, og ved beboermøder har mulighed for 
indflydelse på hverdagen og indholdet i tilbuddet.

Beboernes lejligheder er personligt indrettet efter eget ønske, og der er mulighed for at holde mindre husdyr.

Det er tilsynets vurdering at beboerne i både Annekset og på Skærvebo dagligt har tilbud om fælles madlavning, 
fællesspisning, aktiviteter og andagt, men at den enkelte beboer selv beslutter om de vil deltage.

Tilsynet vurderer at tilbuddet gennem visuelle informationstavler med piktogrammer sikre beboerne adgang til 
fælles information vedr. hverdagen i tilbuddet, ligesom tilsynet vurderer, at tilbuddets fællesarealer er indrettede i 
mindre miljøer, som tilgodeser målgruppens behov for små grupper og aktivitetsmuligheder. Tilbuddet miljø og 
adgang til spilleaktiviteter og motionsredskaber sikre beboerne mulighed for fysisk aktivitet, ligesom tilbuddet 
dagligt har fokus på sund kost. 

Det er endvidere tilsynets vurdering, at medarbejderne udviser respekt og anerkendelse i forhold til den enkelte 
beboers private liv, ligesom omgangsform og sprog tager hensyn til målgruppens individuelle behov.

Tilsynet vurderer at beboerne har adgang til relevante sundhedsydelser, og tilbuddet samarbejder med specialister.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet er bekendt med procedure omkring magtanvendelse, ligesom det vurderes at 
tilbuddet anvender faglige tilgange, som forebygger anvendelse af magt og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer at tilbuddet understøtter beboernes selv og medbestemmelse på eget liv, gennem daglig dialog, 
og med udgangspunkt i den individuelle handleplan.

Beboerne har i hverdagen adgang til kontaktperson eller andre medarbejdere. Beboerne har kontaktperson, som 
hjælper med aftalte opgaver efter beboernes egne ønsker. 

Tilbuddet afholder hver 6. uge beboermøder, hvor beboerne har mulighed for at byde ind med forslag til aktiviteter, 
madplaner, ændringer i fællesopgaver samt tage problemstillinger op. 

Tilsynet vurderer på baggrund i rundvisning og besøg i 2 beboers lejligheder, at beboerne har medbestemmelse på 
egen hverdag, og selvbestemmelse på egen lejlighed. En beboer holder kanin. Beboerne i Annekset har egen 
nøgle til fælleshuset, og beslutter selv om de vil deltage i fælles spisning og aktiviteter. 

Tilsynet vurderer at både Skærvebo og Annekset via indretning med visuelle informationstavler sikre målgruppen 
informationstilegnelse, ligesom fællesarealerne er indrettede i mindre miljøer, som tilgodeser målgruppens behov 
for små grupper og aktivitetsmuligheder. 

Tilsynet vurdere ud fra interview med beboere og pårørende at tilbuddet understøtter beboernes selv og 
medbestemmelse.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med beboere. 
pårørende, ledelse, medarbejdere, fremsendt materiale samt de observationer tilsynet har gjort under 
tilsynsbesøget. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen af indikatoren vægtes det, at der af det fremsendte materiale fremgår, at tilbuddet i samarbejde 
med beboere udarbejder grundige beskrivelser af beboernes livshistorie, funktionsniveau, behov og ønsker. 
Afdelingsleder oplyser at beboerne deltager i egne handleplansmøder.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at beboere på både Skærvebo og Annekset fortæller, at de har 
kontaktperson, og selv er med til at planlægge hvad der skal laves på hjemmedage. Endvidere vægtes det, at 
beboeren i Annekset fortæller, at hun deltager i beboermøder, hvor beboerne kan være med til at bestemme hvad 
de gerne vil lave af aktiviteter, deltage i af praktiske opgaver og, hvad de gerne vil have at spise mv.. 

Det vægtes at beboerne i Annekset selv har nøgle til fælleshuset, som er åbent med personaledækning i 
tidsrummet 08-22. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder oplyser, at der afholdes beboermøder hver 6. uge på både Skærvebo 
og Annekset.

Endvidere vægtes det i bedømmelsen, at afdelingsleder ved rundvisning i husene viser informationstavler, hvor der 
blandt andet er oversigt over praktiske opgaver, som beboerne har indflydelse og medbestemmelse på. 

I bedømmelsen vægtes det, at pårørende til beboer på Skærvebo udtaler stor tilfredshed med måden sønnen 
behandles med respekt og værdighed, ligesom det opleves, at sønnen bliver hørt i både dagligdagen, som når der 
er ytringer om utilfredshed eller behov for støtte. 

Det vægtes endvidere i bedømmelsen at, anden pårørende til beboer i Annekset ligeledes udtrykker tilfredshed. 
Samme pårørende oplever, at det kan være svært at tilgodese alle beboers særlige behov, og at nogle beboere 
kan komme til at fylde for meget, så andre beboere kan opleve ikke at blive hørt.  I bedømmelsen lægges der vægt 
på, at samme pårørende oplever, at der er lydhørhed fra ledelsen og medarbejderne, hvis forældre henvender sig 
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med ønsker og spørgsmål.

I bedømmelsen lægges der ligeledes vægt på tilsynets oplevelser under tilsynsbesøget, hvor en beboer med lav 
udviklingsalder med hjælp fra medarbejder roligt og nænsomt blev kørt hen til tilsynet for at hilse på, og for at få ro 
på usikkerhed.

