
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Ø
st

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedøm

m
else og vurdering af om

 tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og sam
let set fortsat opfylder betingelserne 

for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om
 socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om
 socialtilsyn, frem

gå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er m
arkeret m

ed *

Socialtilsynets bedøm
m

else af kvaliteten foretages m
ed udgangspunkt i kvalitetsm

odellens kriterier og indikatorer ved hjæ
lp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om

 
socialtilsyn. Kvalitetsbedøm

m
elsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhæ

ngig af tilbudstype og m
ålgruppen, har m

ulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 tem

aer, m
en som

 ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonom
iske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 

i Lov om
 socialtilsyn. O

plysningerne indgår i vurderingen af, om
 tilbuddet sam

let set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud m
ed flere afdelinger udarbejdes der én sam

let kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Regodkendelse
O

m
råde: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

VEDELSBO
 v/Lonnie Row

land Haugaard

Appenæ
shoved 002

4700 N
æ

stved
Tlf.: 55700011
E-m

ail: lrh@
vedelsbo.dk

Hjem
m

eside: w
w

w
.vedelsbo.dk

§ 107 (m
idlertidigt botilbud til voksne)

§ 108 (alm
indeligt læ

ngerevarende botilbud til voksne)

M
ette Brink (Socialtilsyn Ø

st)

19-11-2015

Pladser i alt:
9

*M
ålgrupper:

30 til 70 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder)

1. Stam
oplysninger

2. Sam
let vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om

 socialtilsyn)

Socialtilsyn Ø
st har i forbindelse m

ed re-godkendelse af Vedelsbo foretaget tilsyn den 23. april 2015. På baggrund deraf 
er sam

tlige 7 tem
aer i kvalitetsm

odellen vurderet. Det konkluderes derudfra, at Vedelsbo i høj grad besidder den 
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*Sam
let vurdering:

kvalitet, der skal til for at sikre, at beboerne ydes en indsats, der er i overensstem
m

else m
ed form

ålet m
ed offentlige og 

private tilbud efter lov om
 social service.

Vedelsbo er etableret som
 enkeltm

andsvirksom
hed og har driftsoverenskom

st m
ed Ballerup kom

m
une.

Socialtilsynet har vurderet m
ed baggrund i det sam

lede tilsyn, at Vedelsbo godkendes til i alt 9 pladser, fordelt m
ed 8 

pladser m
ålrettet borgere bevilget § 108 (serviceloven), sam

t 1 plads forbeholdt borgere bevilget m
idlertidigt ophold 

jæ
vnfør § 107 (Serviceloven). 

Idet Vedelsbo hidtil har væ
ret godkendt til borgere bevilget ophold jæ

vnfør Servicelovens § 108, og de fysiske ram
m

er 
ude som

 inde ikke er m
ålrettet borgere m

ed fysiske funktionsnedsæ
ttelser, har leder i sam

råd m
ed Ballerup kom

m
une 

derfor besluttet, at i takt m
ed at § 108-pladserne bliver ledige konventers disse til m

idlertidige pladser jæ
vnfør 

Servicelovens § 107.

Vedelsbo er m
ålrettet borgergruppen m

ed sindslidelser i alderen 30-70 år. N
æ

rm
ere betegnet borgere m

ed angst, 
personlighedsforstyrrelser, forandret virkelighedsopfattelse og andre psykiske forstyrrelser. 

Der tages udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv ud fra beboernes individuelle livssituation. I sam
arbejde m

ed 
beboeren opstilles konkrete m

ål for vedligeholdende og/eller udviklende tiltag i relation til personlige og sociale 
kom

petencer, hvor der også er fokus på frem
tidige forhold. 

Det er Socialtilsynets sam
lede vurdering, at Vedelsbo er et velfungerende tilbud til m

ålgruppen. Der arbejders 
struktureret m

ed at styrke beboergruppen ud fra individuelle forudsæ
tninger til at leve et liv så tæ

t på egen opfattelse 
af livskvalitet som

 m
uligt. 

I tråd m
ed fokus for tilvæ

relsen og en aktiv hverdag tages udgangspunkt i en m
iljøterapeutisk faglig tilgang, hvor 

erfaringer og ressourcer styrkes via en anderkendende og relationsm
æ

ssig tilgang.  
N

aturskønne om
givelser er ram

m
en om

kring Vedelsbo. O
m

givelserne som
 bruges aktivt i hverdagen både som

 
udgangspunkt for m

otion, sam
t til produktion af råvarer fra køkken- og frugthave. Der arbejdes m

ålrettet og i 
sam

arbejde m
ed beboerne om

, at have en aktiv hverdag, ud fra det aspekt, at aktivitet er m
ed til at forebygge 

ustabilitet i psykisk sygdom
. 
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O
pm

æ
rksom

hedspunkter:

*Afgørelse:
Godkendt m

ed vilkår

Som
 beskrevet ovenfor gøres der aktivt brug af de næ

re om
givelser, m

en også brug af det om
kringliggende sam

fund og 
aktivitetstilbud i N

æ
stved by benyttes regelm

æ
ssigt. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes m
ålrettet m

ed, at inkludere beboerne i forskellige sam
m

enhæ
nge 

om
kring ordinæ

re jobs/praktikpladser, beskyttet beskæ
ftigelse, uddannelse og/eller aktiviteter, individuelt tilrettet ud 

fra hvad den enkelte beboer evner og m
agter.  De beboere, som

 for en periode ikke m
agter aktivitets-, jobtilbud eller 

lignende, m
otiveres til at deltage i de personlige og praktiske opgaver, der er på Vedelsbo. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at ram
m

erne og m
edarbejdernes indgangsvinkel til m

ålgruppen er m
edvirkende til 

positive resultater. Socialtilsynet får indtryk af en fleksibel m
edarbejderstab, hvor der skabes ram

m
er og støtte, og m

ed 
fokus på, at det er beboeren der skal håndtere og styrer sygdom

m
en og ikke om

vendt.  
Det er Socialtilsynets vurdering at leder og m

edarbejder er kom
petente, og der i den daglige drift et naturligt 

tvæ
rfagligt pæ

dagogisk og sundhedsfagligt sam
spil m

ellem
 faggrupperne. Der er et konstant fokus på at de rette 

kom
petencer er til stede, og opkvalificering heraf er i sam

råd m
ed ekstern supervisor. 

Godkendelsen er i m
idlertidig betinget af vilkår, idet det er Socialtilsynets vurdering, at konstruktionen m

ed 
enkeltm

andsvirksom
hed, driftsoverenskom

st m
ed Ballerup kom

m
une, sam

t leders forpligtigelser ved virksom
hedens 

drift ikke er lovm
edholdelig.

*Vilkår:
Tilbuddet skal senest d. 1. august 2016 indsende dokum

entation for etablering af tilbuddets juridiske grundlag, 
herunder ved af indsendelse af godkendte vedtæ

gter, sam
t oplysninger om

 bestyrelsessam
m

ensæ
tning m

.v. (frist: 01-
08-2016)
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3. O
plysninger om

 datakilder

Dokum
enter:

- Tilsynsrapport dateret 20. novem
ber 2014. 

- aftale vedr. beboerbetaling for 2014, dateret 31. august 2014, sam
t en dateret 15. januar 2015 og 28. januar 2015.

- Budgetskem
a for 2015

- Sam
arbejdskontrakt m

ellem
 Vedelsbo, handle- og betalingskom

m
une, dateret 28. januar 2014 + en dateret 1. sept. 2014

- lejekontrakt på bygninger, dateret 22. m
aj 2013

- Handleplaner/indsatsm
ål, statusbeskrivelser på 2 beboere.

- Driftsoverenskom
st aftale m

ed Ballerup kom
m

une, dateret 13. juli 2011
- M

ail bekræ
ftigelse fra Ballerup kom

m
une, vedr. æ

ndring af pladsforhold og lovgrundlag herfor, dateret 12. juni 2015.
- Ansøgningsskem

a til godkendelse af eksisterende sociale tilbud, udfyldt frem
sendt pr. m

ail den 17. m
arts 2015. Skem

aet 
er udarbejdet og m

ålrettet Vedelsbo.
Ø

konom
i

- Årsrapport og protokol 2014
- Tilbudsportal 
- Budget for 2015
- Lejekontrakt
Ved tilsynsbesøget vises rundt af beboer. Det er tydeligt for Socialtilsynet, at beboeren er glad for at bo på Vedelsbo, som

 
har m

edvirket til at han har fået m
od på livet. 

Socialtilsynet opfordrer Vedelsbo til, at de aftaler, som
 den enkelte beboer frivilligt ønsker at indgå i forhold til 

begræ
nsninger/restriktioner, altid skriftliggøres m

ed beboerens underskrift og at der aftales fast evalueringsdato m
ed 

beboeren. Dette for at sikre, at tilbuddet til enhver tid overholder reglerne i forhold til de enkelte beboers 
retssikkerhed.

Socialtilsynet opfordre til ved ny-ansæ
ttelser, at have fokus på fordeling af m

edarbejderressourcer i balancen m
ellem

 
sundhedsfaglige og pæ

dagogiske kom
petencer.
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O
bservation

Det er Socialtilsynets oplevelse og fornem
m

else, at botilbuddet "hviler i sig selv", og atm
osfæ

ren signalere rum
m

elighed 
og ro. 
I forbindelse m

ed frokost observeres hensigtsm
æ

ssig adfæ
rd i forhold til hygiejniske principper. Det er fast kutym

e, at 
hæ

nder vaskes eller afsprittes før m
åltidet.

Desuden frem
står Vedelsbo renligt og vedligeholdt, forhold som

 også var gæ
ldende ved det uanm

eldte tilsynsbesøg i 
efteråret 2014.

Interview
Der er ved tilsynsbesøget foretaget fæ

llesinterview
 m

ed 3 m
edarbejdere og derefter 3 beboere.

Ved interview
 m

ed leder, deltog også handicap- og psykiatrichef for Ballerup kom
m

une, foruden ledelseskonsulent og 
æ

gtefæ
lle til leder.

Det skal tilføjes at ledelseskonsulent har relevant erhvervsm
æ

ssig baggrund og fungerer som
 sparring for leder og er i 

øvrigt ansat som
 "alt-m

ulig-m
and" på Vedelsbo.  

Der er taget kontakt til 2 sagsbehandlere fra 2 forskellige kom
m

uner. Sagsbehandlerne oplyser sam
stem

m
ende, at 

beboerne på Vedelsbo, har svæ
re psykiatriske lidelser. M

edarbejdere og leder besidder relevante kom
petencer. Der er 

fokus på at skabe en god og anstæ
ndig hverdag, for beboerne, hvor udvikling er begræ

nset eller det foregår m
ed 

tilbagefald. Det bæ
rende for Vedelsbo er at give beboerne livskvalitet. Sagsbehandlerne påpeger, at beboerne kan væ

re 
svæ

re at m
otiverer til en hensigtsm

æ
ssig hverdag.

M
edarbejderne besidder relevante kom

petencer til at kunne håndtere både om
sorgs- og plejem

æ
ssige opgaver foruden 

relevante pæ
dagogiske tiltag. 

Det skal påpeges, at der foreligger gode og velskrevne dokum
enter fra Vedelsbo til brug ved statusm

øder.
Interview

kilder
Anbringende kom

m
une

Beboere
Ledelse
M

edarbejdere
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4. O
plysninger om

 tilsynsbesøg

Dato
23-04-2015

O
versigt over tilsynsbesøg

23-04-15: Appenæ
shoved 002, 4700 N

æ
stved

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

M
ette Brink

Besøgstype
Anm

eldt

Sæ
rligt fokus på udvalgte tem

aer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedøm
m

else og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om
 socialtilsyn)

Nedennæ
vnte figur illustrerer tre centrale elem

enter, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og sam
let set fortsat opfylder betingelserne for 

godkendelse. Dette afsnit om
handler bedøm

m
else og vurdering af kvalitet.

Sam
let vurdering af om

 tilbuddet kan godkendes: For at kunne træ
ffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 

øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om
 økonom

iske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om

 socialtilsyn (§§12-18) sam
t relaterede lovgivninger fx Lov om

 social service, retssikkerhedsloven m
.m

.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en sam
let vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsm

odellens syv tem
aer (§6). I den 

sam
lede vurdering af om

 tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det væ
re relevant at inddrage forhold, der 

falder inden for de 7 tem
aer, m

en som
 ikke er indeholdt i kvalitetsm

odellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedøm
m

else: Socialtilsynet bedøm
m

er tilbuddet ud fra kvalitetsm
odellens kriterier og indikatorer.Side 8 af 54
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 - 5.1 Kvalitetsm
odellen

Tem
a

Gns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*U
ddannelse og 

beskæ
ftigelse

4
Det er Socialtilsynets vurdering, at der på Vedelsbo 
arbejdes individuelt m

ed beboernes m
uligheder for 

fastholdelse i uddannelse og/eller beskæ
ftigelsestilbud. 

