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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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Tilsynsrapport 

Stamoplysninger om tilbuddet 
Tilbuddets navn Autisme Center Vestsjælland - Aktivitets-og Samværstilbud § 104 

Hovedadresse Rosenkildevej 85 
4200 Slagelse 

Kontaktoplysninger Tlf: 58574900 
E-mail: acv@slagelse.dk 
Hjemmeside: www.a-c-v.dk 

Tilbudsleder Trine Stokholm 

CVR nr. 

Virksomhedstype Offentlig 

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud) 

Pladser i alt 65 

Målgrupper 18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum, udadreagerende adfærd) 

18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 

18 til 85 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum) 
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Tilsynsrapport 

Resultat af tilsynet 
Status for godkendelse Godkendt 
Tilsynet er gennemført 

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst 

Tilsynskonsulenter Susan Mia Christensen (Tilsynskonsulent) 

Indebar tilsynet et fysisk
besøg 

Ja 

Dato for tilsynsbesøg 31-01-19: Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse (Anmeldt) 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 

Det er socialtilsynets vurdering, at Autisme Center Vestsjælland- Aktivitets-og Samværstilbud § 104  samlet set 
opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den 
fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med 
offentlige og private tilbud efter lov om social service. 

Socialtilsynet har ved dette tilsyn udelukkende forholdt sig til den væsentlige ændring af de fysiske rammer, hvorfor 
kvalitetsmodellens yderligere temaer først gennemgås ved det planlagte driftorienteret tilsyn lidt senere på året. 

De nye rammer der indgår i den væsentlige ændring drejer sig om Rosenkildevej 75  og disse erstatter 
Rosenkildevej 77. 

Socialtilsynet konstaterer, at de nye lokaler i høj grad kan anses egnet til målgruppen og giver mulighed for at 
imødekomme de individuelle behov borgergruppen måtte have. Der ses muligheder for aktiviteter ude som inde, 
ligesom aktiviteter kan foregå i fællesskab og individuelt. De borgere der har behovet, kan tilbydes et personligt 
rum, hvor borgeren kan trække sig tilbage fra fællesskabet, ligesom der er muligheder for at benytte andre 
faciliteter i det samlede Aktivitets- og Samværstilbud. Lokalerne fremstår lyse og nyistandsatte. Der er endnu ikke 
hængt noget på væggene, men tilbuddet har vundet et pengebeløb, som skal bruges til udsmykning og hvor 
borgerne skal være medbestemmende på, hvad der skal indkøbes. 

Det vurderes, at tilbuddet i middel grad arbejder med kompetenceudvikling, og på at sikre, at der er den fornødne 
kvalitet i det pædagogiske arbejde set i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder. 
Socialtilsynet vurderer efter interview af ledelse, at der i personalegruppen er medarbejdere med specifikke 
kompetencer indenfor de på Tilbudsportalen nævnte metoder, der sættes i spil på en positiv måde til gavn for 
borgerne i tilbuddet. 
Pædagogiske metodiske tilgange er ved at blive implementeret i tilbuddet og tilbuddet har ligeledes fokus på 
implementering af den etiske tilgang Etikos. 
Tilbuddet har haft udfordringer i forhold til ledelsesnærvær, da Autisme Center Vestsjælland- Aktivitets-og 
Samværstilbud har delt leder med anden afdeling. Socialtilsynet kan konstatere, at tilbuddet har taget initiativer til 
imødegåelse af dette, ved at der er ansat ny leder for AST der tiltrådte den 1-3-2018 og det vurderes, at der qua 
dette er igangsat en positiv udvikling for hele AST. 

Godkendelse 
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen 
og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service §§ 104 med i alt 65 pladser, fordelt på 
afdelingerne Rosenkildevej 75 og Rosenkildevej 95. 

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper: 
65 pladser jf. Lov om Social Service § 104 
Alderen for tilbuddets målgruppe er fra 18 – 85 år. 
Målgruppen er borgere med udviklingshæmning og autismespektrum forstyrrelse – samt dette i kombination med 
opmærksomhedsforstyrrelse eller udadreagerende adfærd. 
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Tilsynsrapport 

Særligt fokus i tilsynet 

Væsentlig ændring af fysiske rammer. 
Besigtigelse af lokalerne Rosenkildevej 75, som er nyrenoveret. 

Opmærksomhedspunkter 
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Tilsynsrapport 

Vurdering af temaet Temavurdering
Uddannelse og beskæftigelse 

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 Autisme Center Vestsjælland (ACV)- Aktivitets-og Samværstilbud § 104 (AST) 
indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen for tilbuddet, arbejder for at støtte borgerne i at have 
beskæftigelse, aktivitet og samvær. Således vurderes det, at alle beboerne på ACV, hvor det er relevant i forhold til 
alder og funktionsniveau har et aktivitets- og samværstilbud i AST. Det vurderes, at der i AST opstilles et 
dagsprogram for borgerne, og at der er samarbejde mellem botilbud og AST og evt. pårørende om indsatsen. 
Det vurderes, at der ikke opstilles mål i samarbejde med borgerne - herunder konstateres, at der pt. ikke 
udarbejdes pædagogiske handleplaner, 
Gennemsnitlig vurdering 3,5 

Udviklingspunkter 

1) Socialtilsynet anbefaler, at AST i samarbejde med borgerne opstiller konkrete, individuelle mål i forhold til at 
understøtte borgernes beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud, og at der følges op herpå. 

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

Bedømmelse af kriterium 

Samlet vurderer socialtilsynet, at AST i middel til i høj grad støtter borgerne til at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til aktiviteter, samvær og beskæftigelse. 
Det vurderes, at der ikke opstilles mål i samarbejde med borgerne - herunder konstateres, at der pt. ikke 
udarbejdes pædagogiske handleplaner, da ikke alle medarbejdere har været på kursus i de indsatsplaner, som skal 
erstatte det tidligere brugte Koncept. 
Det vurderes, at der i AST opstilles et dagsprogram for borgerne, og at der er samarbejde mellem botilbud og AST 
og evt. pårørende om indsatsen. 
Ligeledes vurderes det, at beboerne på ACV hvor det er relevant i forhold til alder og funktionsniveau har et 
aktivitets- og samværstilbud i AST. 
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 2 (i lav grad opfyldt) 
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Tilsynsrapport 

Bedømmelse af Indikator 01.a 

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at der ikke opstilles mål i samarbejde med borgerne. 
Til grund lægges ligeledes, at medarbejderne oplyser, at ikke alle har været på kursus i indsatsplaner, så det er 
ikke rigtigt i gang. Der gives eksempel fra 
medarbejder på RV 83, som oplyser, at på  RV 83 er det kontaktpersonen der laver mål, ud fra hvad der står i den 
kommunale § 141 handleplan. Materialet gennemgås herefter i grupperne. Borgeren er med til handleplansmøder 
sammen med sit botilbud hvis det er muligt for beboeren. Forældre kan også være med hvis det er borgerens 
ønske. Målene er meget overordnet og kan ikke direkte anvendes i den daglige praksis. Delmålene bruges i praksis 
- man har kontakt til bo team vedr. f.eks. arbejdet med ADL, om hvordan skal det gøres. 
Det vægtes, at medsendt dokumentation (ansøgning om ekstra ressourcer) oplyser om, at der opstilles er 
dagsprogram for borgeren. 
Medarbejder oplyser, at borger der f.eks. bruger lyde og peger, understøtter man i at bruge konkret tale, når 
borgeren har et talesprog. 

Ressourceblomst på alle borgere (jf. KRAP) er målet. 
Endelig vægtes, at der er i det skriftlige materiale ikke fremsendt de, af socialtilsynet, efterspurgte eksempler på 
pædagogiske indsatsplaner. 
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 

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges ud fra den præmis, at AST er ACV´s Aktivitets- og samværstilbuddet, og at de 
indskrevne borgere benytter tilbuddet. 
Socialtilsynet bemærker, at det jf. oplysninger ved tidligere tilsynsbesøg på ACV jf. samtaler med beboere, 
medarbejdere og ledelse samt ved gennemgang af dagbogsnotater og tidligere fremsendte handleplaner, fremgår, 
at langt størstedelen af beboerne på ACV uanset støttebehov går i skole, har et beskyttet beskæftigelsestilbud eller 
et aktivitets- og samværstilbud 
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Tilsynsrapport 

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 socialtilsynets vurdering, at Autisme Center Vestsjælland (ACV)- Aktivitets-og Samværstilbud § 104 (AST) 
indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen for tilbuddet i middel grad styrker borgernes kompetencer 
til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed. 
Det vurderes herunder, at der ikke opstilles mål for området i samarbejde med borgeren og pt. ikke udarbejdes 
indsatsplaner, hvor det er tænkt, at mål for den enkelte skal indføres. 
Det vurderes, at borgerne ud fra deres individuelle forudsætninger og dagsform, primært indgår i relationer på selve 
tilbuddet - og bemærkes, at relationer til andre end de nære relationer for flere borgere er begrænset. 
Det vurderes, at borgere i tilbuddet på afdelingen Laden har en vist kontakt til det omgivende samfund, idet de 
deltager i udkørsel af forskellige produkter sammen med en medarbejder. 
Det vurderes, at via den igangværende proces på hele ACV, hvor der arbejdes med udvikling af større faglighed og 
fokus på borgerens perspektiv gennem brug af den etiske tilgang Etikos, vil AST kunne understøtte udvikling af 
større selvstændighed for den enkelte borger i tilbuddet. 
Gennemsnitlig vurdering 3 

Udviklingspunkter 

1) Socialtilsynet anbefaler, at AST i samarbejde med borgerne opstiller 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. 