Endvidere er der i bedømmelsen lagt vægt på, at beboernes lejligheder er peronligt indrettet, og fællesarealer er 
indrettet i tilpassede hyggelige miljøer/grupper, med hensynstagen til beboernes behov.

I bedømmelsen lægges det ligeledes til grund, at tilsynet observerer en anerkendende og respektfuld tilgang, hvor 
der bankes på beboernes døre, og hvor der er god tone og dialog. Der observeres intimitet omkring beboernes 
private, og der ses ingen private oplysninger om beboerne i fællesarealerne, som ikke er tilhørende fællesskabet.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med 
beboere, pårørende, ledelse, medarbejdere, fremsendt materialer, samt de observationer tilsynet har gjort under 
tilsynsbesøget. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen vægtes det, at der i fremsendt aktivitetsplan, og strategiplan for beboere fremgår, at beboerne er 
med i tilrettelæggelsen af egen hverdag.

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på interview med beboere fra både Skærvebo og Annekset, som begge 
fortæller, at de selv bestemmer hvordan deres lejlighed skal indrettes. Den ene beboer har en kanin, og hun 
fortæller at hun også tidligere har haft et marsvin. Begge beboere fortæller, at de selv kan tage bus og købe ind. En 
af beboerne fortæller at hun hjælper med madlavning i Annekset hver anden mandag. Anden beboer fortæller at 
hun er glad for at kunne cykle på motionscyklen i aktivitetsrummet frem for at skulle ud af huset. 
Begge beboere fortæller, at de er tilfredse med deres dagsbeskæftigelse, ligesom de selv er med til at bestemme, 
hvad de skal have ordnet på deres hjemmedage. En beboer fortæller, at hun kan tale med sin kontaktperson om 
ting som går hende på.

I bedømmelsen lægges der ligeledes vægt på interview med pårørende til beboer i Annekset, som oplever at 
sønnen har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv. Eksempelvis hvis der er et ønske om en bestemt 
aktivitet. 

Tilsynet har på både Skærvebo og Annekset observeret flere former for beskæftigelsesmuligheder som favner hele 
målgruppen med tilbud som tv, spil, bordfodbold, pool, orgel, inde gynge, motionsredskaber, og avanceret virtuel 
spilmaskine med aktiviteter og sansestimulis for hele målgruppen. I bedømmelsen vægtes det at afdelingsleder 
oplyser, at der hver aften er tilbud om aktivitet i husene, men at beboerne selv bestemmer om de vil deltage i 
fællesaktivitet, eller selv benytte andre aktivitetsmuligheder.

Bedømmelsen ligger ligeledes til grund i, at der i fællesrummet på Skærvebo og Annekset er overskuelig visuel 
aktivitetstavle med beboernes fælles og individuelle opgaver, som hører fællesskabet til, hvor beboerne har 
mulighed for, at  ønske og ændre på specifikke opgaver, som eksempelvis at hjælpe med madlavning, dække 
borde, tømme skræl osv. 
I bedømmelsen lægges der vægt på, at beboerne på beboermøder hver 6. uge kan byde ind med forslag om 
madretter, aktivitetsønsker mv.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet gennem handleplaner og daglige observationer har fokus på relevante 
indsatsområder, med betydning for beboernes fysiske som mentale sundhed. 

Tilbuddet har eget motionsrum, og tilbuddet har fokus på sund kost, ligesom der er fokus på indretning af 
pædagogiske miljøer med hensynstagen til beboernes behov. 
Det er ligeledes tilsynets vurdering at tilbuddets tilgang, metoder, værdigrundlag, målsætning og fysiske rammer 
understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

Tilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet sikre beboerne adgang til relevante sundhedsydelser, og der samarbejdes 
bredt med specialister som VISO, Oligofreniklinik, mfl. 

Det er tilsynets vurdering ved observation, at beboerne er glade og tilfredse med tilbuddet.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med 
beboere, pårørende, ledelse, medarbejdere, samt de observationer tilsynet har gjort under tilsynsbesøget. 
Bedømmelsen gælder for både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at beboere på både Skærvebo og Annekset, begge giver udtryk for at være 
tilfredse med at bo i tilbuddet, og de viser begge stolt deres lejlighed, og fællesarealer frem.

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at afdelingsleder fortæller om beboer, som de sidste år er blevet motiveret og 
støttet i et betydeligt vægttab, som har bevirket, at han nu er i beskæftigelse og blevet mere udadvendt og glad.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at pårørende fortæller at hendes søn er blevet mere glad efter indflytning på 
Skærvebo, og at han altid er glad for at komme hjem efter weekendbesøg hos forældrene. Den samme pårørende 
oplever at personalet har tid til at tage imod sønnen når han kommer hjem, hvilket hun tillægger en stor betydning 
for hans trivsel. Samme pårørende fortæller, at de som forældre oplever, at deres søn er blevet bedre kognitiv 
fungerende efter indflytning på Skærvebo. 
Der lægges i bedømmelsen ligeledes vægt på en anden pårørendes udtalelser, at sønnen bruger udtryk som, at 
han glæder sig til at skulle hjem, når han omtaler Annekset, hvilket de som forældre betragter som et positivt signal.

I bedømmelsen lægges der ligeledes vægt på, at tilsynet under besøget observerer glade beboere, som færdes 
roligt i miljøet.

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 i høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med beboer, 
ledelse og medarbejdere. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen lægges der vægt på interview med ledelsen, som oplyser, at alle beboere om nødvendigt har 
adgang til diverse sundhedsydelser som praktiserende læge, tandlæge, O-klinik, bandagist, fysioterapeut, diætist 
mfl.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at beboer oplyser at hendes mor følger hende til lægen.