Tim
eantal og kom

pleksitet af jobfunktionen 
tilrettelæ

gges ud fra den enkelte beboers evner og 
ressourcer. Der tages hensyn til beboernes individuelle 
psykiske stabilitet på det pågæ

ldende tidspunkt. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes m

ålrettet 
m

ed, at inkludere beboerne i forskellige sam
m

enhæ
nge 

om
kring ordinæ

re jobs/praktikpladser, beskyttet 
beskæ

ftigelse, uddannelse og/eller aktiviteter.  
Det er Socialtilsynets vurdering, at ram

m
erne og 

m
edarbejdernes indgangsvinkel til m

ålgruppen er 
m

edvirkende til positive resultater.
De beboere, som

 for en periode eller i udredningsfasen 
ikke m

agter jobtilbud eller lignende m
otiveres til og 

støttes i at deltage i personlige og praktiske opgaver på 

I kvalitetsm
odellen er både 'Gns. bedøm

m
else' på tem

aniveau og 'Bedøm
m

else' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i m

eget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i m

iddel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i m

eget lav grad opfyldt.

Vurderingen af tem
aerne bygger på kvalitetsbedøm

m
elsen, og der kan, afhæ

ngigt af tilbudstype og m
ålgruppe, inddrages andre relevante forhold, som

 ikke er indeholdt i kvalitetsm
odellens indikatorer.
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Vedelsbo og eventuelle aktiviteter i det næ
rliggende 

sam
fund. Personlige og praktiske opgaver som

 ud over at 
væ

re tiltag som
 er m

edvirkende til udvikling af 
beboerens form

åen ude som
 inde på Vedelsbo, også er 

en del af de daglige opgaver, som
 er vigtig for en 

hensigtsm
æ

ssig livsførelse.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: Uddannelse og beskæ
ftigelse 

Kriterium
 01: Tilbuddet støtter 

borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til 
uddannelse og beskæ

ftigelse

Det er Socialtilsynets opfattelse, at Vedelsbo i sam
arbejde m

ed beboerne støtter og hjæ
lper dem

 til at have en aktiv 
tilvæ

relse m
ed en form

 for beskæ
ftigelse, aktivitet og/eller uddannelse, ud fra individuelle evner og ressourcer. 

Alle beboere på Vedelsbo er på nuvæ
rende tidspunkt tilkendt førtidspension grundet følger af psykiatriske lidelser. 

Beboerne er blandt andet præ
get af angst, som

 gør det besvæ
rligt at varetage et fuldtidsarbejde på en ordinæ

r 
arbejdsplads. 

Ud fra interview
ene m

ed ledelse og m
edarbejderne oplyses det, at Vedelsbo gør brug af sam

arbejdsrelationer 
om

kring etablering af beskæ
ftigelsestilbud både i kom

m
unalt regi, beskyttet beskæ

ftigelse, etablering af 
praktikpladser på ordinæ

re arbejdspladser, sam
t brug af væ

resteder, aktivitets/m
otionstilbud og frivilligt arbejde. 

M
agter beboeren for en given periode ikke at følge ovenstående tilbud, væ

gtes personlige og praktiske opgaver i 
forbindelse m

ed dagligdagen og livsførelsen generelt på Vedelsbo.

Der er m
eget forskelligt, hvad beboerne m

agter af job og/eller fritidsaktiviteter ud over at få hverdagen til at hæ
nge 

sam
m

en på Vedelsbo. I perioder, kan der for nogen frem
kom

m
e psykisk ustabilitet, som

 gør at beboerne ikke kan 
varetage uddannelse eller beskæ

ftigelse eller forholde sig til om
givelserne uden for Vedelsbo. 

For de beboere, som
 ikke er i job eller lignende sikrer leder og m

edarbejdere, at der er fokus på daglige 
arbejdsopgaver, som

 i ethvert andet hjem
. 

I tilknytning til forvalterboligen er stor frugthave og køkkenhave. Her høstes egne grøntsager og frugt som
 bruges i 

den daglige husholdning. 
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I tilknytning til job og aktiviteter er også aspektet om
kring m

uligheder for dannelse af relationer og netvæ
rk. Der er 

fokus på aktiviteter både på Vedelsbo og i andre sam
m

enhæ
nge.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Uddannelse og beskæ
ftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i sam

arbejde m
ed 

borgerne konkrete m
ål for 

borgernes skolegang, uddannelse 
eller beskæ

ftigelse, og der følges 
op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es til i høj grad at væ
re opfyldt. I bedøm

m
elsen væ

gtes det, at leder og 
m

edarbejdere tilkendegiver, at som
 en naturlig del af helheden i livsførelsen for den enkelte, også er 

aspektet arbejde/beskæ
ftigelse. Beboerne er tilkendt førtidspension. 

Ved indflytning præ
senteres den kom

m
ende beboer til de praktiske opgaver der følger m

ed i 
dagligdagen, som

 en naturlig del af livet og hverdagen på Vedelsbo. Der er fokus på ønsker for et evt. 
arbejdsliv i det om

fang den enkelte m
agter det. En dialog der foregår løbende ud fra de 

m
ål/indsatser, der er sat for opholdet. 

M
agtes ikke job/beskæ

ftigelse i om
kringliggende sam

fund, er det personlige og praktiske opgaver i 
huset og haven der væ

gtes højt. Det at kom
m

e ud og m
otionere, kan også væ

re en væ
sentlig del af 

dagligdagen. 

Hver beboer har en kontaktperson, som
 blandt andet er ansvarlig for i sam

arbejde m
ed beboerne, at 

udarbejde individuelle handleplaner/indsatsm
ål. Heri frem

går også aspekter og konkrete tiltag i 
forhold til beboers ønsker for beskæ

ftigelse/uddannelse både i relation til daglige personlige og 
praktiske opgaver, sam

t aktiviteter og/eller beskæ
ftigelse uden for Vedelsbo. Der sker en løbende 

opfølgning herpå. 
Scoren træ

kkes ned, idet ikke alle beboere m
agter at have et arbejde eller væ

re i gang m
ed en 

uddannelse. I disse situationer arbejder Vedelsbo m
ålrettet m

ed at beboeren har en aktiv hverdag, 
m

ed personlige og praktiske opgaver. I forbindelse herm
ed opstilles relevante m

ål for disse tiltag. 

Der henvises endvidere til beskrivelse i kriterie 3 og dertilhørende indikatorer.
Indikator 01.b: Borgerne er i 

4 (i høj grad 
Indikatoren bedøm

m
es i høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at der løbende er 
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undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæ

ftigelse, beskyttet 
beskæ

ftigelse, eller dagtilbud i 
form

 af aktivitets- og 
sam

væ
rstilbud

opfyldt)
fokus på at beboerne holdes beskæ

ftiget. Hvis ikke i en eller anden form
 for ordinæ

rt job eller 
beskyttet beskæ

ftigelse, så i form
 af dagligdagsopgaver, aktivitetstilbud eller undervisning. 

Der er sam
arbejde m

ed jobcenter, ordinæ
re arbejdspladser, sam

t N
æ

stved kom
m

unes 
socialpsykiatrisk center/beskyttet beskæ

ftigelse eller frivilligt arbejde. 
Leder, m

edarbejdere og beboere fortæ
ller sam

stem
m

ende, at er fysiske arbejde/opgaver er m
ed til 

at forebygge psykotiske tanker og adfæ
rd. 

M
edarbejderne fortæ

ller, at hvis en beboer inde i en periode hvor angst har overtaget/fylder i 
beboerens sind, deltager m

edarbejderne sam
m

en m
ed beboeren, således at job/aktivitet så vidt 

m
uligt fastholdes. Leder påpeger, at beboeren undgår et nederlag, når vedkom

m
ende kan undgå at 

sygem
elde sig. 

Der ydes fra nogle beboere også frivilligt arbejde. For nogen fungerer det bedst, for så er det 
nem

m
ere at sige fra, når der er en dag det ikke m

agtes at kom
m

e af sted. 
Andre beboere, har fundet glæ

de i at bruge sine kreative evner, ved at m
ale, digte etc. 

Det skal tilføjes at ikke alle beboerne er i fast tilbud om
 beskæ

ftigelse eller aktivitet eller sam
væ

r. 
M

en som
 tidligere beskrevet, så deltager i de daglige praktiske opgaver på Vedelsbo, og supplere 

m
ed deltagelse i "fritidsaktiviteter" uden for Vedelsbo. 

Leder pointerer, at det er vigtigt den enkelte beboer arbejder m
ed noget, der er m

eningsfyldt for den 
enkelte.

Tem
a

Gns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*Selvstæ
ndighed 

og relationer
5

Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo understøtter 
beboerne i at indgå i sociale relationer og leve et så 
selvstæ

ndigt liv i overensstem
m

else m
ed egne ønsker og 

behov. Beboerne inddrages som
 en naturlig del af 

fæ
llesskabet på Vedelsbo, og gøres m

edansvarlige for at 
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alle føler sig hjem
m

e, og deltager i de praktiske opgaver.   

Det er Socialtilsynets vurdering, at der kontinuerligt 
arbejdes m

ed personlig udvikling frem
 m

od større 
selvstæ

ndighed i fæ
llesskabet. Ud fra ønsker og behov 

fra beboeren opstilles m
ålrettet og realistiske m

ål, som
 

evalueres løbende. 

For de beboere hvor udvikling er begræ
nset, arbejdes 

m
ed vedligeholdelse af fæ

rdigheder, således at m
an 

fortsat bidrager til fæ
llesskabet, ud fra de 

forudsæ
tninger den enkelte har. Det væ

gtes at uanset 
hvad m

an kan, kan m
an altid bidrage til et fæ

lles 
anliggende, hvilket er betydningsfuldt i hverdagen. 

Det accepteres og legaliseres at kunne træ
kke sig fra 

fæ
llesskabet og om

verdenen i de perioder, hvor der kan 
væ

re behov for det, uden at beboeren så derm
ed lades 

alene. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo`s 
grundlæ

ggende anerkendende – og ressourceorienteret 
tilgang understøtter og m

otiverer på en etisk og væ
rdig 

m
åde,  beboerne til aktivt at tage initiativ og ansvar for 

egen hverdag. Pårørende og netvæ
rk inddrages i det 

om
fang, at beboerne ønsker det.
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Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Selvstæ

ndighed og relationer 

Kriterium
 02: Tilbuddet styrker 

borgernes sociale kom
petencer 

og selvstæ
ndighed

Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo m
edvirker til at styrke beboernes kom

petencer og selvstæ
ndighed. 

Beboerne fortæ
ller, at de oplever stor respekt for dem

 som
 individuelle m

edm
ennesker, og som

 beboere, der har 
behov for hjæ

lp til at tackle, håndtere psykisk sygdom
 og få hverdagen til at fungere bedst m

uligt. M
edarbejdere og 

leder udviser respekt for, at det er et hjem
 og m

edarbejdernes arbejdsplads. Derudover er der en kultur og 
stem

ning, som
 beskrives som

 hjem
lig, hvor m

an hjæ
lper hinanden m

ed de daglige gørem
ål, som

 sikre de daglige 
fornødenheder. 
Der er opgaver i fæ

llesskabet, så som
 m

adlavning, havearbejde og indkøb. Deltagelse heri er i det om
fang den 

enkelte m
agter det. 

Leder fortæ
ller, at m

uligheder for aktiviteter er reduceret væ
sentligt de senere år. Tidligere kunne beboerne via 

Idræ
tsklub for sindslidende SISAM

, deltage i aktiviteter. Klubben er nu lukket. 
I stedet benyttes "Fysium

" træ
ningscenter i N

æ
stved. Her er m

ulighed for, at beboerne både kan kom
m

e hvis de er 

bevilget træ
ning, m

en også uden bevilling. Leder og m
edarbejderne væ

gter m
otion højt. Træ

ningscentret er åbent 
for alle ikke kun sindslidende. Leder påpeger, at det opfattes som

 en gevinst, at beboerne er ude blandt andre som
 

ikke nødvendigvis har en sindslidelse. Herm
ed væ

nnes de til at socialisere sig blandt andre. 
De fleste af beboerne har behov for i perioder, at have en m

edarbejder m
ed til aktiviteter. Dette sikres i videst 

m
uligt om

fang. 

En beboer fortæ
ller, at en m

eget væ
sentlig væ

rdi på Vedelsbo er, at m
an m

ødes der hvor m
an er i sit liv.