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

Bedømmelse af kriterium 
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Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i middel grad styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale 
relationer og opnå selvstændighed. 
Det vurderes herunder, at der ikke opstilles mål for området i samarbejde med borgeren og pt. ikke udarbejdes 
indsatsplaner der skal bruges som erstatning for det tidligere brugte Koncept, og hvor det er meningen, at mål for 
den enkelte skal indføres. 
Det vurderes, at borgerne ud fra deres individuelle forudsætninger og dagsform, primært indgår i relationer på selve 
tilbuddet og bemærkes, at relationer til andre end de nære relationer for flere borgere er begrænset - dette grundet 
borgernes qva deres autismeproblematik begrænsede sociale kompetencer. 
Det vurderes, at få borgere i tilbuddet, på afdelingen Laden, har en vist kontakt til det omgivende samfund, idet de 
deltager i udkørsel af det producerede brænde eller kører med pap til genbrugsstationen sammen med en 
medarbejder. 
Det vurderes, at med hensyn til at opnå større selvstændighed, understøttes dette af den igangværende proces på 
hele ACV, hvor der arbejdes med udvikling af større faglighed og fokus på borgerens perspektiv gennem brug af 
den etiske tilgang Etikos. 
Det er socialtilsynets vurdering, at AST er i en begyndende implementeringsfase af den nye faglighed og det nye 
perspektiv, der bl.a. sker gennem eksempler på borgerinddragelse ved indretning af de nye rammer på RV 83 og 
gennem personalets refleksion omkring sammensætning af borgere i grupper ved frokost og aktiviteter - dette ud 
fra de etiske principper. 
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 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 02.a 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at der ikke opstilles mål i samarbejde med borgeren. 
Til grund lægges også, at ACV er gået fra at bruge det tidligere Koncept, til en ny pædagogisk indsatsplan. Der er i 
det skriftlige materiale ikke fremsendt de, af socialtilsynet, efterspurgte eksempler på pædagogiske indsatsplaner. 
Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at ikke alle har været på kursus i indsatsplaner, så det er ikke rigtigt i gang. 

Det vægtes at ledelsen oplyser at de nye grupper i afdelingerne, fungeret godt, sammensætningen har været god. 
Det vægtes positivt, at fordelingen er lavet ud fra de etiske principper. 
En har udfordringer på RV 83, med de store rum og mange mennesker. Der er flyttet på borgerens mødetid for at 
imødekomme dette behov. Kan det ikke løses på RV 83 kan han være i Laden, oplyser ledelsen. 
Der kan godt skiftes gruppe, hvis der er behov. Medarbejder giver eksempel med at en borger kan vælge mellem 
Laden og RV 75, når det bliver "for meget". 

Ligeledes vægtes oplysninger fra medarbejder, om at Laden har 12 brugere dagligt. Næste dag planlægges altid 
dagen før, når brugerne er gået hjem. Medarbejder fortæller: "Hvad vi kan tilbyde bliver tydeligt på tavlen og så kan 
borgeren vælge når de kommer." Tavlen sættes i laden om eftermiddagen, men kan ændres hvis der er andre 
ønsker og behov. 

Medarbejder på RV 83 oplyser, at her er man optaget af at få ro på dagligdagen for borgernes skyld. Fortæller: 
"Den nye faglige udvikling er rigtig god, det betyder, at vi prøver at inddrage borgerne i hvad deres dag skal 
indeholde og i indretningen af f.eks. gangarealer." 

Socialtilsynet observerede ved rundvisning på RV 75, at flere borgere opholder sige i deres private pauserum bag 
lukkede døre. En borger havde denne mulighed i kombination med aktiviteter i Laden, hvor der af og til er meget 
"gang i den". 
På RV 83 er der sket en indretning af de personlige arbejdsstationer. Ledelse og medarbejder redegør for, at der er 
lagt stor vægt på, at den enkelte har haft indflydelse og fået ejerskab til netop sin arbejdsstation. 
Socialtilsynet bemærker, at der ved besøget var en drøftelse med ledelsen af nøgenbilleder ophængt på en 
arbejdsstation i et grupperum – ledelsen vil handle med det samme, så andre borgere ikke udsættes for 
blufærdighedskrænkelse. 
Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 02.b 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Bedømmelsen er gjort ud fra den forudsætning, at 
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Aktivitets- og samværstilbuddet i sig selv er et tilbud til borgerne om at indgå i (sociale) aktiviteter udenfor deres 
botilbud- ligeledes bemærkes, at relationer til andre end de nære relationer for flere borgere er begrænset - dette 
grundet borgernes - qva deres autismeproblematik - begrænsede sociale kompetencer. 
Til grund for bedømmelsen lægges derfor, at borgerne i AST primært deltager i aktiviteter indenfor rammerne af 
AST. 
Det vægtes, at medarbejder oplyser, at borgerne med arbejdsplads i afdeling Laden, deltager i udbringning af det 
producerede brænde som en del af arbejdsfunktionen. 
Ligeledes vægtes, at en borger i Laden fortæller om, at der opsamles og presse pap, som han sammen med en af 
de ansatte kører til genbrugsstationen med. 
Endelig vægtes oplysning fra medarbejder på RV 83, om at en af borgerne i tilbuddet jævnligt vælger at gå på Cafe 
Rose (en del af Specialcenter Slagelse på samme matrikel) og købe og spise sin frokost dér. 
Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær 

med deres familie og netværk i dagligdagen. 
Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 02.c 

Indikatoren bedømmes til at være mindre væsentlig, da der er tale om et dagtilbud, og samvær med familie og 
netværk som regel ligger på tidspunkter, hvor borgerne ikke er i tilbuddet. 
Ledelsen oplyser, at der er fokus på samarbejde med de pårørende – enkelte pårørende skal kontakte lederen og 
ikke medarbejdere. Det er svært for medarbejderne, men der forsøges med rammesætning for at sikre 
medarbejderne arbejdsro sammen med borgerne. 
Telefontid vil blive taget op som en mulig løsning så medarbejderne ikke afbrydes i aktivitet eller anden relation 
med borgerne. 
Nyhedsbreve sendes til pårørende løbende både før flytning og nu. 
Flere pårørende ønsker større indflydelse, hvilket ikke er muligt. Det er lederen der har kontakten til disse 
pårørende 
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Vurdering af temaet Temavurdering
Målgruppe, metoder og result 

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 Autisme Center Vestsjælland (ACV)- Aktivitets-og Samværstilbud § 104 (AST) 
indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen for tilbuddet i middel grad arbejder med afsæt i en tydelig 
målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 
Det vurderes, at de på Tilbudsportalen beskrevne metoder, er anerkendte relevante metoder til tilbuddets 
målgruppe, men at tilbuddet endnu ikke arbejder systematisk med faglige tilgange, men har planer om dette på 
sigt. 
Det vurderes, at tilbuddet er i en begyndende implementeringsfase i brugen af de etiske principper og det etiske 
landskab (Etikos) hvilket ses at betyde en mere motiverende pædagogisk praksis, hvor borgerne i nogle tilfælde er 
inviteret til at øve indflydelse. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet endnu ikke arbejder systematisk med Etikos, men har planer om dette på sigt. 
Det vurderes, at AST lægger en struktur for borgernes hverdag i tilbuddet, og strukturen bliver visualiseret for 
borgerne. 
Socialtilsynet vurder ikke, at der pt. dokumenteres resultater med udgangspunkt i klare mål defineret ud fra 
visiterende kommuners opstillede mål og i samarbejde med borgerne. 
Gennemsnitlig vurdering 3 

Udviklingspunkter 

1) Socialtilsynet anbefaler at AST fortsætter med implementering og udvikling af systematik i brugen af 
anerkendende- og relations pædagogisk tilgang,KRAP (Ressourceblomsten), TEACCH, Low arousal og Etikos. 
2) Socialtilsynet anbefaler. at AST dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til 
løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 

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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Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i middel grad arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 
Det vurderes herunder, at de på Tilbudsportalen beskrevne metoder, er anerkendte relevante metoder til tilbuddets 
målgruppe. 
Det vurderes, at tilbuddet er i en begyndende implementeringsfase i brugen af de etiske principper og det etiske 
landskab hvilket ses at betyde en mere motiverende pædagogisk praksis, hvor borgerne i nogle tilfælde er inviteret 
til at øve indflydelse på indretning af og aktiviteter i tilbuddet. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet endnu ikke arbejder systematisk med faglige tilgange og Etikos, men har 
planer om dette på sigt. 
Det vurderes, at der lægges en struktur for hverdagen i tilbuddet, der bliver visualiseret for borgerne. 
Socialtilsynet vurder ikke, at der dokumenteres resultater med udgangspunkt i klare mål defineret ud fra visiterende 
kommuners opstillede mål og i samarbejde med borgerne. Dette på den ene side begrundet i kommunernes egen 
praksis i forhold til (ikke) at udrede borgernes behov (VUM) og opstille mål for borgernes deltagelse i AST - på den 
anden side begrundet i, at AST er gået bort fra deres tidligere Koncept (hvor bl.a. målene for den pædagogisk 
indsats var opsatte) og pt. er i gang med at undervise personalet i brugen af pædagogiske indsatsplaner, hvilke 
ikke er taget i brug endnu. 
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. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at tilbuddet på Tilbudsportalen beskriver at anvende anerkendende- og 
relations pædagogisk tilgang. Ligeledes lægges til grund at tilbuddet beskriver at være i implementeringsfasen af 
dele af metoden KRAP (Ressourceblomsten), TEACCH og Low arousal, der er anerkendte relevante metoder til 
tilbuddets målgruppe. 
I bedømmelsen er desuden lagt til grund, at ledelsen og medarbejderne oplyser, at der er medarbejdere som har 
viden om KRAP, men metoden ikke anvendes systematisk. Ressourceblomsten er lavet på flere borgere - ca. 
halvdelen. Den bruges aktivt i forhold til flere borgere. Hvad ønsker de, hvad er ressourcer, hvordan kan vi støtte. 
Borgerne har selv været med til at lave deres Ressourceblomst. Ressourceblomst på alle borgere er målet. 