Det oplyses af ledelsen, at alle beboere har lægehus i Hedensted. De får et årligt tjek, helbreds og medicinsk.

I bedømmelsen vægtes det, at medarbejder fortæller, at de kontakter hjemmeplejen, hvis der er særlige opgaver, 
som eksempelvis svære sår, som de ønsker varetaget.  

I bedømmelsen vægtes det ligeledes, at der på Skærvebo er adgang til aktivitetsrum med træningsredskaber, 
ligesom det oplyses, at der ved behov kommer massør og fodterapeut i huset.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med 
beboere, ledelse og medarbejdere. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at det fremgår af de 2 handleplaner, som tilsynet har modtaget, at tilbuddet 
har fokus på relevante indsatsområder med betydning for beboernes fysiske og mentale sundhed.

Der lægges i bedømmelsen ligeledes vægt på, at tilsynet observerer at såvel de fysiske som de pædagogiske 
rammer motiverer til fysisk aktivitet og social samspil, ligesom at tilbuddet har foretaget en større investering i et 
avanceret virtuelt spil, som rammer målgruppen bredt og lægger op til fællesskab, motion og mentaltræning. 
Tilsynet observerer endvidere et bredt udvalg af både brætspil og mere fysiske spil, som pool, bordfodbold og 
motionsredskaber. Det vægtes at beboer fortæller, at hun træner på motionscyklen. 

I bedømmelsen vægtes det endvidere,  at fællesarealerne pædagogisk bevidst er opdelte i miljøer, som muliggør, 
at tage hensyn til målgruppens, og den enkeltes behov, ligesom medarbejdere oplyser at der arbejdes med ro, 
struktur og genkendelighed med hensyn til beboernes mentale funktionsniveau.

Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, at medarbejdere fortæller, at der arbejdes med fokus på beboernes 
arousal niveau i forhold til stimuli, aktivitet og miljø.

Det er endvidere tilsynets bedømmelse, at tilbuddet samlet har relevant viden og arbejder med indsatser, som 
tilgodeser beboernes forskellige behov.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelse. Der har ikke været magtanvendelser. 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra en bevidst faglig tilgang, med ro, indretning af pædagogiske miljøer, 
kendskab til den enkelte beboers behov og grænser,  og viden om egen rolle, som tilsammen forebygger 
magtanvendelse i tilbuddet.  

Det er tilsynets vurdering at tilbuddet har en klar beskrevet voldspolitik, hvad angår både magtanvendelse, vold 
beboere imellem, og problemskabende adfærd. Det er endvidere tilsynets vurdering, at beskrivelsen skaber åbning 
for løbende læring, og forbedring af indsatsen, samt klarhed over indberetningsprocedurer.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med 
ledelse, og medarbejdere. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

Leder oplyser at der ikke har været episoder med magtanvendelse.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne fortæller, at de er observerende på beboernes grænser og, 
at de ikke overskrides. Der lægges i bedømmelsen ligeledes vægt på, at medarbejderne fortæller, at de i 
dagligdagssituationer og ved svære situationer hjælper beboerne til at få ro på gennem dialog og guidning. I 
bedømmelsen lægges der vægt på, at afdelingsleder fortæller, at der bevidst er indrettet mindre pædagogiske 
miljøer, af hensyn til beboernes behov, ligesom der spises i mindre grupper, for at tage hensyn til den enkeltes 
behov for ro. 

Endvidere er der i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de er undersøgende på hvad der 
ligger til grund for adfærd, og på den måde, at kunne hjælpe beboeren videre, ligesom de bevidst arbejder 
konfliktnedtrappende med bevidsthed om egen rolle og adfærd.
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Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med ledelse, og 
medarbejdere. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen er der lagt vægt på fremsendt materiale, hvor det  fremgår, at tilbuddet har en klar beskrevet 
voldspolitik, hvad angår både magtanvendelse, vold og problemskabende adfærd, som skaber åbning til løbende 
læring og forbedring af indsatsen, samt klarhed over indberetningsprocedure.

Der lægges i bedømmelsen særlig vægt på at medarbejderne i interviewet kan redegøre for procedure ved 
magtanvendelse.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb.

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet med deres viden, pædagogiske tilgang, og indretning med større og mindre 
miljøer, forebygger vold og overgreb i tilbuddet. 

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse og  medarbejdere arbejder med en bevidsthed på observationer 
beboerne imellem, og at det er medvirkende til, at der ikke sker optrapning i svære situationer, og dermed 
forebygges vold og overgreb.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interview med 
medarbejdere. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på interview med medarbejdere som fortæller, at de er observerende på 
beboernes adfærd, og adfærd imellem. I svære situationer er de opmærksomme på, at få hjulpet den enkelte 
beboer videre gennem dialog, og eller ved at flytte aktivitet eller samtale til anden fysisk ramme. Der lægges i 
bedømmelsen vægt på, at medarbejderne oplyser, at tilbuddets fællesarealer er indrettede i stører og mindre 
miljøer, som tager hensyn til beboernes individuelle behov for ro, og små fællesskaber. Der tages desuden bedst 
muligt hensyn til, at beskytte den enkeltes beboers integritet, værdighed, og skabe trygge omgivelser for alle.

Det er tilsynets samlede bedømmelse, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold 
eller overgreb i tilbuddet.