De sagsbehandlere som
 Socialtilsynet har talt m

ed påpeger, at m
edarbejderne besidder en rum

m
elighed til, at 

beboerne får m
ulighed for at drage egne erfaringer. M

edarbejderne m
otiverer og støtter beboerne til større 

selvstæ
ndighed via udvikling af personlige kom

petencer.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Selvstæ
ndighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i sam

arbejde m
ed 

borgerne konkrete, individuelle 
m

ål for borgernes sociale 
kom

petencer og selvstæ
ndighed, 

og der følges op herpå

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad opfyldt. Der henvises til beskrivelse i tem

a "Uddannelse og 
beskæ

ftigelse idet der arbejdes på sam
m

e m
åde om

kring konkrete og individuelle m
ål for beboernes 

sociale kom
petencer og selvstæ

ndighed. Der evalueres løbende, og udarbejdes intern status herpå 
hver m

åned. Der dokum
enteres elektronisk i individuelle sagsm

apper. 
I frem

sendte handleplaner/indsatsom
råder og interne statusbeskrivelser ses tydelig beskrivelse af 

historik og resum
e for beboernes liv og levned fra tidligere. Ud fra oplysninger her udarbejdes i 

sam
arbejde m

ed beboeren handleplan/indsatsom
råder. I handleplanerne indgår anvisninger til 

m
edarbejderne om

kring konkrete situationer, og aftaler om
 støtte, guidning og/eller hjæ

lp.
Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fæ

llesskaber 
og netvæ

rk i det om
givende 

sam
fund

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen væ
gtes det som

 beskrevet i 
tem

a "Uddannelse og beskæ
ftigelse", at beboerne deltager i forhold uden for Vedelsbo, det kan 

væ
re deltagelse i lokalom

rådets aktiviteter eller N
æ

stved bys tilbud om
 fritidsaktiviteter og/eller 

frivilligt arbejde. 
Der arrangeres ofte ture til væ

resteder, eksem
pelvis i Vordingborg, "Ritas Corner" eller væ

rested i 
N

æ
stved by. Beboerne som

 Socialtilsynet talte m
ed bekræ

ftede ovenstående og påpegede, at på 
disse ture, blev relationer skabt og styrket og har stor betydning for beboerne. 
M

edarbejderne oplyste, at turene til væ
restederne både kunne væ

re spontane og planlagte.
Indikator 02.c: Borgerne har m

ed 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
sam

væ
r m

ed deres fam
ilie og 

netvæ
rk i dagligdagen

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen væ
gtes det, at ud fra 

beboernes ønsker og behov for kontakt og sam
væ

r m
ed fam

ilie og netvæ
rk understøttes disse 

forhold af leder og m
edarbejdere; At der til enhver tid er åbent for besøgende på Vedelsbo. Der 

afholdes flere arrangem
enter, hvor beboerne bestem

m
er om

 pårørende skal inviteres. 
Ud fra oplysninger på hjem

m
esiden beskrives fyldestgørende om

kring væ
gtning og inddragelse af 

fam
ilie og netvæ

rk ud fra beboernes forudsæ
tninger og ønsker, oplysninger som

 bekræ
ftes ved 

interview
 m

ed beboerne.
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Tem
a

Gns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*M
ålgruppe, 

m
etoder og 

resultater

4,8
Det er Socialtilsynets vurdering, at der på Vedelsbo 
arbejdes ud fra et klart form

ål m
ed indsatsen. Hvor 

faglige pæ
dagogiske tilgange og m

etoder m
edvirker til 

udvikling - og vedligehold af fysiske, psykiske og sociale 
forhold, som

 giver beboerne grundlæ
ggende 

forudsæ
tninger for opnåelse af de m

ål, der er for 
opholdet på Vedelsbo.
Grundstenen for Vedelsbo er klart defineret i væ

rdier for 
både m

edarbejder og beboere om
handlende 

ansvarlighed, om
sorg, respekt, rum

m
elighed, udvikling 

og åbenhed. Væ
rdier som

 løbende tages til dialog for at 
belyse, hvilken betydning det har for den enkelte både 
beboere og m

edarbejdere. 
Der arbejdes overordnede m

iljøterapeutisk m
ed islæ

t af 
andre relevante faglige tilgange, som

 kobles m
ed 

pæ
dagogiske relevante m

etoder. Et bredt spekter som
 

leder og m
edarbejdere form

år at m
ålrette den enkelte 

beboers situation. I tråd herm
ed arbejdes frem

 m
od en 

aktiv hverdag, hvor brug af faciliteter på Vedelsbo og i 
det om

kringliggende sam
fund, danner ram

m
e om

 en 
helhedsorienteret tilgang til beboerne og deres 
livssituation.  Holdningen og erfaringen er, at det at væ

re 
aktiv, er m

edvirkende til at forebygge angst og psykoser, 
som

 beboerne ofte er plaget af. 
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Det er Socialtilsynets vurdering, at der ud fra kom
m

unale 
handleplaner opstilles - og i praksis arbejdes m

ålrettet 
m

ed de individuelle m
ål og form

ål m
ed opholdet. 

Socialtilsynet kan konkludere, at der er en tydelig 
struktur og ram

m
er i indsatsen sam

t i dokum
entation 

heraf.  

Der et tydeligt væ
rdisæ

t for Vedelsbo, som
 giver indtryk 

af en loyal og gensidig tillid og respekt m
ellem

 
m

edarbejdere, leder og beboere. Vedelsbo arbejder m
ed 

en høj faglig kvalitet i forhold til resultatdokum
entation 

over for beboerne sam
t de kom

m
unale sagsbehandlere. 

Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes m
ålrettet 

m
ed og udvises respekt for beboernes m

edindflydelse og 
selvbestem

m
else af hensyn til og individuelt tilrettet ud 

fra hvad den enkelte beboer evner og m
agter. Beboerne 

inddrages i alle forhold vedrørende dem
 selv og 

fæ
llesskabet på Vedelsbo. Leder og m

edarbejderes 
håndtering og tilgang til beboerne og det pæ

dagogiske 
arbejde på Vedelsbo, understøtter beboernes fokus på 
og udvikling frem

 m
od en sund og selvvalgt hverdag.

Det er Socialtilsynets vurdering, at leder og 
m

edarbejders kendskab til m
ålgruppen og indsigt i den 

enkeltes personlige forhold, er m
edvirkende til at give 

grundlag for hensigtsm
æ

ssig adfæ
rd uden optræ

k til eller 
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konkrete m
agtanvendelser og/eller overgreb.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 03: Tilbuddet arbejder 

m
ed afsæ

t i en klar 
m

ålgruppebeskrivelse, 
system

atisk m
ed faglige tilgange 

og m
etoder, der fører til positive 

resultater for borgerne

Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes system
atisk m

ed relevante faglige tilgange og m
etoder, der fører til 

positive resultater for beboerne. I processen er det væ
sentlige aspekt, at beboerne i nogle henseender har 

tilbagefald i deres psykiske stabilitet, så der er et løbende vedligeholdende aspekt ud over udviklingsperspektivet.
Der henvises til oplysningerne på Tilbudsportalen sam

t hjem
m

eside.

Der arbejdes m
ed udgangspunkt i Vedelsbo´s væ

rdisæ
t; et udarbejdet for beboerne og et for m

edarbejderne. 
Leder og m

edarbejdere fortæ
ller uafhæ

ngigt af hinanden, at væ
rdigrundlaget for Vedelsbo jæ

vnligt tages op til 
dialog både i m

edarbejderstaben, m
en også sam

m
en m

ed beboergruppen. Der skabes dialog om
 hvilke betydning 

væ
rdisæ

ttene har for hverdagen på Vedelsbo i fæ
llesskabet og for den enkelte. Der arbejdes m

ed en kobling af den 
enkeltes egen opfattelse og hvorledes det kom

m
er til udtryk i praksis.

Leder har fokus på, at alle beboere har en aktiv hverdag. Er der en beboer, der ikke ønsker at deltage i dagligdags 
opgaverne, tages det op til dialog. Leder fortæ

ller, at der på Vedelsbo læ
gges væ

gt på, at alle i beboergruppen 
deltager og bidrager til, at få hverdagen til at fungere, alle er vigtige i processen.  
Leder beskriver et dilem

m
a, der er når en beboer spørger ind til, hvorfor en m

edbeboer m
åske "bare ligger der, og 

ikke laver noget", og den pågæ
ldende skal udfører nogle flere opgaver. Tavshedspligten er der bevidsthed om

. M
en 

i den lille beboergruppe, beskriver m
edarbejdere og lederen også, at der er bevidsthed om

 og det italesæ
ttes, at en 

m
edbeboer kan have det dårligt. Det i talesæ

ttes på en hensigtsm
æ

ssig m
åde, for at fordre til rum

m
elighed og 

accept af forskellighed. Leder påpeger, det er vigtigt, at beboeren gør det m
an kan, og ikke koncentrerer sig om

 det, 
de andre ikke gør. 

M
edarbejder og leder, bruger begrebet ”at væ

re nysgerrig på”, i forhold til at perspektivere og se nuanceret på 
beboernes behov for støtte. Der anvendes afklarende cirkulæ

re spørgsm
ål om

kring den enkelte beboers adfæ
rd og 

behov m
ed henblik på at indhente viden og oplysninger til brug i sam

arbejde m
ed beboeren om

 at tilrettelæ
gge 
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pæ
dagogisk praksis. M

edarbejder og leder påpeger, at væ
re opm

æ
rksom

m
e på at vidensdele og tilpasse, så der 

opnås den m
est hensigtsm

æ
ssige tilgang til den enkelte, således at det bedst m

ulige resultat af indsatsen opnås.
Indikator

Bedøm
m

else
Bedøm

m
else af indikator

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
m

etoder, der er relevante i 
forhold til tilbuddets m

ålsæ
tning 

og m
ålgruppe

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad opfyldt. I bedøm

m
elsen er det væ

gtet, at Vedelsbo 
anvender relevante faglige tilgange og m

etoder, som
 er m

ålrettet beboergruppen m
ed sindslidelser 

og m
ed udfordringer i forhold til angst, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelser 

og andre psykiske vanskeligheder. Fæ
lles for beboerne er, at  de har vanskeligt ved at få deres 

hverdag til at fungere uden daglig støtte til eksem
pelvis praktiske gørem

ål, sam
t støtte til at kunne 

håndtere egen sygdom
 i et sam

spil m
ed andre m

ennesker. De kan have vanskeligt ved at indgå i 
sociale sam

m
enhæ

nge, skabe løsninger og m
ål for deres liv. 

Vedelsbo gør brug af flere faglige tilgange og m
etoder, som

 um
iddelbart kan syne voldsom

t til en lille 
beboergruppe. Socialtilsynet anerkender, at ledelsen har fokus på at sikre, at m

edarbejderne er 
opkvalificeret til at håndtere faglige tilgange og m

etoder der væ
lges, og um

iddelbart er m
ålrettet 

den enkelte beboer i konkrete situationer.  
Der henvises til oplysninger på Tilbudsportalen for uddybning. 
Det grundlæ

ggende i det pæ
dagogiske arbejde er stadig væ

rdier og m
ålsæ

tning som
 er tydeligt 

beskrevet på Vedelsbo´s hjem
m

eside uanset hvilke faglig tilgang eller m
etode der benyttes. 

I bedøm
m

elsen er det også væ
gtet, at brugen af flere m

etoder/faglige tilgange, skaber m
ening i 

arbejdet m
ed en m

ålgruppe m
ed psykiske problem

stillinger. Leder og m
edarbejdere giver udtryk for 

at tilpasse tilgang og m
etoder ud fra perspektivet, at pludselig virker tilgangen ikke, m

åske grundet 
ustabilitet i forhold til beboerens psykiske sygdom

.
Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokum

enterer resultater m
ed 

udgangspunkt i konkrete, klare 
m

ål for borgene til løbende brug 

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad opfyldt. I bedøm

m
elsen væ

gtes det, at der arbejdes m
eget 

struktureret om
kring handleplaner/indsatsom

råder m
ed udgangspunkt i beboernes ønsker og 

kom
m

unernes "bestilling" i forhold til opholdet på Vedelsbo. 
Socialtilsynet har fået frem

sendt handleplaner/indsatsom
råder, historik og statusbedøm

m
elser på 2 
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for egen læ
ring og forbedring af 

indsatsen
beboere. 
Det frem

går her, at der udarbejdes m
ånedligt kort status på indsatsom

råderne, således holdes fokus 
på de opstillede m

ål. Det er frem
adrettet planen, at kunne beskrive en strategisk effektm

åling af den 
leverede indsats. 
Der henvises i øvrigt til beskrivelse i indikator 3.c.

M
edarbejdere og leder foretager løbende sparring i forhold til brugen af konkrete pæ

dagogiske 
indsatser, som

 kontinuerligt afstem
m

es efter beboernes behov. Leder påpeger, at de er blevet bedre 
til gennem

 årene, at benytte og afprøve flere m
etoder. Dette er en af begrundelserne for, at 

m
edarbejderne er blevet opkvalificeret til at håndtere flere m

etoder således at den bedst m
ulige 

m
etode benyttes, individuelt tilrettet så beboeren opnår den bedst m

ulige inddragelse og forståelse 
af indsatsen.   
Det oplyses, at beboerne inform

eres om
 og inddrages i når m

etodetilgangen æ
ndres. Inddragelse er 

ud fra aspektet for hvad den enkelte beboer m
agter at forholde sig til.

M
edarbejderne påpeger, at dokum

entation af effekt etc. m
edvirker til øget refleksion over praksis.

Leder og m
edarbejdere har i efteråret 2014 indført, at der udarbejdes en status fast hver m

åned, om
 

hvordan det går m
ed den enkelte beboer.  Således er det nem

m
ere for leder og m

edarbejdere, at 
udarbejde den årlige status til handlekom

m
unen. Ligeledes sikres regelm

æ
ssig opfølgning på 

m
ål/delm

ål for den enkelte beboer, både i forhold til personlige og praktiske m
ål og jobm

æ
ssige -. 