Ligeledes vægtes, at ledelse og medarbejdere oplyser, at fordeling af borgere i forbindelse med ibrugtagning af RV 
er gjort med de 4 ETISKE principper. Leder fortæller, at Etikos har betydet at beoerne er med til at vælge, eks. 
Hvad er på væggene, hvilke aktiviteter. Der kan vælges fra hvis man ikke ønsker en aktivitet. 
Der tænkes rundt om tingene på en anden måde. Der arbejdes med motivation. Meget kan ikke lade sig gøre –  
borgerne viser ikke interesse for de aktiviteter der er planlagt. 
Medarbejderne fortæller, at man forsøger at have meget fokus på etik - på månedligt personalemøde drøftes 
dilemmaer og problemstillinger ud fra det etiske landskab. 

I bedømmelsen vægtes, at hverdagen er struktureret for borgerne, men at de individuelle behov og ønsker hos 
borgerne vægtes. 
Eksempelvis vil man som noget nyt på RV 83 forsøge, at lade borgerne selv vælge, hvilken aktivitetsgruppe de vil 
være i. 
Videre gives der eksempel fra Laden: Laden har 12 brugere dagligt. Næste dag planlægges altid dagen før, når 
brugerne er gået hjem. Hvad Laden kan tilbyde bliver tydeligt på tavlen - og så kan borgerne vælge når de kommer. 

Medarbejdere anfører, at tavlen sættes i Laden om eftermiddagen, men kan ændres hvis der er andre ønsker og 
behov på selve dagen. 

Medarbejderne oplyser, at udarbejdelse af stressprofiler er undervejs. Det understøttes af supervision med 
Rådgivningen, men det er langt fra færdigt. 

Vedrørende kommunikation vægtes oplysninger om, at borgere der f.eks. bruger lyde og peger, understøtter 
medarbejderne til at bruge konkret tale når de har et talesprog. 
Det vægtes, at socialtilsynet ikke har observeret, at der f.eks. bruges tegn til tale i forhold til tilbuddets 
kommunikationssvage borgere. 
Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 

borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 
Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt) 
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Bedømmelse af Indikator 03.b 

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. 
Socialtilsynet bemærker, at ACV er gået bort fra deres tidligere Koncept, der var et redskab til at dokumentere 
indsatsen. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelse og medarbejdere oplyser, at der er en proces i gang med 
undervisning af medarbejdere i at udarbejde pædagogiske indsatsplaner. Det oplyses ligeledes, at ikke alle har 
været på kursus, så arbejdet med indsatsplaner er ikke rigtig i gang. 

Ressourceblomst på alle borgere (KRAP) er målet. 
På RV 83 er det kontaktpersonen der laver indsatsplanen ud fra § 141 – det gennemgås herefter i grupperne. 
Borgerne er med til handleplansmøder sammen med botilbud hvis det er muligt for dem. Forældre kan også være 
med hvis det er borgerens ønske. 
Man oplever, at målene er meget overordnede og ikke kan direkte anvendes i den daglige praksis. Delmålene 
bruges. Man har kontakt til bo team vedr. f.eks. arbejdet med ADL, hvordan det skal gøres. 
Det vægtes, at medarbejder reflekterer - dagbogsnotat med bemærkning om at ”det har været en god dag” – det 
skal vi ud af. Det er jo vores vurdering og meget overordnet og meget lidt beskrivende. 
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 vægtet indkomne svar fra 3 visiterende kommuner. 
Socialtilsynet har spurgt kommunerne: 
1. Opnår tilbuddet positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommune har opstillet for 
borgerens ophold? 
2. Er der i øvrigt oplysninger, I som myndighed finder relevante for socialtilsynet? Hvis ja, hvilke? 

Til grund for bedømmelsen er vægtet, at kommunerne enten anfører, at de ikke har mulighed for at svare på første 
spørgsmål, selv er i proces med at udrede og opstille mål, men pt. har begrænset kendskab til borgerne, samt at 
det er vurderingen at AST arbejder med de opstillede mål under hensyntagen til borgernes individuelle ressourcer 
og behov. 

På baggrund af de indkomne tilbagemeldinger vægtes i bedømmelsen, at kommunerne oplyser, at der er et godt 
samarbejde med AST og at der er positive forventninger til, at AST arbejder på at blive bedre til at opstille mål -
dette set i lyset af den igangværende faglige undervisning og udvikling på hele ACV og kommunernes egen 
udvikling i forhold til at udrede borgernes behov (VUM) og opstille mål for borgernes deltagelse i AST. 
Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at 

målene for borgerne opnås. 
Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 03.d 

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at tilbuddet på Tilbudsportalen (TP) oplyser, at samarbejde med følgende 
aktører: 
• Professionsskolen Absalon 
• VISO 
• Relevante sundhedsmyndigheder 
• Kommuner 
• Jobcentre 
• Psykologer 
• Psykiater 

Det vægtes at ledelsen oplyser at oplysningerne på TP er korrekte og kan genkendes. Jobcenter er også korrekt 
men i begrænset omfang. 

Socialtilsynet bemærker, at samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon, ikke er direkte borgerrelateret, men 
omhandler samarbejde med uddannelsessted om opkvalificering af ledelse og medarbejdere. Dette grundet 
tidligere opfyldt påbud fra Socialtilsyn Øst i 2017. 
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tidligere opfyldt påbud fra Socialtilsyn Øst i 

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 Autisme Center Vestsjælland (ACV)- Aktivitets-og Samværstilbud § 104 (AST) 
indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen for tilbuddet i middel grad understøtter borgernes selv og 
medbestemmelse samt understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 
Det vurderes, at AST er i proces med at efterleve ACV´s handleplan til opfølgning af tidligere (2017) opfyldte 
påbud, der beskriver tiltag til en optimering af indsatsen gennem tilførsel af personaleressourcer til AST, og 
igangsætning af uddannelsen Etikos, hvor der i den pædagogiske praksis, skal vises opmærksomhed til borgernes 
sårbarhed, integritet, værdighed og selvbestemmelse (De 4 etiske principper). 
Med det funktionsniveau bl.a. indenfor kognition og kommunikation som borgerne i tilbuddet har, bliver mange 
beslutninger taget på vegne af borgerne - hvorfor fokus på etik vurderes som værende centralt i en pædagogisk 
praksis, alt med henblik på at understøtte udvikling af mental sundhed og indflydelse for denne målgruppe. 
Socialtilsynet anerkender, at implementering af den etiske tilgang (Etikos) er undervejs, men pt. ikke aktuelt på en 
måde, så tilgangen er naturligt indarbejdet i mødevirksomhed og den daglige praksis med borgerne, og 
derigennem medvirker til yderligere at nuancere synet på og forståelsen for borgene i tilbuddet. 
Det vurderes, at ibrugtagning af den nye afdeling på RV 83 medvirker til at skabe bedre forhold i det samlede AST 
herunder anerkendes, at opdeling af borgerne i de 3 forskellige afdelinger - RV 77, RV 83 og Laden, er gjort ud fra 
de etiske principper. 
Det vurderes, at tilbuddet er opmærksomme på deres opgave med at understøtte fysisk sundhed hos borgerne 
gennem tilbud om daglige aktiviteter f.eks. gåture og opmærksomhed på, at begrænse sygdomssmitte borgerne 
imellem. 
Det vurderes, at tilbuddet gør en indsats for at minimere brugen af magtanvendelse. 
Det vurderes, at medarbejderne er bevidste om at prioritere ressourcerne, sådan at de bedst muligt kan forebygge 
konflikter, og håndtere udadrettet adfærd. 
Det vurderes at tilbuddet er begyndt at tænke i alternativer, sådan at ikke alle er underlagt samme regelsæt, men 
der tages hensyn til individuelle forskelle og tænkes i alternative løsninger til pædagogiske udfordringer. 
Gennemsnitlig vurdering 3,3 

Udviklingspunkter 

1) Socialtilsynet anbefaler, at AST holder et fast og kontinuerligt fokus på fortsat implementering og systematisk 
brug af tilgange og metoder, så disse er naturligt indarbejdet i den daglige praksis med borgerne og samarbejdet 
mellem fagpersoner, for derigennem at medvirker til yderligere at nuancere synet på og forståelsen for borgene i 
tilbuddet. 
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. 

Bedømmelse af kriterium 

Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i middel grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. 
Det vurderes herunder på baggrund af socialtilsynets observationer og eksempler fremkommet ved tilsynsbesøget, 
at tilbuddet bestræber sig på at involvere borgere mere end hidtil i beslutninger, der vedrører deres hverdag i 
tilbuddet. 
Det vurderes ligeledes at der fra tilbuddets side lægges en struktur og ramme og medarbejderne planlægger dagen 
for borgerne. Med det funktionsniveau bl.a. indenfor kognition og kommunikation som borgerne i tilbuddet har, 
bliver mange beslutninger taget på vegne af borgerne - hvorfor fokus på etik vægtes som værende centralt i en 
pædagogisk praksis. 
Socialtilsynet anerkender, at at implementering af den etiske metode, er undervejs, men ikke aktuelt på en måde, 
så tilgangen er naturligt indarbejdet i mødevirksomhed, den daglige praksis og derigennem medvirker til at 
nuancere synet på og forståelsen for borgene i tilbuddet. 
Socialtilsynet er oplyst om, at på RV 83 er borgere, der trækker ressourcerne selvom de ikke er visiteret til det, og 
dette får betydning for indsatsen bl.a. til at understøtte selv- og medbestemmelse hos de øvrige borgere.´ 
På RV 75 er det lykkedes at få en del af borgerne visiteret til det tilbud, de har behov for - således at der er 1 til 1 
eller 1 til 2 normering på flere borgere. 
Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 04.a 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne oplyser, at de har sammensat grupperne optimalt. De 
forholder sig desuden til hvad de kan gøre anderledes. De oplever at der efter flytningen til RV 83 er mange 
praktiske opgaver. 
Man har fokus på, at ro blandt medarbejderne har betydning for borgerne, og anfører i den forbindelse, at 
planlægning om morgenen er vigtig, og fortæller f.eks.: På RV 83 er vi meget bevidste om hvordan vi planlægger 
dagen, vi gør det til kaffe om morgenen 8.30-8.45, hvad er muligt er der særlige ting der skal tages højde for. Det er 
inden borgerne kommer. 
Det er til glæde for borgerne at der er styr på det når de kommer i AST. 