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 Tilsynets vurdering, at Skærvebo og Annekset har en kompetent og ansvarlig ledelse, som repræsenterer en 
bred uddannelsesmæssig baggrund indenfor coaching, det pædagogiske, terapeutiske og ledelsesmæssige 
område. 
Tilsynet vurderer at tilbuddets har en hensigtsmæssig organisering, med kompetente medarbejdere med relevante 
uddannelser, som sikre beboerne støtte og omsorg.
Tilsynet vurderer at tilbuddets organisering med teams er med til at højne den socialpædagogiske indsats overfor 
beboerne.
Tilsynet vurderer endvidere at organiseringen omkring vagtplanlægning sikre beboernes adgang til kontakt og 
støtte i hele døgnet. 
Det er ligeledes tilsynets vurdering at tilbuddets ledelse er synlig og tydelig, og sætter rammer for strategisk 
udvikling, hvor faglig som personlig udvikling vægtes højt, ligesom der er plan for løbende supervision og mulighed 
for daglig sparring. 

Skærvebo og Annekset har en kompetent og aktiv bestyrelse som tillige fungerer som sparringspartner for 
ledelsen. Der vurderes, at være en god økonomisk drift og en forsvarlig  normering, som sikre beboerne den støtte 
de har behov for.

Det samlede sygefravær vurderes ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse. 

Det vurderes, at ledelsen har relevante kompetencer til at lede tilbuddet. 
Ledelsen repræsenterer en bred uddannelsesmæssig baggrund indenfor det pædagogiske, terapeutiske, 
ledelsesmæssige område, samt coaching. 

Det vurderes at der er fokus på, at kvalificere opgaveløsningen til målgruppens bedste, gennem efteruddannelser, 
supervision og med en kontinuerlig plan for teammøder, afdelingsmøder, ledermøder og statusmøder.

Det vurderes at Skærvebo og Annekset har en aktiv og kompetent bestyrelse med fokus på kompetenceudvikling 
og, som gerne bidrager med sparring.
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Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med pårørende, 
bestyrelsesformand, ledelse og medarbejdere. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejdere udtrykker tilfredshed med ledelsens kompetencer i forhold til 
at lede tilbuddet, og de udtrykker tilfredshed med sparringsmuligheder og efteruddannelsestilbud. 

Der lægges ligeledes i bedømmelsen vægt på pårørendes udtalelse om, at hun oplever ledelsen som kompetent og 
lydhør.

Leder af tilbuddet har udover at være uddannet pædagog, psykoterapeutisk uddannelse fra Kempler, coach 
uddannelse og kursus i medicin. Lederen har været leder for tilbuddet i 8½ år og er meget glad for jobbet. Leder 
beskriver sin primære opgave som forhandling med kommuner, administrative funktioner, tæt kontakt med 
bestyrelsesformand med opdateringer på den daglige drift, og sparring med afdelingsledere. Herudover deltagelse i 
alle møder, afholdelse af MUS samtaler, ligesom der altid er en åben dør for såvel medarbejdere som beboere

Afdelingsleder på Annekset, har været i stillingen i 2 år. Er uddannet socialpædagog med grunduddannelse i 
neuropædagogik. Har tidligere været beskæftiget som pædagog i et specialtilbud til voksne, og tidligere haft 
pædagogisk ansvar på en efterskole. Afdelingslederen udtrykker tilfredshed for jobbet som afdelingsleder, og ser 
det som en verden hvor der hele tiden sker noget nyt. Afdelingslederen er meget optaget af ro, stabilitet 
forudsigelighed og struktur, og at hverdagen fungerer, hvilket hun oplever lykkedes godt.
Afdelingslederen oplyser at tilbuddet er begyndt at arbejde med teams med fokus på samarbejde og struktur, hvor 
de har afholdt kursus dag og opfølgningsdag, og hun oplever at medarbejderne er godt på vej, ligesom de har fået 
lavet en god gennemgående dagsorden for deres teammøder. 
Udover det daglige ledelsesmæssige med faglig sparring og synlighed,  indgår afdelingslederen i det pædagogiske 
arbejde i et team, hvor hun er primær kontaktperson for en beboer. Afdelingslederen oplever, at det at være synlig 
og tilgængelig som leder er godt for både beboerne og medarbejderne, og hun signalerer derfor altid åben dør. 

Afdelingsleder på Skærvebo og har været ansat siden 2011, er uddannet pædagog, pædagogisk massør og 
efteruddannelse i neuropædagogik. Afdelingslederen  har tidligere arbejdet indenfor normalområdet, og i kortere tid 
indenfor specialområdet. Afdelingslederen bruger en 1/3 af arbejdstiden på administrative opgaver med blandt 
andet vagtplanlægning. Afdelingslederen arbejder også med synlighed og byder gerne ind med sparring på 
hverdagsopgaverne, ligesom hun tilbyder beboerne pædagogisk massage efter behov. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen har relevante uddannelser og kompetencer til at lede tilbuddet. 
Endvidere lægges der vægt på strukturen i organiseringen af arbejdet, hvor der er fokus på kompetencer, 
normering og bevægelse i udviklingen af tilbuddets kvalitet.

Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for 
ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med ledelse og 
medarbejdere og modtaget materiale. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

I bedømmelsen lægges der vægt på oplysninger fra ledelsen og medarbejderne om, at alle teams tilbydes 
supervision 4 gange årligt. Udover supervisionen oplyser ledelsen, at de som ledelse er meget synlige og bevidst 
signalerer, at deres dør altid står åbent for snak og sparring. 