Der dokum
enteres i elektronisk dokum

entations system
 udviklet m

ålrettet til Vedelsbo´s brug. Leder 
oplyser, at der løbende i sam

arbejde m
ed data-konsulent, revideres i de eksisterende nye 

com
puterskabeloner for elektronisk dokum

entation og derm
ed opstilling, udarbejdelse og evaluering 

af m
ål/handleplaner for opholdet på Vedelsbo. Socialtilsynet har fået forevist nogle af skabelonerne, 

og det kan konkluderes, at dokum
entationen er system

atisk og sam
m

enhæ
ngende. 

Leder oplyser desuden, at hun regelm
æ

ssigt følger op på dokum
entationen for at ensarte processen 

herom
kring. 
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En m
edarbejder påpeger, at dokum

entation er en vanesag, som
 m

edvirker til øget refleksion over 
praksis.
Handleplaner forefindes også i papirform

. Det er kontaktpersonerne, som
 er ansvarlige for 

opdatering af beboernes handleplaner og indsatsm
ål for deres ophold.  

Der henvises i øvrigt til beskrivelse i kriterium
 10.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokum

entere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
m

ål, de visiterende kom
m

uner 
har opstillet for borgernes 
ophold

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i høj grad at væ
re opfyldt. I bedøm

m
elsen træ

kker det ned, at leder oplyser, 
at § 141 handleplaner m

odtages i begræ
nset om

fang. Socialtilsynet har fået frem
sendt 2 i 

forbindelse m
ed tilsynet. Leder oplyser, at hun har opfattelsen af, at sagsbehandlerne bruger status 

fra tilbuddet til at skrive kom
m

unal handleplan efter.
M

edarbejderne oplyser, at der m
åles på indsatsom

råderne ud fra de opstillede delm
ål. I fæ

llesskab 
m

ed beboerne beskrives m
edarbejdernes indsats ud fra en definering af behovet for støtte hos den 

enkelte beboer. Indsats vurderes løbende i forhold til effekten. I vurderingen inddrages m
etodevalg, 

og hvilke indsats der har virket for den enkelte beboer. M
edarbejderne påpeger, at der hele tiden er 

fokus på de sm
å ting, selv om

 det for m
edarbejderne i perioder, kan væ

re udfordrende og 
belastende, idet udvikling kan væ

re begræ
nset, eller basale fæ

rdigheder skal indlæ
res igen. 

De beskriver desuden, at det at der udarbejdes status hver m
åned, er m

ed til at synliggøre sm
å 

udviklingsstadier i en indsats, der til tider kan virke form
ålsløs eller for en periode uoverskuelig for 

beboeren.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Kriterium
 04: Tilbuddet 

understøtter borgernes 
m

edinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Det er Socialtilsynets vurdering, at beboerne på Vedelsbo har m
edbestem

m
else og indflydelse på deres eget liv og 

deres hverdag på Vedelsbo. 
Beboerne tilkendegiver, at de inddrages i alle forhold vedr. dem

 selv, og i de fæ
lles forhold der vedrører beboere 

generelt på Vedelsbo. 

Beboerne beskriver, de er m
eget glade for at bo på Vedelsbo, dette på grund af:

- at der altid er m
edarbejdere til at hjæ

lpe og støtte når m
an har det svæ

rt.
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- at m
edarbejderstaben opleves af beboerne, som

 godt sat sam
m

en. De er engageret. 
- at beboerne hjæ

lper hinanden, og der er forståelse for, når m
an er inde i en svæ

r periode. Der er et godt 
sam

m
enhold.

- at m
an kan have gæ

ster, det er ok også at have gæ
ster i fæ

llesrum
m

ene og til højtider. Er der en der har det skidt, 
henstilles til at gæ

ster opholder sig hos den der besøges. Hvilket respekteres. 
Der afholdes flere traditionsrelateret arrangem

enter. Fam
ilie og/eller netvæ

rk kan inviteres, hvis beboerne ønsker 
det. 

Socialtilsynet kan konkludere ud fra beboerudsagnene, at Vedelsbo er en tryg base, hvor leder og m
edarbejder 

benytter, støtter og guider ud fra pæ
dagogiske væ

rktøjer, som
 beboerne profiterer af til at håndtere psykisk 

sygdom
, og således at m

edbestem
m

else og indflydelse på eget liv har de bedst m
ulige forudsæ

tninger.  
Beboerne henviser til, at der arbejdes m

ed at få det positive frem
 i situationen og arbejde det negative væ

k. Der 
arbejdes m

otiverende. 

Det er Socialtilsynets opfattelse, at det er den enkelte beboers leveregler der er gæ
ldende, og som

 tilpasses 
fæ

llesskabet. M
en der er også leveregler, for at få det til at fungere på Vedelsbo. Der arbejdes regelm

æ
ssigt m

ed 
væ

rdigrundlaget for Vedelsbo, fortæ
ller beboerne. Heri ligger et ansvar som

 beboer at tage del i sam
væ

ret. En 
beboer næ

vner, "at de jo er voksne m
ennesker, og de m

å tage et ansvar, m
en det kan væ

re svæ
rt m

ed en psykisk 
lidelse". Det næ

vnes blandt andet i forbindelse m
ed det ny oprettede beboerråd, hvor det også påpeges, at nogle 

uoverensstem
m

elser, skal beboerne læ
re og tage internt/selvstæ

ndigt uden altid at skulle involvere 
m

edarbejderne.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

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

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. Leder og m
edarbejdere oplyser 

sam
stem

m
ende, at beboerne inddrages alle forhold om

kring deres hverdag, sam
t i udarbejdelse af 

handleplaner/indsatsom
råder og statusrapporter til kom

m
unale sagsbehandlere. O

fte m
agter 

beboerne dog ikke at deltage i selve udarbejdelsen. De godkender så efterfølgende det skrevne, eller 
kom

m
er m

ed indsigelser til det. 
O

vennæ
vnte oplysninger stem

m
er overens m

ed hvad de 2 beboere oplyser. Beboerne fortæ
ller 

derudover, at de oplever stor respekt over for dem
 som

 individuelle m
edm

ennesker, og som
 

beboere, der har behov for hjæ
lp til at tackle, håndtere psykisk sygdom

 og få hverdagen til at 
fungere bedst m

uligt. M
edarbejdere og leder udviser respekt for, at det er et hjem

 og 
m

edarbejdernes arbejdsplads. Beboerne beskriver desuden, der er en ånd og stem
ning, som

 
beskrives som

 hjem
lig, hvor m

an hjæ
lper hinanden m

ed de daglige gørem
ål, som

 sikre de daglige 
fornødenheder. 
Der er opgaver i fæ

llesskabet, så som
 m

adlavning og indkøb igen i det om
fang den enkelte m

agter 
det. 

Der er etableret beboerråd i foråret 2015. Fra beboer-udsagnene kan Socialtilsynet konkludere, at 
beboerne er i gang m

ed at skabe de ram
m

er for rådet, som
 skal væ

re det bæ
rende frem

adrettet. 
Socialtilsynet anderkender processen tager tid.
En m

edarbejder har fået til opgave at støtte op om
kring m

ødeaktivitet etc. i forhold til beboerrådet.
Konkret m

edarbejder oplyser, at overordnet vil der væ
re fokus på væ

rdigrundlaget for Vedelsbo. Det 
skal tilføjes at der er udarbejdet væ

rdigrundlag for beboere og et for m
edarbejderne. Desuden skal 

beboerrådet danne grundlag for aktiviteter og andre tiltag. Ved tilsynsbesøget var der afholdt første 
m

øde i rådet, som
 have taget udgangspunkt i en "brainstorm

", hvor em
ner som

 takt og tone på 
Vedelsbo, anderkendende tilgang, ferieforslag, søgning af fondsm

idler til diverse m
eningsgivende 

tiltag og ønsker. Der vil blive udarbejdet referat som
 fast ved m

øderne.
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Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstem

m
else 

m
ed deres ønsker og behov

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at der er 

sam
stem

m
ende oplysninger fra det beboerne fortæ

ller, de oplever, og de oplysninger som
 kan 

frem
søges på Tilbudsportalen og hjem

m
eside, foruden det understøttes af udsagn fra leder og 

m
edarbejdere. 

Et eksem
pel på ønske fra beboerne. Flere har udfordringer m

ed at trøstespise. De kan have svæ
rt 

ved at lade væ
re m

ed at spise uden for de faste m
åltider og når m

edarbejderne ikke er tilstede. På 
beboerrådsm

øde er det aftalt ud fra fæ
lles ønske, at der ikke er m

ad i køleskabet om
 natten, for ikke 

at blive fristet til at trøstespise unødigt. Beboerne fortæ
ller, at de altid kan få m

ad ind på væ
relset 

hvis m
an ønsker ekstra. Det vil sige, at spisekam

m
er er aflåst om

 natten. Socialtilsynet opfordrer til at 
sikre at sådanne aftaler tages til referat og sikre at alle er indforstået m

ed den ordning. En sådan 
ordning skal løbende gendiskuteres. 

Der henvises i øvrigt til beskrivelse i indikator 4.a.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Kriterium
 05: Tilbuddet 

understøtter borgernes fysiske 
og m

entale sundhed og trivsel

Det er Socialtilsynets vurdering, at m
edarbejdere og leder understøtter beboerne i at forholde sig til relevante 

sundhedsfaglige instanser og fastholde den behandling der er tilbud om
. Leder er uddannet sygeplejerske, 

derforuden er ansat social- og sundhedsassistent. Det er Socialtilsynets vurdering, at disse kom
petencer er m

ed til 
at understøtte at sundhedsm

æ
ssige problem

atikker m
indskes eller forebygges. 

Socialtilsynet kan konkludere, at leder sikrer, at sæ
rlige sundhedsfaglige opgaver uddelegeres til relevante 

sam
arbejdspartnere eller der sikres undervisning og opkvalificering af tilbuddets sam

lede kom
petencer, således at 

beboerens får den bedst m
ulige hjæ

lp og støtte ud fra de fysiske og m
entale behov der er.  

På Vedelsbo væ
gtes et naturligt og realistisk forhold til sund levevis m

ed lødig kost, helst økologisk, uden at der er 
en fanatisk tilgang. M

åltiderne tilberedes "fra bunden", og beboerne har fast køkkentjans en dag om
 ugen, som

 led 
i ADL-træ

ning. (Aktiv Daily Living).
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Beboerne m
otiveres til en aktiv hverdag indeholdt regelm

æ
ssig m

otion både i eget regi, m
en også ud for Vedelsbo. 

Er der behov og ønske for det, deltager m
edarbejderne som

 støttende i tiltagene.

Distriktspsykiatrien har tidligere afholdt kurser om
 f.eks. psykoeducation, dette tilbud afholdes ikke på nuvæ

rende 
tidspunkt. I stedet er der opm

æ
rksom

hed på andre m
uligheder, så som

 deltagelse i foredrag og arrangem
enter om

 
psykisk sygdom

 og psykiatri.
Flere af beboerne m

odtager støtte til varetagelse af m
edicin. Socialtilsynet kan konstatere, at der i forbindelse m

ed 
denne opgavevaretagelse også er fokus på rapportering af utilsigtede hæ

ndelser, til brug i læ
ring om

kring 
varetagelse af uddelegeret sundhedsfaglige opgaver. 
Håndtering af m

edicin tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Udendørsom
givelserne indbyder til gå-, løbe- og cykelturer i naturen. Vedelsbo frem

står ryddeligt og hygiejniske 
principper oplevelse i vid udstræ

kning af blive efterkom
m

et. Således opleves at hæ
nder afsprittes før indtagelse af 

frokost.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at beboerne 

tilkendegiver, tydelig tilfredshed ved at bo på Vedelsbo. De påpeger, at "m
an ikke kan få bedre 

m
edarbejdere". De roser lederen for, at ansæ

tte kom
petente m

edarbejdere. 
De fortæ

ller, at de inddrages i hverdagen og orienteres løbende om
 hvad der foregår i forhold til 

driften af Vedelsbo og i egne forhold. Beboerne inddrages i ansæ
ttelsesprocessen af nye 

m
edarbejdere, hvilket de beskriver som

 væ
sentlig for Vedelsbo som

 en helhed; for beboere og 
m

edarbejdernes hverdag.

Socialtilsynet får fornem
m

else af en beboergruppe, som
 befinder sig godt på Vedelsbo, agere trygge 

og veltilpasse, når de om
taler hverdagen. I interview

et m
ed beboerne, får Socialtilsynet oplevelse af 

at beboernes egentlige årsag til at de er på Vedelsbo, psykisk sygdom
 og følger heraf, træ

der lidt i 
baggrunden. Der er en positiv ånd. 
Alle beboere har 2 kontaktpersoner, og det tilstræ

bes at en af disse, altid er på arbejdet. 
Socialtilsynet får oplevelse af at det ikke begræ

nser beboerne i deres udfoldelser/hverdag, at 
kontaktpersonen ikke altid er til stede. Der er tryghed og tæ

tte relationer til de øvrige m
edarbejdere 

også.
Indikator 05.b: Borgeren har m

ed 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. Det væ
gtes i bedøm

m
elsen, at beboerne

støttes og m
otiveres til at tage im

od relevante og for beboeren hensigtsm
æ

ssige sundhedsydelser.
M

edarbejderne og/eller leder deltager i det om
fang beboeren ønsker det som

 bisidder ved m
øder 

m
ed eksterne sam

arbejdspartere.
Der henvises i øvrigt til beskrivelse i kriterium

 2.  