Medarbejdere og ledelse oplyser at der ved indretning af de individuelle arbejdsstationer er taget hensyn til 
borgernes ønsker - dette enten tilkendegivet mundtligt, eller ved medarbejdernes vurdering. 
Socialtilsynet observerede i RV 83, at der er flere arbejdsstationer på gangen, hvor borgere sidder ved deres 
computer - adspurgt til dette redegør medarbejdere om, at borger har tilkendegivet tilfredshed ved denne ordning, 
med at sidde på gangen. 
I forhold til respekt, vægter tilsynet i bedømmelsen, at der ved besøget var en drøftelse af nøgenbilleder ophængt 
på en arbejdsstation, således at andre borgere udsættes for blufærdighedskrænkelse, og den berørte borger, der 
observeredes manisk omkring de nøgne kvinder, ikke ses at blive anerkendt i ft. behov for rammesætning på en 
arbejdsplads og fokus på evt. bagvedliggende behov. 

Taksten for AST er opdelt på 5 niveauer ud fra borgeres støttebehov. 
Til grund for bedømmelsen er ligeledes lagt, at på RV 83 er borgere, der trækker ressourcerne selvom de ikke er 
visiteret til det, og dette får betydning for indsatsen (herunder at blive hørt respekteret og anerkendt) til de øvrige 
borgere. 
Der gives følgende eksempler: 
- Der gives opmærksomhed til dem der har behov – selvom andre må undvære. Ellers bliver det meget værre!! 
- Der er borgere med behov for 1 til 1 der ikke er visiteret til dette. Det betyder at man sætter medarbejdere af til 
dette og resten må dele. Det kan betyde at man ikke kan gå på toilettet hvis man er alene i huset med en beboer 
der skal overvåges. Det kan også betyde at denne borger må gå med hvis man skal hjælpe en anden med f.eks. 
bleskift. 
- 2 borgere skal ”overvåges”, det har AVC lovet Slagelse kommune, der har lovet de pårørende det, og have støtte 
en til en, men der er ikke bevilget til det. Det har betydning for de andre. 

På RV 75 er flere borgere nu visiteret til det behov, de reelt har og medarbejderressourcerne afspejler dette. 

I bedømmelsen lægges ligeledes, at der blandt ledelse og medarbejdere, stadig observeres er et sprogbrug, der 
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fortsat afspejler en skæv magtbalance, hvor personalet helt naturligt er dem, der giver borgerne lov til noget. Som 
eksempel blev udtrykket "Det får de lov til.." brugt mange gang i samtalerne, når borgernes selvbestemmelse kom 
på tale. 

I bedømmelsen vægts positivt medarbejderes umiddelbare refleksion over dagbogsnotat: ”det har været en god 
dag” – det skal vi ud af. Det er jo vores vurdering. 
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 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 04.b 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Som udgangspunkt for bedømmelsen lægges, at socialtilsynet i jan/ feb 2017 i sin rapport skrev: "Samtidig 
vurderes det fortsat, at borgere i flere voksen teams med stort støttebehov og i dele af Aktivitet-og 
samværstilbuddet, kun i ringe grad, eller slet ikke har indflydelse på de beslutninger der tages vedr. dem og deres 
dagligdag. I disse teams ses borgernes dagligdag styret af ufravigelige strukturer, der ikke levner plads eller 
mulighed for egne ønsker eller valg." 
Til grund for bedømmelsen lægges, at tilbuddet igennem ETIKOS uddannelsen og øget fokus på etik bestræber sig 
på at understøtte, at medarbejdernes tilgang til borgerne udvikles sådan, at borgerne inddrages i og har indflydelse 
på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 

Med det funktionsniveau bl.a. indenfor kognition og kommunikation som borgerne i tilbuddet har, bliver mange 
beslutninger taget på vegne af borgerne - hvorfor fokus på etik vægtes som værende centralt i en pædagogisk 
praksis, der har til formål at understøtte ( citat fra TP): " en læring og forandring som skaber mulighed for at leve et 
så selvstændigt og tilfredsstillende liv som muligt." 

På TP beskrives ligeledes: "Vi hylder et menneskesyn, hvor forskellighed anses som en berigelse og et 
menneskesyn, der fordrer oprigtig nysgerrighed og åbenhed for alternative perspektiver. Det har betydning for 
hvordan vi definerer vores egen rolle som pædagogiske medarbejdere omkring borgeren." 

Socialtilsynet oplevede ved besøget, en praksis, der ikke er helt i overensstemmelse med de beskrevne værdier. 
Eksempel herpå er redegørelse for, at der er to køleskabe i køkkenet - et til medarbejderne og et til borgernes 
madpakker. 
Det vægtes som have en stærk signalværdi, at borgene kommer med deres madpakker, mens personalet har deres 
eget køleskab med "smør selv frokost" i bredt udvalg fra det fælles depot på ACV. 

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 
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Samlet vurderer socialtilsynet at tilbuddet i middel grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og 
trivsel. 
Det vurderes, at AST er i proces med at efterleve ACV´s handleplan til opfølgning af tidligere opfyldte påbud 
(2017), der beskriver tiltag til en optimering af indsatsen gennem tilførsel af personaleressourcer til AST, og 
igangsætning af uddannelsen Etikos, hvor der i den pædagogiske praksis, skal vises opmærksomhed til borgernes 
sårbarhed, integritet, værdighed og selvbestemmelse (De 4 etiske principper). Dette vurderes at være centralt i 
forhold til borgernes mentale sundhed og trivsel. 
Herunder vurderes det, at ibrugtagning af den nye afdeling på RV 83 medvirker til at skabe mere ro i det samlede 
AST. 
Det anerkendes, at opdeling af borgerne i de 3 forskellige afdelinger - RV 75, RV 83 og Laden, er gjort ud fra de 
etiske principper. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgere i AST har meget komplekse funktionsnedsættelser, og derfor har behov 
for en særlig kompetent faglig indsats, men at den indsats, der ydes pt. ikke i høj nok grad modsvarer borgernes 
behov. Det vurderes fortsat, at der er behov for en målrettet ledelsesmæssig indsats i forhold til, at implementere 
de nye faglige tilgange og metoder (nyt mindset) som medarbejderne er blevet præsenteret for gennem deres 
efteruddannelsesforløb. 
Det vurderes, at tilbuddet er opmærksomme på deres opgave med at understøtte fysisk sundhed hos borgerne 
gennem tilbud om daglige aktiviteter f.eks. gåture og opmærksomhed på, at begrænse sygdomssmitte borgerne 
imellem. 
Socialtilsynet er oplyst om, at der er en øget smitterisiko pga. rengøringsmæssige udfordringer og når borgeren 
møder syge på arbejde. 
Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. 

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 05.a 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Der følges i bedømmelsen op på, at socialtilsynet i jan/ feb 2017 i sin rapport skrev: 
"Desuden lægges der i bedømmelsen vægt på, at forholdene i Aktivitet-og samværstilbuddet fortsat ikke vurderes 
at understøtte borgernes trivsel optimalt. Socialtilsynet vurderer, at der ikke er sammenhæng mellem borgerens 
behov for kontakt, aktivitet, omsorg og støtte og de forhold, der er i dagtilbuddet. Flere borgere ses fortsat, at 
opholde sig i rum alene, hvor de holder sovepause og andre sidder eller ligger i fællesrum, hvor de ses inaktive og 
overladt til sig selv. Socialtilsynet observerer i forbindelse med besøg her, at der ikke er medarbejdere til stede på 
alle etager hvorfor borgerne ses overladt til sig selv. 
Også ved dette års besøg (2018) observeres, at flere borgere i høj grad fortsat er overladt til sig selv og ikke 
tilbydes nogen egentlig form for aktiviteter, således ses to borgere der lige er ankommet til Aktivitet-og 
samværstilbuddet ligge alene i et rum, den ene under en madras den anden under et tæppe, samtidig observeres 
en motorisk urolig borger, der synes overladt til sig selv og derfor vedbliver med at lege en meget monoton leg med 
en stofbog. Det vurderes, at der er planlagt aktiviteter for de borgere der selv kan ytre ønske herom, men for 
borgere med lavt kognitivt funktionsniveau ses det, at de beskæftiger sig selv med stereotype aktiviteter og ikke 
forsøges inddraget i noget fælles i tilbuddet. Det bemærkes, at medarbejderne oplyser, at borgerne nu selv henter 
deres madkasser i en kurv og således i højere grad end tidligere inddrages i praktiske gøremål." 
Og i juli - 2017 skrev: 
"ACV er endvidere i gang med nyrenovering af nye fysiske rammer som forventes klar til ibrugtagning omkring 1/10 
2017. Dette er for at imødekomme nogle af de udfordringer de nuværende utidssvarende fysiske rammer som 

aktivitets og samværstilbuddet aktuelt har." 

Til grund for bedømmelsen lægges, at ACV i sin handleplan til opfølgning af af tidligere opfyldte påbud (2017)  
beskriver tiltag til en optimering af indsatsen gennem tilførsel af personaleressourcer til AST, og igangsætning af 
uddannelsen Etikos, hvor der i den pædagogiske praksis, skal vises opmærksomhed til borgernes sårbarhed, 
integritet, værdighed og selvbestemmelse (De 4 etiske principper). 