Endvidere lægges der i bedømmelsen vægt på, at ledelsen oplyser at de sammen holder ledermøder hver mandag, 
og en gang årligt tager de i sommerhus. På møderne, i hverdagen, og ved det årlige sommerhusophold oplever de 
et godt udbytte i sparring med hinanden.  

Der lægges i bedømmelsen ligeledes vægt på organiseringen af afdelingsmøder og teammøder, som oplyses at 
afholdes efter kontinuerlig plan hver 14. dag.

22

Tilsynsrapport



I bedømmelsen indgår materialer på 3 beboere, hvor der fremgår mangelfulde beskrivelser af konkrete, målbare del 
og helmål for beboerne, samt hvordan der systematisk evalueres og skabes læring for medarbejdere og ledelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med 
medarbejdere, ledelsen og bestyrelsesformanden. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og Annekset.

Bestyrelsen har fået ny formand pga. naturlig afgang.

Medarbejdere og ledelse oplyser at de er meget positive over den ny bestyrelsesformands ledelsesmæssige og 
forretningsorienterede baggrund.

I bedømmelsen er der lagt vægt på leders udtalelse om, at bestyrelsen er aktiv og interesseret i tilbuddets hverdag 
og kvalitet, ligesom der i bedømmelsen lægges vægt på, at medarbejdere og ledelse fortæller om positive 
samarbejdsrelationer. En medarbejder deltager i bestyrelsesmøderne.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelsen udtrykker stor tilfredshed med ny formand, og oplever ham som 
vis, med evne for struktur, og som byder meget relevant ind i arbejdet. Ledelsen oplyser at der til foråret vil blive et 
par udskiftninger af medlemmer pga. alder, og at det er meldt ud, at der ikke skal vælges en, men i stedet peges på 
en ude fra, med relevant kompetence for på den måde, at kunne bidrage til udvikling i bestyrelsesarbejdet.

Ledelsen oplyser at den nye formand giver udtryk for gerne, at ville kende beboerne og personalet, men vil holde 
relationen på den professionelle bane, hvilket de oplever som meget positivt. Ledelsen oplyser at det er 
bestyrelsesformandens plan, at der skal arbejdes mere i udvalg, og med flere bestyrelsesmøder end nu, hvor der 
afholdes 4 årlige møder. 

Bestyrelsesformanden er 42 år, uddannet mejerist og procesteknolog, og Lean manager i Arla Foods, er d. 28. maj 
2016 valgt ind i bestyrelsen som ny formand for bestyrelsen Skærvebo og Annekset.
I telefoninterview oplyser han,  at han oplever tilbuddet som et kompetent tilbud, med faglig kvalitet, og bekræfter, 
at bestyrelsen fortsat vil arbejde på at tiltrække kompetente medlemmer, som kan bidrage med udvikling. 

Bestyrelsesformanden udtrykker viden om tilbuddets dispositioner omkring blandt andet kompetenceudvikling, 
hvilket han ser som positivt, og som en måde at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft på. 

Bestyrelsesformanden oplyser, at han meget gene vil bidrage med sparring i det omfang det findes relevant for 
tilbuddets ledelse og medarbejdere. Bestyrelsesformanden udtrykker viden om bestyrelsesarbejde og viden om 
eventuelle godkendelsesprocesser.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Det er Tilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.

Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes støtte fra en medarbejdergruppe med relevante uddannelses og 
erfaringsmæssige baggrunde. Beboerne har mulighed for, at få støtte og kontakt til enten kontaktperson eller andre 
medarbejdere i løbet af hele døgnet. 

Tilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse med fordel kan arbejde på en formel ramme for, hvordan medarbejderne 
skal arbejdes med beskrivelser af indsatser, konkrete del og helmål, samt hvordan der løbende og systematisk kan 
evalueres, og samtidig skabe læring for praksis. 

Personalegennemstrømningen ligger højere end den ellers plejer, men er ikke begrundet i arbejdsrelaterede 
årsager. 

Tilsynet vurderer at ledelse og medarbejderne er med til at skabe den fornødne, ro, stabilitet og udvikling for 
beboerne. 
Tilbuddet har det sidste år haft et større sygefravær end det plejer. Sygefraværet skyldes at flere medarbejdere er 
blevet ramt af svær sygdom som ikke er arbejdsrelateret. Det samlede sygefravær vurderes ikke højere end på 
sammenlignelige arbejdspladser.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.  I bedømmelsen er der lagt vægt på interviews med 
beboere, pårørende, medarbejdere, ledelse og fremsendt materiale. Bedømmelsen gælder for, både Skærvebo og 
Annekset.

Der lægges i bedømmelsen vægt på at begge interviewede beboere giver udtryk for, at få den støtte og kontakt 
som de har behov for. Beboerne fortæller de har faste tider med deres kontaktperson, og fortæller om det, som de 
får hjælp og støtte til. I bedømmelsen vægtes det at beboerne fortæller, at der er andre de kan søge støtte og hjælp 
hos, hvis deres kontaktperson ikke er på arbejde. 

Der lægges endvidere vægt på interview med pårørende, som oplever at deres børn bliver mødt med kontakt fra 
velkvalificeret personale.

Endvidere lægges der vægt på, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for en hverdag, hvordan de arbejder i 
teams med kontaktspersonsroller, fordeling mellem ATA tid, fællestid og ekstra tid ved behov, ligesom beboerne 
døgnet rundt kan søge hjælp og støtte ved personale.