Som
 en del af opholdet, har flere af m

edarbejderne alternative uddannelser som
 tilbydes beboerne 

som
 en del af opholdet på Vedelsbo; undervisning i psykoedukation, m

assage, zoneterapi.
Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 5 (i m

eget 
Indikatoren bedøm

m
es til i m

eget høj grad at væ
re opfyldt. I scoringen er det vurderet, at der på
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pæ
dagogiske indsats fokus på 

forhold, som
 har betydning for 

borgernes fysiske og m
entale 

sundhed

høj grad 
opfyldt)

Vedelsbo arbejdes helhedsorienteret frem
 m

od at beboeren kan varetage alle forhold om
kring

tilvæ
relsens facetter; fysisk, psykisk og socialt ud fra de forudsæ

tninger den enkelte har. I den 
pæ

dagogiske indsats, er betydning af sund levevis, behov for m
edicin eller anden sundhedsfaglig og 

pæ
dagogisk indsats hele tiden i fokus for, at hjæ

lpe beboeren til en så selvstæ
ndig tilvæ

relse ud fra 
det de forudsæ

tninger og ressourcer den enkelte besidder. 
Ud fra de frem

sendte handleplaner m
ed indsatsom

råder, ses gennem
ført og struktureret 

dokum
entation om

kring sundhedsfaglige/helbredsm
æ

ssige forhold for den enkelte beboer. 
I det daglige gøres m

eget ud af sund og alsidig kost. På hjem
m

esiden beskrives Vedelsbo`s 
m

ålsæ
tning for kost. 

Som
 en naturlig del af Vedelsbo, er der fokus på brug af økologiske fødevarer, hvoraf en stor del 

produceres på stedet i som
m

erhalvåret og indgår som
 fritidsbeskæ

ftigelse for de beboere, som
 har 

lyst til at deltage i det arbejde. Beboerne opfordres dagligt til deltagelse i fysiske aktiviteter i naturen 
eller i næ

rliggende m
otionscenter. Der er træ

nings redskaber/rum
 på Vedelsbo.  

Der henvises endvidere til beskrivelserne i tem
a "Uddannelse og beskæ

ftigelse" sam
t 

"Selvstæ
ndighed og relationer.

Leder fortæ
ller, at deres erfaringer er, at fysisk aktivitet er m

edvirkende til at holde "psykoser" fra 
døren. Det i talesæ

ttes over for beboerne og arbejdes m
ed hele tiden. Igen er det individuelt, hvad 

der fungerer for den enkelte, og derud fra benyttes relevante m
etoder i det pæ

dagogiske arbejde. 

Socialtilsynet bem
æ

rker, at der er et helhedsorienteret islæ
t i forhold til vejledning om

kring 
sygeplejefaglige optegnelser fysisk, psykisk og socialt og journalføringspligt, som

 Socialtilsynet 
anderkender i forhold til at sikre kontinuitet og sam

m
enhæ

ng også ud fra en pæ
dagogisk synsvinkel.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Kriterium
 06: Tilbuddet 

Socialtilsynet kan konstatere, at der ikke har væ
ret m
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forebygger og håndterer 
m

agtanvendelser
Socialtilsynets vurdering, at det skyldes m

edarbejdernes dybdegående kendskab til beboerne og deres adfæ
rd i 

pressede situationer, hvor m
agtanvendelse hyppigst kan opstår. 

Socialtilsynet kan konkludere, at der forefindes retningslinjer og anvisninger til m
edarbejderne i tilfæ

lde af 
m

agtanvendelser. 
Indikator

Bedøm
m

else
Bedøm

m
else af indikator

Tem
a: M

ålgruppe, m
etoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pæ

dagogiske indsats sikrer, at 
m

agtanvendelser så vidt m
uligt 

undgås

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es til at væ
re opfyldt i m

eget høj grad. I bedøm
m

elsen væ
gtes det, at der ikke 

har væ
ret m

agtanvendelser de senere år. 
Leder og m

edarbejdere oplyser sam
stem

m
ende, at der arbejdes pæ

dagogisk ved konflikter i form
 af 

at "tale beboeren ned", tale til ro, eventuelt suppleret m
ed ordineret m

edicin og sam
arbejde m

ed 
andre relevante instanser. 
Derforuden oplyses det, at det skønnes at årsagen til at m

agtanvendelser undgås, er at 
problem

atikker tages i opløbet. Uhensigtsm
æ

ssige situationer når ikke at eskalerer, og er der 
sym

ptom
er på psykose, får beboeren ikke lov til at "gå alene" m

ed tankerne. 
Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokum

enterer og følger op på 
eventuelle m

agtanvendelser 
m

ed henblik på løbende læ
ring 

og forbedring af indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es til at væ
re opfyldt i høj grad, idet der ikke er forekom

m
et m

agtanvendelser 
på Vedelsbo gennem

 de sidste år. 
I bedøm

m
elsen væ

gtes det desuden, at der foreligger procedure for opstået m
agtanvendelser. 

Grundet den lille gruppe af beboere og tilhørende m
edarbejderstab, sker løbende dialog om

kring 
uhensigtsm

æ
ssige situationer og adfæ

rd. Det ligger im
plicit i personalepolitikken at alle forhold i 

talesæ
ttes og derm

ed vil eventuelle m
agtanvendelser også blive taget op m

ed henblik på læ
ring og 

forbedring af den pæ
dagogiske indsats.

Der scores ikke højere idet vurderingen tager udgangspunkt i udsagn og beskrivelse af procedure ved 
m

agtanvendelser og ikke beskrivelser af konkrete m
agtanvendelser. Scoren tillæ

gges ikke væ
rdi i 

vurderingen af kriteriet.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 
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Kriterium
 07: Tilbuddet 

forebygger overgreb
Det er Socialtilsynets opfattelse at m

edarbejdernes personlige og faglige tilgang til det pæ
dagogiske og 

sundhedsfaglige arbejde på Vedelsbo m
edvirker til forebyggelse af overgreb.

På Vedelsbo skabes respekt om
, at der skal væ

re plads til alle. Konflikter skal ikke optrappes, i stedet skal skabes 
frem

m
ende dialog, så den enkelte læ

re at sæ
tte ord på følelserne. 

Det er Socialtilsynets opfattelse, ved interview
 m

ed beboerne, at denne respekt også er gæ
ldende i praksis på 

Vedelsbo.
Der foreligger generel kriseplan i forhold til akut hjæ

lp, sam
t retningslinjer vedr. strafbarer forhold begået af 

beboere eller m
edarbejdere.

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: M
ålgruppe, m

etoder og resultater 

Indikator 07.a: Tilbuddets 
pæ

dagogiske indsats 
understøtter, at der ikke 
forekom

m
er overgreb i tilbuddet

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es til i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at der på 

Vedelsbo ikke har væ
ret optræ

k til eller episoder af overgreb eller vold i hverken i forhold til 
m

edbeboere eller m
edarbejdere. 

M
edarbejderne beskriver, at de hele tiden forholder sig til en åben dialog, hvor der er fokus på at 

m
an taler pæ

nt til hinanden og æ
rlighed og lydhørhed er væ

sentlige elem
enter i dialogen og 

sam
væ

ret.  

M
edarbejderne oplyser, at deres dybdegående kendskab til Vedelsbo`s beboere er vigtigt i 

sam
arbejdet m

ed dem
 og i forebyggelse af m

agtanvendelser eller overgreb. I relationen m
ellem

 
m

edarbejdere og beboere skabes bedre evne til at forstå og forudse m
ulige konflikter, som

 så derved 
søges undgået. 
Et vigtigt aspekt, er altid ikke at tage det for givet, når det går godt, m

en altid væ
re opm

æ
rksom

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

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at der 

foreligger generel kriseplan i forhold til akut hjæ
lp. Både m

edarbejdere og beboere er klar over, 
hvilke tiltag der er ved akut behov for hjæ

lp. Er der ingen m
edarbejdere i huset, er der vagt telefon, 
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m
ålgruppen og er kendt af 

m
edarbejderne

hvor en m
edarbejder eller leder altid kan træ

ffes.

Tem
a

Gns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*O
rganisation og 

ledelse
5

Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo har en 
kom

petent og engageret leder, sam
t at denne har 

grundlæ
ggende forudsæ

tninger for at drive Vedelsbo på 
en forsvarlig og kom

petent m
åde.

Socialtilsynet kan konkludere, at sygefravæ
r og 

personalegennem
strøm

ning er m
eget lavt. For at sikre 

kontinuitet i ydelserne til beboerne og begræ
nse brug af 

eksterne vikarer, dæ
kkes fravæ

r så vidt det er m
uligt 

internt. Det skønnes at kunne lade sig gøre, idet 
Vedelsbo er et lille tilbud, nogle m

edarbejdere er 
deltidsansatte, og der er ikke behov for døgndæ

kning.
Det er Socialtilsynets indtryk, at der indgås sam

arbejde 
m

ed relevante instanser ved behov, dels i forhold til 
m

anglende kom
petencer, dels i forhold til at sikre faglig 

ensartethed og refleksion ved løbende supervision.

Vedelsbo har hidtil væ
ret registreret som

 
enkeltm

andsvirksom
hed, og har driftsoverenskom

st m
ed 

Ballerup kom
m

une. Det er Socialtilsynets vurdering, at 
den nuvæ

rende organisering fungerer. M
en det er 

konstateret, at den juridiske konstruktion ikke er 
lovm

edholdelig, og godkendelsen vil derfor væ
re 

Side 30 af 54

Tilbud: VEDELSBO
 v/Lonnie Row

land Haugaard



betinget af vilkår.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Kriterium
 08: Tilbuddet har en 

faglig kom
petent ledelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo har en faglig kom
petent leder. Det er konstateret at leder ikke har en 

lederuddannelse. I kom
pensation herfor understøttes leder dagligt af m

edarbejder og æ
gtefæ

lle, som
 er ansat få 

tim
er på Vedelsbo, som

 adm
inistrator og ledelsesparringspartner. Det er Socialtilsynets vurdering, at leder er 

kom
petent, dels på baggrund af erfaring og relevant faglig grunduddannelse, og dels grundet regelm

æ
ssigt 

ledelsessparring og konsulentbistand internt i huset sam
t ved ekstern supervisor. 

Det er Socialtilsynet vurdering, at sam
arbejde m

ellem
 leder og adm

inistrator/ledelsessparringpartner foregår i en 
professionel relation i arbejdet på Vedelsbo. 

Vedelsbo har driftsoverenskom
st m

ed Ballerup kom
m

une, og der er tæ
t sam

arbejde m
ellem

 leder og chef for 
handicap og psykiatri derfra. Der er fast m

øde herim
ellem

 2 gange årligt, Derudover sikres det, at der afholdes 
leder udviklings sam

tale (LUS) regelm
æ

ssigt.
Leder påpeger over for Socialtilsynet, at i sam

råd m
ed Chef for handicap og psykiatri, Ballerup kom

m
une, og på 

baggrund af den kom
petente ledelsesopbakning der er internt på Vedelsbo, er det prioriteret at leder blandt andet 

har gennem
ført en coachuddannelse for at tilføre Vedelsbo andre relevante kom

petencer i forhold til ledelse og det 
faglige arbejde på Vedelsbo.

Det er Socialtilsynets vurdering, at det m
ålrettet væ

rdiggrundlag afspejler en ensrettethed som
 løbende i tale 

sæ
ttes, og gør at både m

edarbejdere og beboere er nødsaget til at forholde sig til det ud fra egen synsvinkel og i 
hverdagen italesæ

tte en væ
rdiorienteret praksis. Det er Socialtilsynets indtryk, at leder form

år på en kom
petent 

m
åde at inddrage og give m

edarbejderne ansvar, således at der er ejerskab af arbejdet på Vedelsbo, en tilgang som
 

det bem
æ

rkes ”sm
itter af” på beboerne. 

Leder stiller høje krav til dokum
entation om

handlende beboernes hverdag. Der arbejdes m
ed intern 

status/opsum
ering hver m

åned. En m
etode som

 m
edarbejderne tilkendegiver, m

edvirker til en tydeligere resultat- 
og effekt m

åling, og m
edarbejderne betragter det som

 en væ
sentlig del i den daglige praksis om

kring arbejdet m
ed 
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indsatser/handleplaner. 
Socialtilsynet kan konkludere, at der foreligger relevante retningslinjer og anvisninger let tilgæ

ngelige for 
m

edarbejderne.

Der udarbejdes arbejdsplads vurdering (APV) hvert 3 år. Arbejdstilsynet kom
m

er hvert 3. år. Leder oplyser, at ved 
sidste arbejdspladsvurdering i 2013, fik Vedelsbo en "grøn sm

iley".   