I bedømmelsen vægtes aktuelt fra tilsynsbesøget: 
Medarbejderne oplyser, at man vil evaluere om borgerne er placeret rigtigt i tilbuddets tre afdelinger. Der er taget 
hul på det men der er ikke færdig evalueret helt. Der vurderes individuelt og man forsøger at tilpasse sig. 
Ledelsen oplyser, at én har udfordringer med de store rum og mange mennesker i RV 83. Der er flyttet på hans 
mødetid for at imødekomme hans behov. Kan det ikke løses på RV 83 kan han flytte til Laden. Der kan godt skiftes 
gruppe hvis der er behov. 
I forhold til den tidligere udfordring med trivsel begrundet i presset på de fysiske rammer, er der nu 12 borgere af 
gangen i tilbuddet på RV 75 denne afdeling er for mere sensitive borgere, der har brug for ro. 
Ledelsen oplyser, at det går godt i afdelingen bl. a. pga. færre borgere indskrevet i afdelingen. Der er meget mere 
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ro og mulighed for at tilbyde individuelle forløb. RV 75 er indrettet med flere pauserum med henblik på at man skal 
kunne trække sig hvis man har behov for ro. 

Det vægtes, at de borgere, som socialtilsynet talte med, gav udtryk for at trives med deres tilbud i afdeling Laden. 
Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 05.b 

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges medarbejdernes klare udmelding om, at deres primære opgave som Aktivitets -
og samværstilbud, er at begrænse smittefaren, da ydelsen primært hører hjemme i botilbuddet. 
Dette i overensstemmelse med oplysninger i rapporten fra 2017, hvor følgende fremgik: 
"Hvis der opstår behov for at opsøge sundhedsydelser i Aktivitets- og samværstilbuddet, oplyser personalet, at man 
herfra vil tilkalde den nødvendige hjælp eller konferere med botilbuddet." 

Medarbejderne oplyser ved det aktuelle tilsynsbesøg, at det i nogle tilfælde, kan være svært at samarbejde med 
bo- teams når, den syge borger ikke vil blive hjemme og ikke forstår konsekvensen af dette - eller de skal af sted, 
fordi medarbejderne skal på kursus. 
Medarbejderne udtrykker, at de er blevet mere strenge med, hvem der skal blive hjemme i forhold til sygdom. Giver 
tidligere eksempel på, at borger havde streptokokinfektion med løbende ører, kom i tilbuddet og smitten bredte sig i 
huset. 

Socialtilsynet observerer ved besøget, at borger sendes hjem lige efter vi er kommet, fordi han har kastet op, 
medarbejder kommenterer: "ja - han ville gerne på arbejde, men han var godt nok bleg. Funktionsniveau gør, at de 
ikke ved hvad der sker i deres krop." 
Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 

modsvarer borgernes behov. 
Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 05.c 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Det vægtes i bedømmelsen, at det ved herværende, som ved tidligere, tilsyn kan konstateres at tilbuddet tilbyder 
sund kost til alle måltider og mulighed for fysiske aktiviteter som en del af den overordnede pædagogiske indsats. 
Tilbuddet råder over et varieret udbud af forskellige muligheder for aktiviteter f. eks. sal til boldspil, flere 
fodboldbaner, legepladser, Snoezelhus osv. Derudover betyder tilbuddets beliggenhed på et meget stort geografisk 
område, at der er rig mulighed for både korte og lange gåture. 
Endvidere vægtes oplysning fra RV 83 om at væggene er ikke til at gøre rene, da de er rå i bunden. Der kastes 
med afføring, og det kan ikke gøres rent. 
Det vægtes i bedømmelsen, at indsatsen i forhold til borgernes mentale sundhed, hvor der vil være fokus på 
selvbestemmelse, Etikos og de etiske principper for tilgangen til borgerne (jf. tidligere påbud om dette) er en 
igangværende proces. 
Det vægtes, at ledelse og medarbejdere oplyser, at tilgangen skal implementeres på møder, i indsatsplaner og i 
den daglige praksis, men at man ikke er nået så langt - dette bl.a. grundet i sygdom, flytning, praktiske udfordringer 
og ledelse, der har måtte deles med andre områder på ACV, 

I bedømmelsen lægges der yderligere vægt på, at tilbuddet ved sin samlede pædagogiske indsats vurderes at have 
nogen grad af fokus på borgernes mentale sundhed og trivsel. Dette vurderes på baggrund af tilbuddets fokus på, 
at skabe forudsigelighed og struktur for den enkelte, med henblik på at mindske frustration og kaos og herved 
skabe mulighed for udvikling og trivsel. Socialtilsynet kan konstatere at denne indsats foregår systematisk og 
målrettet, bla. ved gennemgang af aktivitetstavler. Socialtilsynet har dog ved tidligere tilsynsbesøg samtidigt kunnet 
konstatere, at ovennævnte indsats ikke i alle tilfælde førte til mental trivsel og sundhed for borgerne, men kunne 
udløse frustration pga. for rigide strukturer og indsnævrede handlemuligheder for den enkelte borger. 
Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet gennem sit arbejde bl.a. med at implementere Etikos - arbejder med at 
skærpe opmærksomheden på den enkelte borgeres mentale sundhed. 

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser 
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Bedømmelse af kriterium 

Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad forebygger magtanvendelser. 
Herunder vurderes, at AST aktivt følger op på handleplan efter tidligere påbud givet i 2017 og forebygger, at der 
ikke fremadrettet vil forekomme magtanvendelser i samme omfang som tidligere, som er udløst af indsatsen eller 
sat i stedet for en pædagogisk indsats. 
Det vurderes ligeledes, at der sker faglige refleksioner med henblik på læring og forbedring af indsatsen. 
Socialtilsynet bemærker, at der i 2017 er fremsendt få (i alt 3) magtanvendelser fra AST, og dette udgør en meget 
lille andel af det samlede antal magtanvendelser registeret på ACV i 2017. 2 af magtanvendelserne er foretaget, 
hvor medarbejderne går mellem to borgere der er i konflikt. 
Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt 

undgås. 
Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 06.a 

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Bedømmelsen sker bl.a. som opfølgning på handleplan fremsendt efter tidligere opfyldte påbud givet i 2017: 
" Socialtilsynet vurderer, at ledelsen ved fremsendelse af udspecificeret handleplan har skabt grundlag for, at der 
ikke fremadrettet vil forekomme magtanvendelser i samme omfang som tidligere, som er udløst af indsatsen eller 
sat i stedet for en pædagogisk indsats. Herunder er beskrevet konkrete tiltag der skal sikre at der sker faglige 
refleksioner med henblik på læring og forbedring af indsatsen. 
Dette vil socialtilsynet følge op på ved kommende tilsyn." 
Til grund for bedømmelsen lægges, at det i fremsendt registrering af magtanvendelse i AST og efterfølgende 
handleplan redegøres for, hvordan en ændret tilgang til borgeren fremadrettet skal understøtte at der ikke sker 
magtanvendelser udløst af indsatsen. 
Socialtilsynet bemærker, at der i 2017 er fremsendt få (i alt 3) magtanvendelser fra AST, og dette udgør en meget 
lille andel af det samlede antal magtanvendelser registeret på ACV i 2017. 2 af magtanvendelserne er foretaget, 
hvor medarbejderne går mellem to borgere der er i konflikt. 
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 til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges eksempel på Ikke tilladt magtanvendelse, hvor medarbejder konfliktoptrapper 
og ikke respekterer et nej til at spise fra borgeren. Det fremgår i indberetningen, at teamleder og medarbejdere vil 
drøfte andre pædagogiske tiltag for at få vedkommende til at spise. Den efterfølgende fremsendte handleplan for 
dette, oplyser om, at tilbuddet fremadrettet vil forsøge at imødekomme borgerens behov for at forberede sig og 
forstå situationen. 

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb 

Bedømmelse af kriterium 

Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i middel grad forebygger vold og overgreb. 
Det vurderes, at tilbuddet er i begyndende proces med udarbejdelse af stressprofiler på borgerne og i denne proces 
understøttes af Rådgivningen bl.a. med supervision. 
Det vurderes, at tilbuddet i flere tilfælde må indskrænke borgernes handlemuligheder bl.a. tilgangen til køkken, af 
hensyn til sikkerhed - og bl.a. begrundet i, at der bindes ressourcer hos enkelte borgere, der har behov for 1:1 
overvågning af personale. 
Herunder vurderes, at medarbejderne er bevidste om at prioritere ressourcerne sådan at de kan forebygge 
konflikter, og håndtere udadrettet adfærd. 
Det vurderes at tilbuddet er begyndt at tænke i alternativer, sådan at ikke alle er underlagt samme regelsæt, men 
der tages hensyn til individuelle forskelle og alternativer f.eks. i forhold til aflåste køleskabe. 
Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 

overgreb i tilbuddet. 
Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
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Bedømmelse af Indikator 07.a 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges oplysninger fra medarbejderne om, at både i Laden, RV 83 og 75 er 
udarbejdelse af stressprofiler på alle borgere undervejs. Dette understøttes af supervision med rådgivningen, men 
det er langt fra færdigt. 

Ligeledes vægtes at der fra RV 83 gives eksempel med at andre borgere har været flyttet fysisk ud af lokalet for at 
undgå at blive ramt af kasteskyts fra udadreagerende borger, herunder afføring. Det oplyses, at det har været en 
stor stress belastning for borgeren at skulle flytte, og vedkommende derfor reagerer udadrettet. Medarbejderne 
oplyser, at der gives opmærksomhed til dem der har størst behov – selvom andre borgere så må undvære. Ellers 
bliver det meget værre. De fjerner alt der kan bruges som kasteskyts. 

Det vægtes, at medarbejderne oplyser, at de har problemer med borger, der tager de andres mad i køleskabet, 
men køleskabene er ikke længere aflåst. 