I bedømmelsen lægges der vægt på fremsendt materiale, hvoraf medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund 
fremgår. I bedømmelsen vægtes medarbejdernes udtalelser vedr. opgaver og tilgange til beboerne, som efterlader 
tilsynet det indtryk, at de kvalificeret og professionelt løser opgaverne med beboerne.

Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end 
sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på interview med 
ledelsen, samt fremsendt skriftlig dokumentation.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at personalegennemstrømningen ligger højt i tilbuddet. 

Ledelsen oplyser at der det  sidste år har været mere sygefravær og udskiftning i medarbejdergruppen end ellers. 

Ledelsen oplyser at sygefravær og udskiftning skyldes, at der i medarbejdergruppen har været alvorlig sygdom 
blandt flere medarbejdere. Endvidere er der 2 medarbejdere på barsel, og en medarbejder er på orlov til rejse. En 
er rejst efter en tidsbegrænset stilling på et år, hvor stillingen igen opslås som tidsbegrænset.

Ledelsen oplyser at der er har været anvendt kendte vikarer, og medarbejdersituationen er løst på bedste vis.
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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

Indikatoren bedømmes til i høj grad, at være opfyldt.

I bedømmelsen lægges der vægt på, at leder oplyser at fraværet er på 11,5  procent, og som overordnet skyldes 
svær sygdom med langtidssygdom blandt flere medarbejdere. 

Sygefraværet anses for at være på niveau med sammenlignelige arbejdspladser.
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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

Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderne på Skærvebo og Annekset besidder relevante kompetencer i forhold 
til tilbuddets målsætning,målgruppens behov, tilbuddets metoder og det værdibaserede grundlag med et kristent 
menneskesyn.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på både Skærvebo og Annekset har relevante uddannelser, 
efteruddannelser og kurser indenfor både det sundhedsfaglige og pædagogiske område, samt indenfor tilbuddets 
værdibaserede grundlag. 

Tilsynet vurderer at tilbuddets kompetenceniveau er medvirkende til at sikre en tryg og forudsigelig hverdag, som 
danner grundlag for udvikling og stabilitet for den enkelte beboer i tilbuddet, ligesom tilbuddets medarbejdere på en 
etisk måde forholder sig til den enkeltes beboers behov med fokus på beboernes retssikkerhed. 

Tilsynet vurderer at tilbuddets ledelse og bestyrelse har strategisk fokus på hvordan de nødvendige kompetencer 
sikres, gennem tilbud om efteruddannelser, kurser og introduktionsplaner.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium

Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har relevante uddannelser, efteruddannelser og kurser, som dækker 
over et bredt relevant kompetence felt,  fra det sundhedsfaglige, pædagogiske, det værdimæssige grundlag, til de 
mere specialspecifikke områder, med relevans for målgruppen og tilbuddets metoder.  

Det er tilsynets vurdering at medarbejderne er motiverede for udvikling, ligesom det er tilsynets vurdering at 
medarbejdernes kompetencer positivt afspejles i samspillet med beboerne i tilbuddet.
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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

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges der vægt på interview med 
medarbejdere, ledelsen, samt fremsendt materiale. 

I bedømmelsen lægges der vægt på det fremsendte materiale, hvoraf det fremgår, at tilbuddets medarbejdere har 
relevante uddannelser til at kunne varetage målgruppen og tilbuddets metoder. Af modtaget oplysningsliste med 
medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer fremgår det, at medarbejderne har 
uddannelser, efteruddannelser, og kurser, som dækker over et bredt kompetence felt, med et spænd fra det 
sundhedsfaglige, pædagogiske, det værdimæssige grundlag, til de mere specialspecifikke områder, med relevans 
for målgruppen og tilbuddets ydelser.  

I bedømmelsen lægges der endvidere vægt  på leders oplysning om, at der er opmærksomhed på, at 
medarbejderne matcher og supplere hinanden, og at medarbejdernes efteruddannelse i neuropædagogik har været 
med til at sikre opdateret relevant viden på området. 

Leder oplyser at tilbuddet har fået lavet aftale med uddannelsesudbyder, om et toårigt forløb med KRAP 
uddannelse, med opstart til september 2017. 
Det første år er et basisår, som tilbydes til alle fastansatte, med undtagelse af enkelte nattevagter.
2. uddannelsesår vil efter planen blive tilbudt de medarbejdere som yder noget specielt. 
Leder oplyser at uddannelsesudbyder vil sammensætte forløbet således, at det matcher deres i forvejen 
neuropædagogiske efteruddannelse. 
Leder oplyser at bestyrelsen giver deres fulde opbakning til uddannelse, og leder oplyser at han har opfordret 
bestyrelsen til at lave en overordnet kursuspolitik, som skal være med til at fastholde og tiltrække dygtige 
medarbejdere, samt sikre at der løbende sker opdatering af viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets 
metoder. 

I bedømmelsen vægtes det ligeledes, at medarbejderne udtrykker, at de oplever sig som godt klædt på til 
opgaverne med beboerne, og de er motiveret for at opdatere deres viden gennem kurser og uddannelse. Ligesom 
de glæder sig til de nye udfordringer med KRAP uddannelsen.

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

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. Der lægges i bedømmelsen vægt på de observationer 
som tilsynet har gjort sig under tilsynsbesøget, samt interview med pårørende. 

I bedømmelsen lægges der vægt på observationer på dialogen mellem medarbejdere og beboere, som efterlader 
tilsynet et indtryk af respekt, anerkendelse og forståelse for beboernes funktionsniveau og behov.