Socialtilsynet har konstateret, at driftsaftale m
ellem

 Ballerup kom
m

une, sam
t forhold om

kring det, at Vedelsbo er 
etableret som

 enkeltm
andsvirksom

hed, og leders forpligtigelser herm
ed, er en juridisk konstruktion der ikke er 

lovm
edholdelig. 

På baggrund af dette vil godkendelsen væ
re betinget af vilkår. Der henvises til punktet ”Vilkår”
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Indikator 08.a: Ledelsen har 
relevante kom

petencer i forhold 
til at lede tilbuddet

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at leder har 

relevant sundhedsfaglig uddannelse, og hun agerer kom
petent ud fra de faglige og personlige 

forhold, og m
ed baggrund i en grunduddannelse som

 sygeplejerske og m
ange års erfaring i arbejdet 

m
ed m

ålgruppen. 
Socialtilsynet er oplyst, at leder ikke har en lederuddannelse. Hun understøttes ledelsesm

æ
ssigt af 

adm
inistrator og ledelsessparringspartner, som

 er ansat få tim
er på Vedelsbo. Pågæ

ldende er 
desuden æ

gtefæ
lle til leder. Han har en bred ledelseserfaring og kom

petencer fra det private 
erhvervsliv. Ligeledes arbejder han m

ed undervisning blandt andet om
kring ledelsesstrategier i 

sideløbende job. Det er desuden oplyst, at han tidligere væ
ret kaptajn i hæ

ren. Derudover 14 års 
erfaring som

 lederudviklingskonsulent i det private erhvervsliv. Som
 supplem

ent hertil har han en 
M

aster i ledelse. 
Leder påpeger, at æ

gtefæ
lle ikke er ansat på Vedelsbo m

ed ledelsesbeføjelser, m
en i en 

ledelsesunderstøttende rolle. 

M
edarbejderne beskriver lederen, som

 en person, der skaber og fastholder arbejdet i en positiv og 
udviklende facon. Der er lydhørhed over for beboernes m

eninger og holdninger. 
De beskriver endvidere en struktureret og dynam

isk proces, således at arbejdsgange og m
etoder ikke 

bliver for uvilkårlig og tilfæ
ldige. Lederen m

edvirker til, at der er kontinuitet, ro og regelm
æ

ssighed.
Leder beskrives at have konstant fokus på kvalitet og faglighed. Det sikres, at der er løbende 
undervisning ved personalem

øder og til tider ved de daglige m
orgenm

øder. Leder stiller krav til 
m

edarbejderne i form
 af opgaver og forberedelse/ "lektier" om

 relevante em
ner forud for 

personalem
øder.

Det er desuden væ
gtet i bedøm

m
elsen, at beboerne beskriver, at de først efter lang tid erfarede, at 

leders æ
gtefæ

lle også var ansat på Vedelsbo.
Indikator 08.b: Tilbuddet 

5 (i m
eget 

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad opfyldt. I bedøm

m
elsen er det væ

gtet, at der afholdes 
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benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form

 for 
sparring for ledelse og 
m

edarbejdere

høj grad 
opfyldt)

supervision m
ed ekstern supervisor hver. 2 m

åned. Ekstern supervisor er kognitiv psykolog. Denne 
sam

arbejder tæ
t m

ed en erhvervspsykolog i forhold til relation m
ellem

 leder og m
edarbejdere. Leder 

tilkendegiver, at denne kom
bination af disse 2 parter er givtig i sam

arbejdet på Vedelsbo. 
Erhvervspsykologen prim

æ
re fokus er på ledelsesdelen. 

M
edarbejderne påpeger, at leder deltager også i sags supervisionen, hvilket de oplever som

 givtigt 
idet det giver fæ

lles indgangsvinkel og baggrund for leder til, at kunne støtte op om
kring praksis. Der 

er m
ulighed for supervision uden leder, hvis dette ønskes. 

Personalem
øder afholdes hver m

åned, indholdet i m
øderne er overvejende m

ed baggrund i det 
faglige arbejde på Vedelsbo. 

Leder oplyser, at hun er i gang m
ed at etablere ledelsesnetvæ

rk m
ed andre ledere fra lignende 

tilbud. 

Leder påpeger, at supervisor inddrages i sam
m

ensæ
tning af kursusprogram

 i forbindelse m
ed 

m
edarbejdernes kom

petenceudvikling.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Kriterium
 09: Tilbuddets daglige 

drift varetages kom
petent

Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo`s daglige drift varetages på en kom
petent m

åde. Leder og 
m

edarbejdere besidder tvæ
rfaglige kom

petencer og relevante grunduddannelser og/eller efterfølgende kurser og 
opkvalificeringud fra hvilke opgaver, der er i forbindelse m

ed arbejdet på Vedelsbo.
Det sikres ud fra individuelle hensyn tilstedevæ

relse eller m
uligheder for kontakt til m

edarbejdere døgnet rundt.
Der foreligger klare og tilgæ

ngelige procedurer til m
edarbejderne vedr. relevante forhold og leders forventninger til 

m
edarbejderne.

Det er Socialtilsynets indtryk, at leder arbejder m
ålrettet m

ed at holde m
edarbejderne ajour m

ed hvad der sker på
det sociale om

råde. Ligeledes at der løbende kom
petenceudvikling for leder og m

edarbejdere.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: O
rganisation og ledelse 

Indikator 09.a: Borgerne har i 
forhold til deres behov 
tilstræ

kkelig kontakt til 
personale m

ed relevante 
kom

petencer

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at alle 

m
edarbejdere uanset grunduddannelse har relevante kurser m

ålrettet m
ålgruppen og dennes 

problem
atikker, deriblandt om

handlende faglige tilgange og m
etoder. Således er der krav til en hvis 

standard i forhold til den pæ
dagogiske praksis, selvom

 der på nuvæ
rende tidspunkt er en overvæ

gt 
af sundhedsfaglige m

edarbejdere. O
vervæ

gten af sundhedsfagligt uddannede m
edarbejdere, ser 

Socialtilsynet ikke som
 et problem

 på nuvæ
rende tidspunkt, m

en opfordre Vedelsbo til at væ
re 

opm
æ

rksom
m

e på dette faktum
 ved behov for ny ansæ

ttelser. 
Beboerne fortæ

ller under interview
et, at m

edarbejderne arbejder tvæ
rfagligt og konstruktivt 

sam
m

en. De er engageret, og der er et godt sam
m

enhold.
Indikator 09.b: 
Personalegennem

strøm
ningen 

på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sam

m
enlignelige 

arbejdspladser

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad til at væ

re opfyldt, idet der kun har væ
ret et barselsvikariat 

inden for det seneste år. De nuvæ
rende m

edarbejdere har væ
ret ansat gennem

 flere år.

Indikator 09.c: Sygefravæ
ret 

blandt m
edarbejderne er ikke på 

højere niveau i forhold til 
sam

m
enlignelige arbejdspladser

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad opfyldt. I bedøm

m
elsen er det væ

gtet, at både leder og 
m

edarbejdere beskriver der sjæ
ldent er fravæ

r grundet sygdom
. Brug af vikarer er m

inim
alt idet 

fravæ
r tilstræ

bes at dæ
kkes internt i m

edarbejderstaben ved hjæ
lp at struktureret planlæ

gning og 
ressource-om

fordeling. Der er en vikar tilknyttet, en m
edarbejder som

 tidligere har arbejdet på 
Vedelsbo fast. O

plysningerne understøttes af oplysninger som
 frem

går af Tilbudsportalen.

Vedelsbo har egen fravæ
rspolitik. 

Der henvises i øvrigt til beskrivelse i kriterie 8 om
kring APV (arbejdspladsvurdering).

Tem
a

Gns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter
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*Kom
petencer

5
Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo´s leder og 
m

edarbejdere besidder relevante pæ
dagogiske og 

sundhedsfaglige kom
petencer. Det er Socialtilsynets 

vurdering, at der løbende er fokus på opkvalificering og 
udvikling af nuvæ

rende kom
petencer og ressourcer på 

Vedelsbo. 
I sam

arbejde m
ed beboerne bruges 

m
edarbejderkom

petencerne konstruktivt både de 
socialpæ

dagogiske og sundhedsfaglige indsatser, som
 

m
ålgruppens diagnoser og følger heraf fordre. M

ed 
regelm

æ
ssig støtte fra ekstern supervisor, sikres 

optim
ering af intern læ

ring af de situationer der opstår.
Som

 m
edvirkende faktor for løbende refleksion, 

tilegnelse og opretholdelse af viden, har Vedelsbo nytte 
af social- og sundhedsassistentelever, som

 i den grad 
bidrager til refleksion over den faglige praksis.
Socialtilsyn Ø

st får indtryk af en fleksibel 
m

edarbejderstab, hvor der skabes ram
m

er og støtte, så 
er der behov for det i en given periode at støtte m

ere 
intensivt og følge beboerne tæ

t. Således arbejdes m
ed 

fokus på, at det er beboeren der skal håndtere og styrer 
sygdom

m
en og ikke om

vendt, og ud fra de 
forudsæ

tninger der er til stede på et givent tidspunkt. 

Socialtilsynet kan konstatere, at beboerne ikke skeler til 
m

edarbejdernes individuelle kom
petencer inden for 

m
edicin eller pæ

dagogik. M
en m

ere ser 
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m
edarbejderstaben som

 en sam
let tvæ

rfagligt 
team

/m
edarbejdergruppe, hvor der ydes en indsats ud 

fra de behov beboerne har fra de m
edarbejdere der er til 

stede.  Sam
tidig m

ed kan Socialtilsynet konkludere, at 
ledelse og m

edarbejdere form
år på en hensigtsm

æ
ssig 

m
åde, at sam

arbejde i relationen uden at beboeren 
nødvendigvis behøver at have kontakt til flere 
m

edarbejdere m
ed hver deres kom

petencer.

Vedelsbo gør brug af flere faglige tilgange og m
etoder, 

som
 um

iddelbart kan syne voldsom
t til en lille 

beboergruppe. Socialtilsynet anerkender, at ledelsen 
sikre at m

edarbejderne er opkvalificeret til at håndtere 
faglige tilgange og m

etoder, der er valgt og um
iddelbart 

er m
ålrettet beboergruppen.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Kom

petencer 

Kriterium
 10: Tilbuddets 

m
edarbejdere besidder 

relevante kom
petencer i forhold 

til m
ålgruppens behov og 

tilbuddets m
etoder

Socialtilsynet vurderer, at de kom
petencer som

 Vedelsbo´s m
edarbejdere hver isæ

r besidder, kom
m

er i spil ud fra 
de behov beboerne kan forventes at have ved indflytning og som

 eventuelt opstår under opholdet. Erfares det, at 
der m

angler kom
petencer i specifikke forhold, er det Socialtilsynets opfattelse, at der ivæ

rksæ
ttes tiltag, således at 

m
ålgruppens behov kan honoreres på optim

al vis. 
Socialtilsynet oplever Vedelsbo, som

 bevidste om
 egne kom

petencer, og de understøtter beboerne i at benytte 
specialiseret instanser uden for Vedelsbo ved behov. 

Leder tilkendegiver tydelig forventninger til m
edarbejdergruppen om

 at holde sig ajour m
ed hvad der har relevans 

for Vedelsbo. Det fæ
lles væ

rdigrundlag i talesæ
ttes ofte. Socialtilsynet bem

æ
rker ved interview

 m
ed 

m
edarbejderne et tydeligt m

edansvar og gensidige respekt, der er om
kring driften af Vedelsbo. Der fornem

m
es en 
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åbenhed og tillid m
ellem

 m
edarbejdere og leder, hvor hum

or er en væ
sentlig del.

M
edarbejderne påpeger, at det i perioder godt kan væ

re "tungt" at arbejde m
ed beboernes problem

stillinger. Det 
er oftest er de sam

m
e udfordringer, og gentagelser, og beboerne udvikler sig som

 oftest kun i det sm
å og over 

m
eget lang tid. Ved opkvalificering i brugen af m

etode "Positiv psykologi", har m
edarbejderne både fagligt og 

personligt fået redskaber til at bruge til det til tider "tunge" arbejde m
ed beboerne. Det har m

edvirket til, at de 
tydeligere ser effekten af deres indsats. Det at der udarbejdes status hver m

åned, er m
ed til at synliggøre, at der 

sker udvikling og frem
skridt hos den enkelte. 

M
edarbejdere og leder, sparre løbende m

ed hinanden i forhold til brug af m
etoder ud fra de behov beboerne har 

for hensigtsm
æ

ssig pæ
dagogisk m

etode i en given periode. 
Leder påpeger, at de er blevet bedre til gennem

 årene at benytte og afprøve flere m
etoder, hvilket er en af 

baggrundende for at m
edarbejderne er blevet opkvalificeret til at håndtere flere m

etoder og væ
lge den relevante. 

Det væ
gtes, at alle m

edarbejdere kom
m

er på sam
m

e kurser, for at give ensartet redskaber og fæ
lles faglig viden. 