I forhold til overgreb i form af indgreb i handlefrihed begrundet i sikkerhed vægtes, at det oplyses fra RV 75- at der 
er lås på køkkendør pga. en borger, der drikker alt og anden borger, der har samlermani vedr. knive. Borgeren truer 
ikke med knivene - det er for hans egen sikkerhed, da han putter dem i lommen fortæller medarbejderne. Det er 
ikke muligt at få ting udleveret fra ham når han har taget noget. Han skal ikke presses, så bliver han 
udadreagerende 
Man prøver, at lade køkkendøren stå åbent i perioder, så dem der har lyst er inddraget i køkkenet, når dette kan 
lade sig gøre. 

Der er borgere med behov for 1 til 1 støtte, hvor der ikke er visiteret til dette. Det betyder, at man sætter 
medarbejdere af til dette og resten må dele. Det kan betyde at man ikke kan gå på toilettet hvis man er alene i 
huset med en beboer, der skal overvåges. Det kan også betyde at denne borger må gå med hvis man skal hjælpe 
en anden med f.eks. bleskift. 

Ligeledes vægtes, at det fra Laden oplyses, at i Laden er der Hængelås til køleskab som borgerne selv nøgle til 
det. Der er et andet aflåst hvor kun medarbejdere har nøgle. Det skyldes at enkelte beboere spiser de andres mad. 
Der er et køleskab med frugt og vand der hele tiden står åbent. 
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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 socialtilsynets vurdering, at Autisme Center Vestsjælland (ACV)- Aktivitets-og Samværstilbud § 104 (AST) 
gør en aktiv indsats for at varetage den daglige drift af tilbuddet. 
Socialtilsynet bemærker, at AST det seneste år, har delt leder med anden afdeling under ACV. Socialtilsynet er 
oplyst om, at der er ansat ny leder for AST med tiltrædelse den 1-3-2018. Det vurderes, at ny leder har relevante 
kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgere i AST har meget komplekse funktionsnedsættelser, og derfor har behov 
for en særlig kompetent faglig indsats, men at den indsats, der ydes pt. ikke i høj nok grad modsvarer borgernes 
behov. Det vurderes fortsat, at der er behov for en målrettet ledelsesmæssig indsats og ledelsesnærvær i forhold 
til, at implementere de nye faglige tilgange og metoder (nyt mindset), som medarbejderne er blevet præsenteret for 
gennem deres igangværende efteruddannelsesforløb. 
Det vurderes, at Rådgivningen under ACV spiller en vigtig rolle i forhold til udredning af borgeres funktionsniveau 
og støttebehov og yder kontinuerlig supervision til personalegrupperne på AST. 
Det vurderes, at tilbuddet aktivt følger op på handleplan efter tidligere opfyldte påbud (2017) og bl.a. har ansat 
mere personale end tidligere, samt har iværksat efteruddannelse til medarbejderne i tilbuddet. 
Det vurderes, at der i tilbuddet er enkelte borgere, som har 1:1 støtte uden at være visiteret til dette og dette 
betyder, at der trækkes ressourcer til de særlige opgaver fra den samlede borgerkreds i AST. 
Socialtilsynet bemærker, at der på tidspunktet for tilsynsbesøget er et arbejde i gang fra tilbuddets side med at 
ansøge visiterende kommuner om supplerende ressourcer til disse borgere. 
Det vurderes, at sygefravær blandt medarbejderne i sommer/ efterår 2017 har haft indflydelse på borgernes trivsel 
- men der pt. er positive forventninger i AST til stabilitet i personale og ledelsesforhold. 
Gennemsnitlig vurdering 3,7 

Udviklingspunkter 

1) Socialtilsynet anbefaler, at AST fastholder en målrettet ledelsesmæssig indsats og ledelsesnærvær i forhold til, 
at implementere de nye faglige tilgange og metoder (nyt mindset), som medarbejderne er blevet præsenteret for 
gennem deres igangværende efteruddannelsesforløb. 
2)  Der er et arbejde i gang fra tilbuddets side med at ansøge visiterende kommuner om supplerende ressourcer til 
3 borgere, som har 1:1 støtte uden at være visiteret til dette. 

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse 

Bedømmelse af kriterium 
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Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad har en kompetent ledelse - dog bemærkes at AST det seneste 
år, har delt leder med anden afdeling - hvilket kan konstateres at have haft indflydelse på flere parametre bl.a. en 
oplevelse af manglende ledelsesnærvær bl.a. til implementering af handleplan, redegjort for efter påbud givet og 
opfyldt i 2017: 
" Af redegørelsen fremgår konkrete redskaber og handlinger som skal anvendes for at sikre at ETIKOS anvendes 
aktivt i dagligdagen, herunder hvordan ETIKOS knyttes an til indsatsplan og metodebeskrivelse vedrørende den 
enkelte borger. Der beskrives hvordan det sikres at den viden som etikambassadørerne har fået på uddannelse, 
udbredes til kollegaer i hverdagen mellem teammøderne og hvordan ACV vil fastholde anvendelsen af ETIKOS 
efter implementeringsfasen. 
Der beskrives på tilsvarende vis konkrete tiltag til, hvordan det sikres, at der ikke forekommer magtanvendelser, 
som er udløst af indsatsen eller sat i stedet for en pædagogisk indsats. Konkrete tiltag der skal sikre, at der sker 
faglig refleksion med henblik på læring og forbedring af indsatsen samt konkrete tiltag til hvordan der vil blive 
arbejdet med synliggørelse af sammenhæng mellem indsats og borgerens udadreagerende adfærd med henblik på 
justering af indsatsen overfor den enkelte borger. 
Endelig redegøres for konkrete tiltag til hvordan der sikres personaleressourcer og tilstrækkelig sammenhæng 
mellem personaleressourcer, fysiske rammer og pædagogisk indsats i forhold til aktivitets og samværstilbuddet. 
Ovenfornævnte tiltag og indsatser samt gennemførsel af autismeakademiuddannelse for alle fastansatte der skal 
understøtte det autismefaglige paradigmeskifte på ACV er påbegyndt forløber over en længere periode og 
forventes endeligt implementeret medio 2019." 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgere i AST har meget komplekse funktionsnedsættelser, og derfor har behov 
for en særlig kompetent faglig indsats, men at den indsats, der ydes pt. ikke i høj nok grad modsvarer borgernes 
behov. Det vurderes fortsat, at der er behov for en målrettet ledelsesmæssig indsats i forhold til, at implementere 
de nye faglige tilgange og metoder (nyt mindset)som medarbejderne er blevet præsenteret for gennem deres 
efteruddannelsesforløb. 

Der er ansat ny leder for AST med tiltrædelse den 1-3-2018. Det vurderes, at ny leder har relevante kompetencer i 
forhold til at lede tilbuddet. 

Det vurderes, at tilbuddet benytter sig af supervision og at Rådgivningen på ACV - der repræsenter forskellige 
fagligheder - deltager i teammøder. 
Socialtilsynet er oplyst om, at Rådgivningen har været ind over i forhold til flytning af borgerne fra RV 75 og 77. Det 
bemærkes i den forbindelse, at forløbet her for medarbejderne har været mere bagudskuende end fremadskuende, 
og at de har behov for at få afstemt forventninger for supervision, så lignende kan forebygges fremadrettet. 
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 til i høj grad at være opfyldt - dog bemærkes, at AST det seneste år, har delt leder med 
anden afdeling. Der er ansat en ny leder, der tiltrådte1. marts 2018. 
Det vægtes, at den nye leder der er ansat, har relevant erfaring og uddannelse. Der laves intro forløb til ny leder, og 
nuværende vil følge hende i begyndelsen. Der skal på sigt være leder makkerskab med leder i RV 85. 
Der er ikke mentorordning for nye ledere på ACV længere. Der er nu fokus på at lederen har både 
ledelseskompetencer og faglige kompetencer inden ansættelse. Det var der ikke tidligere. 
Ny leder har fået kontor på RV 83, men er meget rundt i afdelingerne. Medarbejdere giver udtryk for at det er meget 
positivt med en mere nærværende og tydelig ledelse i det daglige. Ikke bare en der kommer forbi en gang i mellem. 
De oplever at have været meget overladt til dem selv gennem længere tid. 

Den skriftlige dokumentation " Oversigt over kompetencer i ledelsen" oplyser, at nyansat leder af AST har en 
grunduddannelse som pædagog suppleret med neuropædagogisk uddannelse, Narrativ lederuddannelse og 
diplomuddannelse i ledelse. Hun har ligeledes erfaring i ledelse. 
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 til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at ledelsen oplyser, at Rådgivningen på ACV bruges rigtig meget nu i forhold til 
tidligere. De deltager i teammøder og laver supervision. Der er tale om psykologer, ergo- og fysioterapeuter og 
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kommunikationsrådgivere. 
Hver 4 fredag fra kl.  8-15 bruges til  temadage. man starter med et par timer almindeligt møde vedr. beboere i 
hvert team. Et par timer med rådgivningen om borgersager og så samlet den sidste del. 
Ledelsen oplyser, at Rådgivningen har været ind over i forhold til flytning af borgerne fra RV 75 og 77. 
I bedømmelsen vægtes desuden, at medarbejderne informerer om, at supervision inden flytning fra rådgivningen 
kom først en uge før og handlede om alt det vi skulle have gjort anderledes eller havde gjort forkert. Det var ikke 
brugbart og meget for sent. Bagud skuende. Afstemning af forventninger til supervision er vigtig fremadrettet så 
lignende kan forebygges. 
Medarbejderne oplyser, at det var meget svært for borgere at forestille sig hvordan det nye ville komme til at se ud. 
De burde være flyttet i flere etaper, det er ikke borgernes tarv at flytte alle på en gang til ufærdige fysiske rammer. 
Det har været hårdt for mange. 