Der lægges i bedømmelsen vægt på tilbuddets rammer med små miljøer, kommunikationstavler med billeder for 
dagens aktiviteter, opgaver, hvem der er på arbejde m.m. som viser et aktivt samspil med beboerne.

Ligeledes lægges der vægt på observationer omkring omgangstone, rolige bevægelser, at der bankes på 
beboernes døre, og der tages tid til at lade beboerne tale færdigt. Der lægges i bedømmelsen ligeledes vægt på at 
tilsynet observerer,at der er opmærksomhed, og handles på at en beboers urolighed ved fremmed besøg, ligesom 
der er ro omkring spisesituationer, hvor beboerne spiser sammen i små afstemte grupper.

Der lægges i bedømmelsen vægt på udtalelse fra pårørende, som fortæller at hendes søn, ofte referer til 
personaler som han gerne vil tale med, om ting, tanker og udfordringer.

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 Skærvebo og Anneksets fysiske rammer understøtter beboernes trivsel gennem 
individuelle indrettede lejligheder og fællesrum med hjemlig atmosfære. Fællesarealernes indretning inde som ude 
tager hensyn til den enkelte beboers funktionsnedsættelse.
De fysiske rammer såvel inde som ude lægger op til udfoldelsesmuligheder og aktiviteter med spil, virtuelle spil, 
musik, motion, sofahygge, udeliv med shelter/bålplads, nyttehave, terrasser mv.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Det vurderes, at Skærvebo og Anneksets fysiske  rammer understøtter beboernes udvikling og trivsel. Dette sker 
gennem hjemlig og hyggelig indretning med rig adgang til aktivitetsmuligheder, som indbyder til både individuelle 
som fælles aktiviteter og fysisk udfoldelse inde som ude.

Socialtilsyn Midt vurderer at oplysningerne omkring beboerlejlighed, hvor der i begrænset tidsrum anvendes 
rundstok ved toiletdør, med fordel kan arbejdes på at finde andre løsninger, som gør det muligt for beboeren at 
bevæge sig rundt i hele sin lejlighed uden risiko for skader. Nye oplysninger i sagen giver ikke anledning til at 
ændre på nuværende vurdering, men vil blive taget op ved næste tilsyn.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes i meget høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen lægges der vægt på beboernes konkrete udsagn, som efterlader tilsynet det indtryk at beboerne 
trives i de fysiske rammer.

Skærvebo:

En beboer udtaler, ”jeg har min egen lejlighed, og jeg bestemmer selv”. 
Øvrige tre beboere på Skærvebo udtrykker tilfredshed med de fysiske rammer. 
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Annekset:
To beboere fra Annekset udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Det bedømmes, at de fysiske rammer og faciliteter i høj grad imødekommer beboernes særlige behov. 
Bedømmelsen er gældende for både Skærvebo og Annekset. Skærvebo blev bygget i 1999. Der er 12 torums 
lejligheder. Enkelte er sidenhen blevet ændret i indretning med plads til hjælpemidler som eksempelvis loftlift og 
plads til kørestol. Annekset rummer 8 lejligheder. 

Skærvebo og Annekset er opdelt således at de borgere, som har behov for tættere kontakt og mere hjælp er 
boende på Skærvebo, hvor de beboere som kan trives i en lejlighed lidt længere fra fællesskabet bor i Annekset. 

På både Skærvebo og Annekset er det valgfrit, om man vil være med i fællesskabet i fællesarealerne, eller være i 
egen lejlighed. 

I bedømmelsen lægges der vægt på de indendørs og udendørs fællesarealer som fremtræder  indbydende og, som 
er opdelte i små og mindre miljøer, som tilgodeser beboernes individuelle behov. I fællesarealet på Skærvebo er 
der blandt andet massagerum, kuglestole, virtuelle spil, bordfodbold, motionsrum, musikinstrumenter mv. I 
fællesrummet i Annekset er der ligeledes spil, klaver, tv mv. Fælles for både Skærvebo og Annekset er der 
udendørs arealer som byder på rig mulighed for udeaktivitet, med nyttehave, shelter, bålhytte og solkroge .Der er 
garage, og to af beboerne har bil. (heraf en invalidebus) Der er redskabsskur til hver af lejlighederne i Annekset. 
Afdelingsleder oplyser at de fleste beboere har eget køretøj som knallert, bil eller cykel. 

Leder oplyser at der i en af lejlighederne er sat et stykke rundstok i døren til toilettet for at beskytte beboer mod 
skader. Leder oplyser at døren til toilettet er en skydedør, som beboeren kan rejse sig ved med risiko for fald, 
ligesom  det oplyses at beboeren er svært handicappet og blind med en udviklingsalder på 9 måneder. Leder 
oplyser at beboeren bruger ble og kan på ingen måde give udtryk for behov for adgang til toilettet.

Leder oplyser at beboeren ikke kan lære gennem erfaring, hvorfor de har valgt at holde døren til toilettet lukket når 
beboeren ikke har nær personalekontakt. Leder oplyser at det sammenlagt er ca. 2 timer om dagen at døren er 
blokeret med rundstokken. Det oplyses at foranstaltningen er for at beskytte beboeren som ”skubber” sig  rundt i 
div. rum, og foregår dette på badeværelset kommer beboeren ofte ind under vask, skifteleje mv. og prøver ofte at 
rejse sig op med det til følge at hovedet støder op i afløb og vandrør, skifteleje og skabe der er hængt på væggene. 
Dette gentager sig ofte flere gange, da beboeren ikke kan drage konklusioner af de smerter som dette medfører. 
Leder oplyser at beboeren har pådraget sig mindre hovedskader. Endvidere oplyser Leder, at beboeren har svært 
ved at opretholde en døgnrytme og bliver derfor stimuleret i næsten alle de lyse timer, således at hovedsøvnen 
foregår i natte timerne. Foranstaltningen med døren bliver derfor kun brugt, når beboeren har behov for mindsket 
stimuli ved at være uden personale i lejligheden, men i disse situationer er døren til fællesarealerne altid åben. 
Leder oplyser at foranstaltningen er drøftet med pårørende/værge.