Socialtilsynet vurderer, at Vedelsbo´s sundhedsfaglige kom
petencer er optim

ale.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Kom
petencer 

Indikator 10.a: 
M

edarbejdergruppen har sam
let 

set relevant uddannelse, 
opdateret viden og erfaring m

ed 
m

ålgruppen og tilbuddets 
m

etoder

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. Det væ
gtes i bedøm

m
elsen, at der både er 

ansat pæ
dagogisk og sundhedsfaglige m

edarbejdere. Der er en overvæ
gt, af sundhedsfagligt 

uddannede m
edarbejdere foruden leder, som

 er sygeplejerske. 
Det er Socialtilsynets opfattelse, at leder på Vedelsbo er m

eget opm
æ

rksom
 på at sikre den 

pæ
dagogiske praksis og opkvalificering, hele tiden er holdt ajour. Dette frem

går blandt andet af 
frem

sendte m
edarbejderliste inklusiv beskrivelse af efteruddannelse og relevante kurser. 

Det bem
æ

rkes at der gøres brug af flere fagligt relevante tilgange og m
etoder i det pæ

dagogiske 
arbejde. Leder oplyser, at alle m

edarbejdere er instruereret i brugen af og opkvalificeret til at 
benytte de forskellige m

etoder. Det er Socialtilsynets vurdering, at det m
edvirker til at sikre en 

individuel tilgang og m
ålretning i den pæ

dagogiske indsats i takt m
ed at beboere m

ed psykisk 
sygdom

 kan æ
ndre adfæ

rd og sindstilstand.  Leder påpeger, at m
edarbejderne derm

ed har evner og 
er kvalificeret til at skifte m

etode såfrem
t en pludselig ikke virker efter hensigten. 

Socialtilsynet har fået frem
vist oversigt og m

appe m
ed m

etode valg og dertilhørende forklaringer og 
skem

aer som
 benyttes i relation hertil. Socialtilsynet anerkender, at Vedelsbo arbejder 

procesorienteret og altid afstem
m

er m
ed beboerne i forhold til skift og anvendelse af andre m

etoder 
i arbejdet. 

Der henvises i øvrigt til oplysninger på Tilbudsportalen, hvor det frem
går hvilke faglige tilgange og 

m
etodekom

petencer der er til stede på Vedelsbo.
Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
m

edarbejdernes sam
spil m

ed 
borgerne, at m

edarbejderne har 
relevante kom

petencer

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. På baggrund af udtalelser fra 
sagsbehandlere og beboere, får Socialtilsynet en opfattelse af, at der er en gensidig respekt m

ellem
 

beboere og m
edarbejdere på Vedelsbo, dette er m

edvirkende til at optim
erer sam

spillet m
ellem

 
parterne.
Sagsbehandlerne påpeger desuden, at det er en sæ

rdeles kom
petent m

edarbejdergruppe, m
ed en 
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rum
m

elighed og en helt igennem
 unik tilgang til beboerne. 

Leder påpeger vigtigheden i at de i m
edarbejdergruppen, har respekt for hinandens kom

petencer og 
roller, og at det bruges aktivt i det tvæ

rfaglige sam
spil, hvor beboeren er i centrum

. Dette har en 
væ

sentlig signalvæ
rdi over for beboerne. 

M
edarbejderne beskriver en gensidig respekt i truppen. At have en leder, som

 form
år at væ

re åben 
og aktiv lyttende over for m

edarbejdernes input til rytm
er og rutiner på Vedelsbo. 

Uenighed betragtes som
 positivt elem

ent i diskussionerne og bruges konstruktivt i det videre arbejde 
sam

m
en m

ed beboerne og i m
edarbejderrelationer.

Tem
a

Gns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*Ø
konom

i
2,9

Det er Socialtilsynets vurdering, at økonom
ien er i 

overensstem
m

else m
ed tilbuddet m

ålgruppe, den 
sundhedsfaglige og pæ

dagogiske tilgang og 
m

etodepraksis.
Det vurderes endvidere, at Vedelsbo har fokus på at sikre 
økonom

isk m
idler som

 forudsæ
tning for løbende at 

kunne udvikle og opkvalificere m
edarbejdernes

kom
petencer og derm

ed kvalitet i indsatserne til 
beboerne.

Det er Socialtilsynets vurdering, at Vedelsbo´s økonom
i 

er delvist gennem
skueligt for de visiterende kom

m
uner. 

Socialtilsynet har kunnet konstatere, at tilbuddets 
indberettede budgetoplysninger på tilbudsportalen er 

Socialtilsynet har bem
æ

rket at huslejen er høj i forhold 
til tilsvarende og Socialtilsynet vil anbefale at få lavet en 
valuarvurdering.
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identiske m
ed tilbuddets godkendte budget for 2015. 

Det har dog ikke væ
ret m

uligt for socialtilsynet, at kunne 
afstem

m
e de økonom

iske nøgletal fra årsregnskabet for 
2014, m

ed de nøgletal som
 frem

går af tilbuddets 
årsrapport på tilbudsportalen. 
Socialtilsynet har m

odtaget de oplysninger, som
 

socialtilsynet har efterspurgt, og på denne baggrund 
vurderes tilbuddets økonom

i som
 væ

rende 
gennem

skueligt for socialtilsynet.

På baggrund af dette er det Socialtilsyn Ø
st opfattelse at: 

Tilbuddet er økonom
isk bæ

redygtigt
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: Ø
konom

i 

Kriterium
 11: Tilbuddet er 

økonom
isk bæ

redygtigt
Tilbuddets økonom

i vurderes delvist at væ
re gennem

skuelig for de visiterende kom
m

uner. Socialtilsynet har kunnet 
konstatere, at tilbuddets indberettede budgetoplysninger på tilbudsportalen er identiske m

ed tilbuddets godkendte 
budget for 2015. 
Socialtilsynet har bem

æ
rket at huslejen i budget 2015 er høj i forhold til tilsvarende og socialtilsynet vil anbefale at 

få lavet en valuarvurdering.

Det har dog ikke væ
ret m

uligt for socialtilsynet, at kunne afstem
m

e de indberettede økonom
iske nøgletal på 

tilbudsportalen, m
ed nøgletal fra årsregnskabet fra 2014 da nøgletallene ikke frem

går af tilbuddets årsregnskab 
2014.

På baggrund af dette er det Socialtilsyn Ø
st opfattelse at:

Tilbuddet er økonom
isk bæ

redygtigt
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Ø
konom

i 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væ

sentlige supplerende 
oplysninger i erklæ

ringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es på baggrund af årsregnskabet og revisionsprotokol fra 2014. 
Der er i regnskabet for 2014 ikke anført forbehold eller supplerende oplysninger der har væ

sentlig 
betydning for socialtilsynets vurdering af regnskabet.

på denne baggrund bedøm
m

es indikatoren til at væ
re opfyldt i m

eget høj grad.

Indikator 11.b: Der er et rim
eligt 

forhold m
ellem

 tilbuddets 
forventede om

sæ
tning på den 

ene side og planlagte 
investeringer og dæ

kningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es på baggrund af budget 2015

Tilbuddet budgetterer i 2015 m
ed en om

sæ
tning på kr. 4.999.091, hvor dæ

kningsgraden i budgettet 
er på 1,3%

. N
iveauet for dæ

kningsgraden anses for lavt i denne branche. Der er ud fra tilbuddets 
budget for 2015 ikke planlagt nye investeringer.

på denne baggrund bedøm
m

es indikatoren til at væ
re opfyldt i lav grad.

Indikator 11.c: Tilbuddets 
soliditetsgrad (nøgletal) er 
rim

elig set i forhold til tilbuddets 
alder og specialiseringsgrad

1 (i m
eget lav 

grad opfyldt)
Indikatoren bedøm

m
es på baggrund af årsregnskabet 2014

Tilbuddet har ingen egenkapital, da alt overskud um
iddelbart bliver tilbagebetalt til anbringende 

kom
m

une som
 tilbuddet har driftsoverenskom

st m
ed. Det bem

æ
rkes at tilbuddet er drevet som

 en 
enkeltm

andsvirksom
hed.

I henhold til driftsoverenskom
st af 2011 er der angivet at +/- 5 %

 i over/underskud kan overføres til 
det kom

m
ende år, dette er ikke um

iddelbart tilfæ
ldet i regnskabet, hvorfor der ikke er en egenkapital 

i tilbuddet.
Socialtilsynet stiller sig undrende overfor den gæ

ldende praksis og skal anbefale at der opbygges en 
egenkapital.

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Ø

konom
i 
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Kriterium
 12: Tilbuddets 

økonom
i giver m

ulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
m

ålgruppe

Det er Socialtilsynets vurdering, at leder har stort fokus på, at sikre der er økonom
iske m

idler til regelm
æ

ssig 
opkvalificering af m

edarbejdernes kom
petencer og løbende supervision. Sam

let set er det Socialtilsynets opfattelse 
at tilbuddet i m

eget høj grad leverer en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til prisen

Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Ø
konom

i 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets m

ålgruppe, 
m

etoder sam
t tilbuddets planer 

for faglig udvikling og større 
æ

ndringer

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es til i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at der 

afsat m
idler til løbende at sikre opkvalificering af leder og m

edarbejderes kom
petencer ud fra 

m
ålgruppens behov for individuelt tilrettet hjæ

lp og støtte.
Ud fra leders oplysninger, sam

t oplysninger på Tilbudsportalen er der løbende fokus på relevante 
kurser etc., for at forbedre kvaliteten af ydelserne, således at der arbejdes m

od at opnå gode effekt- 
og resultatm

ålinger.

Personale:
Der er budgetteret m

ed 8 borgere i døgnpladserne §108 og 1 i §107, hvor der tilsvarende er 
budgetlagt 5 fuldtidsstillinger af fast udførende personale for 2015, hvilket svarer til 0,58 
m

edarbejder pr. borger. 
Der er sam

let afsat 206.000, hvilket efter Socialtilsynets vurdering er relativt for tilsvarende. 

Takster:
Taksten for døgnpladserne er kr.1.333 pr. døgn (40.545 kr./m

dr.), hvilket vurderes til at væ
re svarende 

til andre lignende tilbud. I vurderingen er der opm
æ

rksom
hed på, at Vedelsbo´s m

ålgruppe er i stand 
til at få hverdagen til at fungere uden m

edarbejderdæ
kning hele døgnet. Derforuden tilstræ

bes det 
at beboerne i dagtiden er i uddannelse, dagtilbud eller arbejde, hvilket dog for nogle af beboerne i 
perioder ikke er m

uligt at opretholde. 
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Kom
petenceudvikling:

Der er sam
let afsat kr. 150.000 til kom

petenceudvikling, Det svare til 3 %
 af om

sæ
tningen, hvilket 

ligger inden for norm
en.

Beboerom
kostninger:

Der er afsat sam
let kr. 328.000 til og m

aterialer og varekøb. Borgerrelaterede
Der er afsat sam

let kr. 132.500 til Ø
vrige tjenesteydelser, Borgerrelaterede

Svarende til kr. 4.467 pr. borger pr. m
åned.

Der er ud over det afsat sam
let kr.  40.000 til transport. Der henvises til beskrivelse vedr. beliggenhed 

i tem
a "Fysiske ram

m
er"

Kriterium
Bedøm

m
else af kriterium

Tem
a: Ø

konom
i 

Kriterium
 13: Tilbuddets 

økonom
i er gennem

skuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kom

m
uner

Socialtilsynet har ikke m
odtaget nøgletal fra tilbuddet og vurderer på den baggrund at økonom

ien i m
eget lav grad 

er gennem
skueligt for de visiterede kom

m
uner.

Tilbuddet har indberettet nøgletal på tilbudsportalen – Socialtilsynet har ikke kunne afstem
m

e nøgletallene på 
tilbudsportalen m

ed nøgletal fra årsregnskabet for 2014. 

Som
 det frem

går af indikator 13a har der ikke væ
ret m

uligt at afstem
m

e (nøgletallene) på tilbudsportalen til 
årsregnskabet for 2014, da der i regnskabet ikke indgår nøgletal.

Dette væ
gtes dog ikke tungt i den sam

lede vurdering, da tilbuddet først er forpligtede til at indberette årsrapporten 
på Tilbudsportalen, når tilbuddet er blevet re-godkendt.

Ligeledes har socialtilsynet afstem
t tilbuddets oplysninger om

 deres budget på Tilbudsportalen. Socialtilsynet har 
her kunnet konstatere, at oplysningerne i tilbuddets budget for 2015 på Tilbudsportalen er opdateret i forhold til 
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det budget som
 er indsendt til socialtilsynet.

På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonom
i som

 væ
rende gennem

skueligt i m
eget høj grad for 

socialtilsynet og dog i lidt lavere grad for de visiterende kom
m

uner pga. at årsrapporten på Tilbudsportalen ikke kan 
afstem

m
es m

ed årsregnskabet.