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 

Bedømmelse af kriterium 

Samlet vurderer socialtilsynet at den daglige drift af tilbuddet i middel grad varetages kompetent - herunder 
vurderes positivt, at der er ansat en ny leder med virkning fra 1-3-2018, hvilket vil betyde mere ledelsesnærvær i 
dagligdagen på AST. 
Socialtilsynet bemærker, at i perioden uden leder, har teamleder fra andet team varetaget ledelse af AST - dette i 
samarbejde med områdeleder for det samlede voksenområde for ACV. 
Det vurderes, at tilbuddet aktivt følger op på handleplan efter tidligere opfyldte påbud (2017) og bl.a. har ansat 
mere personale end tidligere, samt har iværksat efteruddannelse til medarbejderne i tilbuddet. 
Det vurderes, at der i tilbuddet er 3 borgere, som har 1:1 støtte uden at være visiteret til dette og dette betyder, at 
der trækkes ressourcer til de særlige opgaver fra den samlede borgerkreds. 
Socialtilsynet bemærker, at der på tidspunktet for tilsynsbesøget er et arbejde i gang fra tilbuddets side med at 
ansøge visiterende kommuner om supplerende ressourcer til de 3 borgere. 
Det vurderes, at sygefravær blandt medarbejderne i sommer/ efterår 2017 har haft indflydelse på borgernes trivsel - 
men der pt. er positive forventninger til stabilitet i personale og ledelsesforhold. 
Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 

relevante kompetencer. 
Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 09.a 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Bedømmelsen sker bl.a. som opfølgning på handleplan fremsendt efter tidligere opfyldte påbud i 2017, hvor der i 
handleplanen redegøres for konkrete tiltag til, hvordan der sikres personaleressourcer og tilstrækkelig 
sammenhæng mellem personaleressourcer, fysiske rammer og pædagogisk indsats i forhold til aktivitets og 
samværstilbuddet. 

Alle medarbejdere har nu været af sted på Etikos, og der er uddannet en ETIK ambassadør 
Ligeledes redegøres for, at processen med fordeling af medarbejdere ifb. ibrugtagning af RV 83 er sket i god ro og 
orden - det var en fælles beslutning og alle er tilfredse. 
Ligeledes oplyses om at flere medarbejdere er i kombineret stilling og arbejder i bo teams om morgenen. 
Det fungerer fint i flere teams, men kan ikke bruges i andre. 
Der er ansat flere pædagoger. Ledelsen oplyser, at når medhjælpere siger op vil de ansætte pædagoger. 
I bedømmelsen vægtes oplysninger i personalelisten fremsendt ved tilsyn 2018, hvori det fremgår, at der er ansat 
pædagogisk uddannet personale/ værkstedsassistenter/ medhjælpere, der har været igennem Etikkurset Etikos. 
Dette har bidraget med ny viden, som er under implementering og forventes omsat til kompetencer i den daglige 
praksis. 

Ligeledes er vægtet oplysninger i samtalen med medarbejderne, hvor de udtrykte glæde over, at socialtilsynet 
tidligere har påpeget at der ikke var nok medarbejdere i forhold til borgernes behov. De ser positivt på, at 
afdelingerne nu er tilført 3 x 27 timer kombinationsstillinger i hele AST. 
Medarbejderne fortæller: "Tidligere manglede der hænder, så vi kunne ikke tilbyde aktiviteter, det kan vi i højere 
grad nu. 
Nogen møder 7.30, nogen møder kl. 9 - og der er tid til andet arbejde. 
Det vægtes, at RV 75 oplyser, at der har været borgere, der ikke var visiteret til en til en støtte, men dette nu er 
lykkedes at få til de pågældende borgere. 
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Det vægtes i bedømmelsen, at RV 83 oplyser, at der er 4 medarbejdere i hver gruppe til 18 beboere. 
Dog redegøres for, at 3 borgere trækker ressourcerne, selvom de ikke er visiteret til det. Der gives opmærksomhed 
til dem der har behov (eks. for at forebygge udadrettet adfærd) selvom andre må undvære. Ellers bliver det meget 
værre, oplyser RV 83. 

Ligeledes vægtes socialtilsynets observationer ved besøget hvor en borger på RV 77 havde 1:1 støtte for konstant 
at vise borgeren nærvær og forebygge manier der erfaringsmæssigt udvikler sig uhensigtsmæssigt både for 
borgeren og omgivelserne. 
På RV 83 observeredes i det ene grupperum, at en enkelt borger var i gang med aktivitet understøttet af den ene 
tilstedeværende medarbejder. Andre borgere var inaktive, én liggende på en sofa i rummet og sover. 
En anden borger sås snurrende rundt om sig selv på gangarealet. 
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. 
Det fremgår af fremsendte personaleliste, at 5 medarbejdere har være i tilbuddet i siden 2012 - ca 6 år. 
7 medarbejdere er ansat i 2017 -ca 1 år. De resterende medarbejdere ligger på 2- 3 års ansættelse. 
I gennemsnit ligger personaleancienniteten på knap 3 år. 
Socialtilsynet gør opmærksom på, at dette ikke svarer til oplysninger på TP, hvor den er opgjort til 6 år. 
Det vægtes ligeledes i bedømmelsen, at der i de seneste 4 år, hvor socialtilsynet er kommet på tilbuddet har været 
årlige lederskift. 
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. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at der er brugt knap 2 årsværk til vikarer, hvilket set i forhold til den samlede 
normering må anses at være på niveau med sammenlignelige arbejdspladser. 
Ligeledes vægtes, at medarbejderne oplyser, at der hen over sommer 2017 har  været 2 sygemeldinger – dækket 
ind med vikar og andre fra ACV. Det har været hårdt og borgerne reagerede. Nu er der kommet en tilbage fra 
barsel og en nyansat pædagog, så det skulle gerne give stabilitet. 
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Vurdering af temaet Temavurdering
Kompetencer 

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 socialtilsynets vurdering, at medarbejdere på Autisme Center Vestsjælland (ACV)- Aktivitets-og 
Samværstilbud § 104 (AST) i middel grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder. 
Socialtilsynet vurderer positivt, at tilbuddets medarbejdere langt overvejende har en faglig relevant 
grunduddannelse, og at AST ansætter faguddannet personale, når der ansætte nye medarbejdere. 
Socialtilsynet vurderer, at der i personalegruppen er medarbejdere med specifikke kompetencer indenfor de på 
Tilbudsportalen nævnte metoder, der sættes i spil på en positiv måde til gavn for borgerne i tilbuddet. 
Socialtilsynet bemærker dog, at disse kompetencer ikke er generelt gældende i medarbejdergruppen, og derfor 
ikke på systematisk vis bruges i dagligdagens pædagogiske praksis. 
Socialtilsynet anerkender, at AST er i proces med at undervise i og implementere et nyt tankesæt - tilgangen 
"Etikos" - hvis principper og metode forventes at bidrage til øgede relevante kompetencer og optimering af 
samspillet mellem medarbejdere og borgere. 
Det vurderes, at dette vil medvirke til at opbløde den "dem og os" kultur, som kan observeres i AST. 
Gennemsnitlig vurdering 3 

Udviklingspunkter 

1) Socialtilsynet anbefaler, at AST udvikler en systematisk brug af de på Tilbudsportalen nævnte metoder samt 
Etikos, således at personalet samlet set udvikler erfaring og viden om målgruppens behov og tilbuddets metoder. 

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

Bedømmelse af kriterium 

Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddets medarbejdere i middel grad besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. 
Socialtilsynet anerkender, at AST er i proces med at undervise i og implementere et nyt tankesæt - tilgangen 
"Etikos" - hvis principper og metode forventes at bidrage til øgede faglige kompetencer og optimering af samspillet 
mellem medarbejdere og borgere. 
Det vurderes, at dette vil medvirke til at opbløde den "dem og os" kultur, som kan observeres i AST. 
Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere langt overvejende har en faglig relevant grunduddannelse, og at der 
ansatte faguddannet personale, når der ansætte nyt. 
Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 

erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 

27 



Tilsynsrapport 

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 10.a 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Bedømmelsen sker bl.a. som opfølgning på handleplan fremsendt efter tidligere opfyldte påbud i 2017, hvor der i 
handleplanen redegøres for konkrete tiltag til, hvordan der sikres kompetenceudvikling hos medarbejderne på hele 
ACV - herunder også AST. 

Til grund for bedømmelsen lægges oplysninger i medarbejderoversigten om, at overvejende flest medarbejdere har 
en pædagogisk grunduddannelse. 
Ligeledes vægtes oplysninger fra ledelsen om, at alle har været af sted på etikuddannelsen nu og der er uddannet 
en ETIK ambassadør. Fordeling af borgerne på afdelingerne er gjort med de 4 ETISKE principper - halvdelen af 
medarbejdere havde været af sted på det tidspunkt. 
Ledelsen oplyser, at "Etikos skal på dagsordenen ellers glemmes det. Det er nu sat på fast punkt i den sidste del af 
mødedag. 
Der er ansat flere pædagoger. Når medhjælpere siger op vil vi ansætte pædagoger." 