.

Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

De fysiske rammer afspejler i meget høj grad, at det er borgerens hjem lige fra personligt præg såsom, 
kandisplakater, samle nips, ynglings stol til personlige hjælpemidler i hjemmet.

Annekset: 
En borger udtaler, ”Jeg har indrettet det, som jeg gerne vil”. "Lejligheden er god, Jeg har min egen indgang og 
terrasse". En borger har Kandis plakater, en anden har en fugl. En samler på bildele.
Pårørende:
Det fortælles, at flere af de tilstedeværende har været med til at tage de første spadestik.

Skærvebo:
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Observation:
Vi ser boliger hvor borgeren har indrettet sig med deres idoler, egne ting og møbler. I en bolig ligger der gaver fra 
hans fødselsdag i weekenden, hvor han havde besøg af familien. Tøj ligger på gulvet. En har en fugl, en anden har 
en køler på væggen. Det fortælles, at han går meget op i biler. Alle har familiefotos hængende. En samler på finere 
glas ting. Der er hjælpemidler i flere af lejlighederne.(lift, badestol)
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Tilbuddet vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være økonomisk bæredygtigt.

Tilbuddets budget for 2017 er godkendt af tilsynet på det foreliggende grundlag.
Socialtilsyn Midt vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner ikke fuldt ud er til stede i det 
omfang Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for, idet det ikke er 
prisen for en borgerrettet time, der fremgår af Tilbudsportalen, idet de indirekte omkostninger ikke indgår. Ligeledes 
er personaleoplysningerne på Tilbudsportalen ikke retvisende, idet der fordels flere timer på fanen Normering end 
der er registreret på fanen Faggrupper.

Socialtilsyn Midt vurderer derfor, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner ikke fuldt ud er til stede i det 
omfang Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for.

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være rimeligt gennemskuelig for 
socialtilsynet.

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige 
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.

Der er investeret i en elektronisk aktivitetsmaskine, der indeholder aktiviteter, der rammer målgruppen bredt. Der er 
afsat midler til førstedel af KRAP kursus til størstedelen af medarbejderne i 2017, ligesom der er overført midler fra 
2016 hertil.

Økonomisk bæredygtig?

Tilbuddet vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være økonomisk bæredygtigt.

Tilbuddet har en soliditetsgrad på 54  % og en egenkapital på 2.038 tkr. Socialtilsyn Midt vurderer, at der er 
tilstrækkelig økonomisk soliditet i tilbuddet, hvorfor tilbuddet fremadrettet bedes begrunde yderligere budgettering 
med overskud i tilbuddet eksempelvis ved opgørelse af konsolideringsbehovet i tilbuddet.

Tilbuddets budget for 2017 er godkendt af tilsynet på det foreliggende grundlag.

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

Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige 
aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.

Der er investeret i en elektronisk aktivitetsmaskine, der indeholder aktiviteter, der rammer målgruppen bredt. Der er 
afsat midler til førstedel af KRAP kursus til størstedelen af medarbejderne i 2017, ligesom der er overført midler fra 
2016 hertil.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Det er tilsynets vurdering, at det ikke er prisen for en visiteret time, der fremgår af Tilbudsportalen, idet de indirekte 
omkostninger ikke indgår. Det bør fremgå af Tilbudsportalen, at der pr. beboer ugentlig faktureres for 4,5 
administrative timer af 299 kr. 

Personaleoplysningerne skal opdateres på Tilbudsportalen og der kan ikke fordels flere timer på fanen Normering 
end der er registreret på fanen Faggrupper.

Socialtilsyn Midt vurderer derfor, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner ikke fuldt ud er til stede i det 
omfang Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed for.

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af budget 2017 og regnskab 2015 at være rimeligt gennemskuelig for 
socialtilsynet

32

Tilsynsrapport



Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Tilsynet har forud for tilsynet modtaget følgende:
Oversigt over ansatte i 2017
Oversigt over beboere
Oversigt over fratrådte medarbejdere
Oversigt over sygefravær
Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og ref. fra årsmøde
Resultat dokumentation med et eksempel- strategiplan, ugeplan
2 eksempler på status/handleplaner
Politikker for tilbuddet
Oplysningsskema
Tilsynet har efterfølgende modtaget følgende:
Status/handleplan på en beboer, samt div. tilhørende beskrivelser
Beskrivelse fra leder vedr. foranstaltning i lejlighed, på baggrund i spørgsmål fra 
Socialtilsynet.

Observation Tilsynet har gjort observationer ifm dialog mellem medarbejdere og beboere.
Observationer af samspil mellem medarbejdere og beboere
Observationer af indretning af inde og udemiljø
Observationer af visuelle kommunikationssystemer

Interview - 2 beboere
- 3 medarbejdere fordelt på Skærvebo og Annekset
- 2 pårørende
- Leder af tilbuddet
- 2 afdelingsledere
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem

Interviewkilder Beboere

Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere

Pårørende
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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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