Socialtilsynet vurderer dog ikke at tilbuddet generelt er uigennem
skueligt, tilbuddet har levereret de oplysninger 

som
 Socialtilsynet har efterspurgt og tilbuddet har for så vidt angår de økonom

iske aspekter, svaret fyldestgørende.
Indikator

Bedøm
m

else
Bedøm

m
else af indikator

Tem
a: Ø

konom
i 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonom

iske nøgletal, som
 

frem
går af tilbuddets årsrapport, 

er i overensstem
m

else m
ed 

regnskabet

1 (i m
eget lav 

grad opfyldt)
Til at bedøm

m
e indikatoren tages udgangspunkt i tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen og 

årsregnskabet fra 2014.

Det har ikke væ
ret m

uligt at afstem
m

e årsrapporten (nøgletallene) på tilbudsportalen til regnskabet 
for 2014 da der i regnskabet for 2014 ikke indgår nøgletal. 

På denne baggrund bedøm
m

es indikatoren at væ
re opfyldt i m

eget lav grad.
Tem

a
Gns. 
bedøm

m
else

* Vurdering af tem
a

U
dviklingspunkter

*Fysiske ram
m

er
4,3

Vedelsbo har til huse i gam
m

el forvalterbolig, hvor de 
fysiske ram

m
er ud som

 inde vurderes at understøtte 
beboernes m

uligheder for en aktiv hverdag, ud fra 
beboernes forudsæ

tninger. Indretningen bæ
rer præ

g af 
bygningskonstruktionens m

uligheder for rum
opdeling.

De naturskønne om
givelser, giver m

uligheder for på 
tæ

ttest hold at følge årstidernes sæ
rlige kendetegn. 
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O
m

givelserne bruges aktivt under opholdet på Vedelsbo, 
dels som

 udgangspunkt for m
otion i rolige om

givelser, 
dels ved brug af køkken- og frugthavens produkter som

 
indgår som

 en daglig bestanddel i m
åltiderne. 

Socialtilsynet erfarer, at der arbejdes m
ålrettet 

pæ
dagogisk ved brug af den om

kringliggende natur, som
 

led i at m
otion og andre helbredsm

æ
ssige henseender.  

Væ
relsesstørrelsen kan um

iddelbart synes lille, m
en det 

virker ikke til at væ
re afgørende for beboernes 

velbefindende. 
Set ud fra om

givelserne og de m
uligheder der er for 

indretning i den eksisterende m
eget gam

le bygning, har 
m

an form
ået at bevarer stedets "sjæ

l". 
Det er Socialtilsynets vurdering, at beboerne i udpræ

get 
grad er glade og tilfredse m

ed de fysiske ram
m

er ude 
som

 inde.

Trods begræ
nsede m

uligheder for offentlig transport til 
N

æ
stved by, er det Socialtilsynets vurdering, at det sikres 

at beboerne kan kom
m

e til byen og gøre indkøb og 
benytte øvrige aktivitetsm

uligheder. 

Socialtilsynet kan konstatere, at de fysiske ram
m

er ikke 
er handicapvenlige, endvidere er det ikke m

uligt at 
etablere forhold således, at m

edarbejderne sikres 
optim

ale arbejdsbetingelser ved plejekæ
rvende opgaver. 

På baggrund af ovenstående har Vedelsbo i sam
råd m

ed 
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Ballerup kom
m

une frem
adrettet kun at indskrive 

beboere som
 bevilges m

idlertidigt ophold jæ
vnfør 

Servicelovens § 107.
Kriterium

Bedøm
m

else af kriterium
Tem

a: Fysiske ram
m

er 

Kriterium
 14: Tilbuddets fysiske 

ram
m

er understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet finder de fysiske ram
m

er på nuvæ
rende tidspunkt tilgodeser beboernes behov. M

en der
frem

adrettet behov for en strategi for frem
tidssikring af de fysiske ram

m
er, således at stedet også frem

over kan
tilgodese beboernes behov, når de bliver æ

ldre og eventuelt får ringere m
obilitet og m

ere plejekræ
vende behov.

Det observeres og leder oplyser, at det ikke er m
uligt at indrette og at installere hjæ

lpem
idler eller fæ

rdes rundt 
ved hjæ

lp af gangredskaber på Vedelsbo.
Væ

relser, fæ
llesarealer og personalefaciliteter er indrettet efter de faktuelle m

uligheder der er i 2 plan. Det er 
ensbetydende m

ed, at der er forskel på størrelsen af væ
relserne, der variere m

ellem
 10 og 20 kvardratm

eter, og 
derforuden deles beboerne 3 badevæ

relse.
M

edarbejderne tilkendegiver, at de fysiske ram
m

er på nuvæ
rende tidspunkt i m

ødekom
m

er beboerne behov. Dog 
har den æ

ldste beboer haft fysiske udfordringer m
ed at kunne klare trapper og lign. m

en der har væ
ret indsat 

optim
eret indsats m

ed vedligeholdende træ
ning m

ed god effekt. Der er fokus på at forberede beboerne på at de 
ikke kan bo på Vedelsbo ved forvæ

rring af det fysiske funktionsniveau. 
På baggrund af ovenstående har leder i sam

råd m
ed Ballerup kom

m
une anm

odet om
 at æ

ndre 
godkendelsesgrundlaget, så der frem

adrettet kun indskrives borgere i m
idlertidigt ophold jæ

vnfør servicelovens § 
107. O

g pladserne oprette jæ
vnfør servicelovens § 108 konventeres til § 107 (serviceloven) efterhånden som

 
pladserne bliver ledige.

Der arbejdes m
ålrettet på, at beboerne tager del i de praktiske opgaver, der er på Vedelsbo.

Leder fortæ
ller, at m

edarbejderne sam
m

en m
ed beboerne har forskellige ansvarsom

råder, så som
 rengøring af 

depotrum
 etc. Det tilstræ

bes, at der er fæ
llesansvar for de praktiske opgaver på Vedelsbo. O

pgaver som
 m

åske ikke 
er så synlige i hverdagen, m

en som
 også er en del af at vedligeholde og renholde botilbuddet.

Beboerne er ansvarlige for rengøring af egne væ
relser. Det er im

plicit, at m
an rydder op efter sig selv. 
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Leder har valgt at rengøring af fæ
llesarealer varetages af udefra-kom

m
ende rengøringshjæ

lp 3 gange hver uge, 
således at der opretholdes en hensigtsm

æ
ssig hygiejne blandt andet på fæ

llestoiletter og badevæ
relser. De øvrige 

dage er der m
edarbejderne der skal sikre, at der bliver gjort rent efter behov. 

Der forefindes brandalarm
er i alle rum

. Ligeledes er opsat brandslanger og brandtæ
pper hensigtsm

æ
ssige steder. 

Leder og m
edarbejderne oplyser, at der konsekvent afholdes brandøvelse/tjek af brandalarm

 hver m
åned. Hvor det 

påpeges over for beboerne, at øvelsen skal tages seriøst og alle procedure skal afprøves i forbindelse herm
ed. 

Beboerne m
å ryge på væ

relserne. Der m
å ikke ryges i fæ

llesrum
m

ene. 
M

edarbejderne oplyser, at beboerne har nøgle til deres væ
relser og kan få en hovednøgle, hvis de ønsker det. 

Idet der ikke er døgndæ
kning, er der altid en m

edarbejder der har vagt-telefon, således kan beboerne kom
m

e i 
kontakt m

ed m
edarbejdere i det tidsrum

, hvor der ikke er m
edarbejdere tilstede på Vedelsbo.

Leder oplyser, at der i forhold til fødevarekontrol/egenkontrol er der sam
arbejde m

ed firm
aet M

ortalin.
Leder har lejet bygningerne af Gavnø slot. Vedligehold af de fysiske ram

m
er vedrørende bygningerne varetages af 

og efter adm
inistration fra Gavnø slot.
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Indikator
Bedøm

m
else

Bedøm
m

else af indikator
Tem

a: Fysiske ram
m

er 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
m

ed de fysiske ram
m

er
5 (i m

eget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es til i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen er det væ
gtet, at 

beboerne tilkendegiver, at de naturskønne og rolige om
givelser inde som

 ude er m
edvirkende til, at 

skabe ram
m

er for øget velbefindende hos beboerne trods psykisk sygdom
. 

Det er Socialtilsynets indtryk, at den om
kringliggende natur og dens m

uligheder væ
gtes m

ere end de 
egentlige fysiske ram

m
er. Følgende forhold og ram

m
er beskrives af beboerne:

- m
an indretter selv sit væ

relse/væ
relser. En beboer har 2 væ

relser, efter eget ønske. 
- Væ

relserne er sm
å, m

en det er godt, da det er overskueligt, isæ
r i de perioder, hvor beboerne har 

øget psykisk ustabilitet. 
- Der er m

ulighed for at væ
re kreativ.

- at bruge naturen i forhold til dens produkter, spiselige sam
t til kreationer/kreative evner, sam

t som
 

ram
m

en om
 m

otion. O
m

givelserne opleves m
ere indbydende på Vedelsbo end andre steder, 

fortæ
ller beboerne. 

- Det er naturligt m
an tager del i hverdagens opgaver, m

adlavning, rengøring. Det er overskueligt. 
Hvilket m

edarbejderne m
edvirker til at skabe ram

m
er for. 

- Ulem
pen er lidt at m

an er flere om
 badevæ

relserne. M
en det er en vanesag, siger en af beboerne.

Indikator 14.b: De fysiske 
ram

m
er og faciliteter 

im
ødekom

m
er borgernes sæ

rlige 
behov

3 (i m
iddel 

grad opfyldt)
Indikatoren bedøm

m
es i m

iddel grad at væ
re opfyldt. 

I bedøm
m

elsen skal der henledes opm
æ

rksom
hed på, at botilbuddet rum

m
er beboere bevilget 

varigt ophold jæ
vnfør servicelovens § 108. Der er på nuvæ

rende tidspunkt ingen beboere m
ed 

fysiske funktionsnedsæ
ttelser. I det tilfæ

lde det opstår, er der udfordringer m
ed at sikre 

hensigtsm
æ

ssige arbejdsforhold for m
edarbejdere, og handicapvenlige faciliteter for beboerne.

Leder oplyser, at de beboere som
 er bevilget varigt ophold jf. Servicelovens § 108, forberedes på det 

hensigtsm
æ

ssige i at finde en bedre egnet bolig, såfrem
t der opstår en fysisk funktionsnedsæ

ttelse.

Alle lokaler frem
står ved tilsynet ryddelige, indbydende og m

ed præ
g af hjem

ligt islæ
t. 
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Vedelsbo´s placering fordre visse udfordringer for beboerne at kom
m

e til næ
rliggende by, idet der 

ikke er m
uligt at kom

m
e m

ed offentlig transport næ
r ved Vedelsbo. 

En udfordring som
 løses gennem

 planlæ
gning sam

t ved brug af såvel taxa som
 privat kørsel af 

beboerne.
Indikator 14.c: De fysiske 
ram

m
er afspejler, at tilbuddet er 

borgernes hjem

5 (i m
eget 

høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedøm
m

es til i m
eget høj grad at væ

re opfyldt. I bedøm
m

elsen væ
gtes det, at Vedelsbo 

bæ
rer præ

g af og m
ed hjem

ligt islæ
t for en stor fam

ilie. 
Boligen er indrettet, så første håndsindtrykket ikke giver opfattelse af at det er hjem

 for 9 beboere. 
Beboervæ

relserne bæ
rer præ

g af individuel indretning, og fæ
llesarealerne indbyder til socialt 

sam
væ

r i m
indre afgræ

nset om
råder rundt om

kring ude som
 inde.
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6. Ø
konom

iske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om
 socialtilsyn)

*Bem
æ

rkninger til                    
bestyrelsesvedtæ

gter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsæ
tninger

Årlig om
sæ

tning
Soliditetsgrad

kr. 4.981.593,00

O
verskud

Lønom
kostninger

17.498,00

Lønom
kostninger, fast 

personale
59,20

O
m

kostninger, sæ
rlig 

ekspertise

O
m

kostninger, leder

O
m

kostninger,  
kom

petenceudvikling

O
m

kostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendom
sudgifter

Sygefravæ
r

Personaleom
sæ

tning

Dato for revisionspåtegning
Revisionspåtegning

2,50

12,10

2,60

19,20

3,00

44,70

1,00

-

2,00

Takster
Tilbudstype: § 107.
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Takstniveau
Ydelse

Pr. tim
e

Pr. stk.
Pr. dag/døgn

Pr. m
d.

N
iveau 1

socialpæ
dagogisk støtte

213,00

vedligeholdelsestræ
ning

158,00

personlig hjæ
lp og pleje

160,00

m
isbrugsbehandling

53,00

ledsageordning
53,00

terapi
214,00

praktisk hjæ
lp

213,00

m
idlertidigt ophold

345,00

Tilbudstype: § 108.

Takstniveau
Ydelse

Pr. tim
e

Pr. stk.
Pr. dag/døgn

Pr. m
d.

N
iveau 1

læ
ngerevarende ophold

344,00

genoptræ
ning

53,00

terapi
214,00

m
isbrugsbehandling

53,00
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N
iveau 1

ledsageordning
53,00

praktisk hjæ
lp

213,00

personlig hjæ
lp og pleje

160,00

socialpæ
dagogisk støtte

213,00

vedligeholdelsestræ
ning

106,00
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