Omkring metoder, oplyser ledelse og medarbejdere, at Etikos har betydet at borgerene er med til at vælge, eks. 
hvad er på væggene og hvilke aktiviteter der skal være. Der kan vælges fra hvis man ikke ønsker en aktivitet. 
Der tænkes rundt om tingene på en anden måde, og der arbejdes med motivation 

Adspurgt til KRAP, som er anført som metode på TP oplyser ledelsen, at der er medarbejdere som kender til 
metoden, men den anvendes ikke systematisk. Ressourceblomsten er lavet på flere beboere ca. halvdelen. Det 
bruges aktivt i forhold til flere beboere. Hvad ønsker han, hvad er ressourcer, hvordan kan vi støtte? 
Blomsten bruges omkring aktiviteter. F.eks. har ca. 5 borgere i Laden selv været med til at lave deres 
ressourceblomst. 
Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 

relevante kompetencer. 
Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 10.b 

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne på forskellig vis omsætter deres viden og erfaring i praksis 
og herigennem opnår øgede relevante kompetencer til (at optimere) samspillet med borgerne. 
Det vægtes, at ledelsen oplyser, at Etikos har betydet at borgerne er med til at vælge, eks. hvad er på væggene, 
hvilke aktiviteter. Der kan vælges fra hvis man ikke ønsker en aktivitet. Der tænkes rundt om tingene på en anden 
måde. Der arbejdes med motivation. 
Ligeledes vægtes, at RV oplyser, at de er meget bevidste om hvordan de planlægger dagen. Dette sker om 
morgenen 8.30-8.45. Hvad er muligt - er der særlige ting der skal tages højde for? Det er inden borgerne kommer. 
"Det er til glæde for borgerne at der er styr på det når de kommer i AST." 

Ligeledes vægtes socialtilsynets observationer, hvor der i samtalerne med ledelsen og medarbejderne og ved 
rundvisningen ses en "os og dem" kultur. 
- Der tales om, at "de" får lov til ...... 
- Eksempel herpå er også, at der er to køleskabe i køkkenet - et til medarbejderne og et til borgernes madpakker. 
Det vægtes for at have en stærk signalværdi, at borgene kommer med deres madpakker, mens personalet har 
deres eget køleskab med "smør selv frokost" i bredt udvalg fra det fælles depot på ACV. 

Ligeledes vægtes socialtilsynets observationer af, at en borger på RV 77 havde 1:1 støtte for konstant at vise 
borgeren nærvær og forebygge manier der erfaringsmæssigt udvikler sig uhensigtsmæssigt både for borgeren og 
omgivelserne. 
På RV 83 observeredes i det ene grupperum, at en enkelt borger var i gang med aktivitet understøttet af den ene 
tilstedeværende medarbejder. Andre borgere var inaktive, én liggende på en sofa i rummet og sove. 
En anden borger sås snurrende rundt om sig selv på gangarealet. 
I et andet grupperum, sås en "hyggestund" mellem det tilstedeværende personale og enkelte deltagende borgere. 
Dette foregik i et sofaarrangement i den ene side af rummet. Andre borgere opholdt sig for sig selv i dette store 
rum. 

28 



Tilsynsrapport 

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017. 

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 Temavurdering
Fysiske rammer 

Fysiske rammer 

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. 

Vurdering af tema 

Socialtilsynet vurderer samlet, at tilbuddets - Autisme Center Vestsjælland - Aktivitets-og Samværstilbud - rammer i 
høj grad understøtter borgernes udvikling, tryghed og trivsel ved i meget høj grad på relevant vis at understøtte 
formålet med tilbuddets indsats. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet i meget høj grad tilgodeser borgernes 
behov for både fællesskab og privatliv, og at tilbuddets fællesarealer og faciliteter i meget høj grad fremtræder 
velholdte og velegnede til målgruppen. 
I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende: Besigtigelse af de ny-
istandsatte rammer på Rosenkildevej 75, der erstatter brugen af Rosenkildevej 77. 
Gennemsnitlig vurdering 4 

Udviklingspunkter 

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel 

Bedømmelse af kriterium 

Det vægtes i bedømmelsen: 

At tilbuddets fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning. 

At tilbuddet delvist sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af 
egne værelser. 

At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige. 

Det vægtes ikke i bedømmelsen af tilbuddet, at indikator 14 c ikke kan opfyldes. 

Det vægtes, at rammerne fremstår lyse og venlige samt ny-istandsatte. Herunder også at det sidste finish omkring 
indretning stadig mangler. 
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. 
Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. 

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 14.a 

Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets 
observationer af borgerne samt de små dialoger socialtilsynet kunne have med borgerne. En borger fortalte, om de 
ting han kan foretage sig, som bidrager til husets hjemlighed og hygge - eksempelvis at hente selvlavet stearinlys i 
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den anden afdeling. Lysene var i meget forskellige farver, men borgerens selv-og medbestemmelse vægtes frem 
for, om lysene matcher. 
Andre borgere var i den anden afdeling i gang med teaterstykke og viste glade deres kostymer frem. 

Borgerne der er tilknyttet afdelingen Rosenkildevej 75, som er den afdeling, socialtilsynet skal forholde sig til i 
forbindelse med godkendelsen/den væsentlige ændring er primært udfordret på sanserne og dette afspejler sig i 
enkeltheden i indretningen. Videre er der i indretningen tilgodeset borgernes behov for, at kunne trække sig fra 
fællesskaberne og borgerne har således - hvis de har behov for det - deres eget pauserum, der kan indrettes efter 
den enkelte borgers behov. 

Borgerne anvender de fysiske rammer og faciliteter. Dette bedømmes på baggrund af socialtilsynets observationer 
ved tilsynet. Nogle borgere var i deres pauserum, hvor der i det ene eksempelvis hørtes musik. I det andet skulle 
en borger have hjælp til at blive puttet til en pause. 
Andre borgere sad med kaffe i køkkenet - herunder sad en borger og holdte i hånd med en ansat. Endeligt var 
andre borgere beskæftiget udenfor med bål. 

Huset er indrettet med bl.a. krea-værksted, stort køkken, der er skærmet for lyd, men med udsigt ind til spisestuen 
samt muligheder for ude-aktiviteter. 

Andet i forhold til indikator 14a 
Det vægtes, at lokalerne fremstår lyse og indbydende. De borgerne socialtilsynet mødte ved tilsynet, virkede 
tilfredse i rammerne og virkede ikke påvirkede af den nylige flytning. 
Ligeledes vægtes, at der endvidere er aktiviteter uden for Rosenkildevej 75 som eksempelvis lysværksted, butik, 
gymnastiksal og sanserum. 
Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 

Bedømmelse af Indikator 14.b 

Tilbuddets fysiske rammer er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af, at de nye fysiske 
rammer på Rosenkildevej 75 forventes, at ville imødekomme borgernes særlige behov. Socialtilsynet bemærker, at 
afdelingen er taget i brug for nylig, og socialtilsynet orienteres om, at der fortsat pågår indretning af den nye 
lokalitet, herunder indretning af de personlige pauserum, dekoration af vægge mm. 
Det vægtes, at borgere med fysiske funktionsnedsættelser, der bruger kørestol eller rollator, vil få adgang til 
tilbuddet af en rampe. 

Tilbuddets faciliteter er velegnede til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af borgernes sansemæssige 
udfordringer ved at der er rigeligt plads til at den enkelte kan trække sig fra fællesskaberne. Ligeledes vægtes, at 
de nye lokaler giver mulighed for forskellige aktiviteter inde og ude, ligesom de borgere der har brug for eget rum, 
får tildelt dette. Ligeledes rummer den nye lokalitet køkken på hver etage, hvor borgerne kan spise. I køkkenet kan 
borgerne tilbydes aktiviteter med bagning o.lign. 

Tilbuddets beliggenhed er velegnet til målgruppen. Dette bedømmes på baggrund af at hele området er indrettet 
med henblik på at borgerkredsen kan færdes på egen hånd. Tilbuddet ligger i gå-afstand til flere af borgernes hjem. 

Andet i forhold til indikator 14b 
Tilbuddet har taget Rosenkildevej 75 i brug omkring årsskiftet. Tilbuddet bærer endnu præg af, at den sidste 
indretning mangler, herunder eventuel udsmykning af vægge samt yderligere indretning af borgernes pause-rum. 
Leder fortæller, at man har vundet LAR prisen og dermed 12.000 kroner. Pengene skal brugs til indkøb af kunst og 
udsmykning på AST. 
Det er ifølge medarbejderne meningen, at borgerne i et vist omfang skal være medinddraget heri. Noget af 
udsmykningen skal være på 1. salen som tænkes indrettet med nogle sanserelaterede aktiviteter - muligvis som en 
form for udstilling som kan ændres efter behov. Eksempelvis nævnes forskellige bamser som kunne hænges op 
med velcro og dermed også kan tages ned og med. 
Indikator 14.c De fysiske rammer afspejler at tilbuddet er borgernes hjem. 

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) 
Bedømmelse af Indikator 14.c 
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Indikatoren er irrelevant ift. der er tale om et aktivitets- og samværstilbud og ikke borgernes hjem, og derfor vægtes 
denne ikke. 
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Økonomisk Tilsyn 

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi 
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet 
ikke er økonomisk bæredygtigt. 
Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Det bemærkes, 
at tilbuddet i højere grad end tidligere opererer med forskellige takstniveauer i forhold til de enkelte borgeres 
støttebehov. 
Tilbuddet har indberettet budget og årsrapport jf. gældende lovgivning. Det er socialtilsynets vurdering, at 
gennemskueligheden i tilbuddets økonomi er væsentlig mere gennemskuelig efter at der er sket en opdeling af 
centret i fire enheder. 
Økonomisk bæredygtig? 

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at tilbuddet 
ikke er økonomisk bæredygtigt. 
Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen? 

Ud fra de oplysninger, som socialtilsynet er i besiddelse af om tilbuddet, er der ikke noget der indikerer, at 
tilbuddets økonomi ikke giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Det bemærkes, 
at tilbuddet i højere grad end tidligere opererer med forskellige takstniveauer i forhold til de enkelte borgeres 
støttebehov. 
Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 

Tilbuddet har indberettet budget og årsrapport jf. gældende lovgivning. Det er socialtilsynets vurdering, at 
gennemskueligheden i tilbuddets økonomi er væsentlig mere gennemskuelig efter at der er sket en opdeling af 
centret i fire enheder. 

33 



Tilsynsrapport 

Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 
Dokumenter 

Observation 

Interview 

Interviewkilder Ledelse 

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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