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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Økonomi
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn ESBERNHUS - EN SELVEJENDE INSTITUTION

Hovedadresse Kystvejen 96E
4400 Kalundborg

Kontaktoplysninger Tlf: 59550100
E-mail: Esbernhus@kalundborg.dk
Hjemmeside: www.esbernhus.dk

Tilbudsleder Nina Lockwood

CVR nr. 34419612

Virksomhedstype Privat

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

Målgrupper 20 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse)

20 til 60 år (depression)

Pladser i alt 30
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Øst har som baggrund for den samlede vurdering aflagt Esbernhus et anmeldt tilsynsbesøg den 22. 
august 2016. Under besøget har socialtilsynet talt med ledelse, bestyrelse, medarbejdere samt pårørenderåd.
Socialtilsynet konkluderer på denne baggrund, at Esbernhus i høj til meget høj grad besidder den kvalitet der skal til 
for at sikre at borgerne ydes en indsats som er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud 
efter Lov om Social Service. 
Socialtilsynets samlede vurdering af tilbuddet er, at der arbejdes målrettet med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse og systematisk med tilgange og metoder, der fører til positive resultater for beboerne. Dette 
ses gennem observation af praksis, samtaler med ledelse, medarbejdere og beboerråd samt via den overordnede 
pædagogiske linje, som fremgår af den skriftlige dokumentation, socialtilsynet henholdsvis har fået udleveret og 
tilsendt.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet sikrer en løbende opkvalificering af medarbejdernes viden med 
målgruppen og sikrer at specialistkompetencer tilvejebringes løbende når der er behov herfor. Det er socialtilsynets 
vurdering, at medarbejderne møder beboerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt at der 
er fokus på beboernes retssikkerhed.
Socialtilsynet oplevede under besøget god faglighed og et stort engagement både hos leder og medarbejdere. 
Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet fortsat lever op til den fornødne kvalitet i henhold til 
kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse til et tilbud i form af hjælp og støtte efter 
servicelovens § 85 i ABL § 105 stk. 2 med 30 pladser.

Særligt fokus i tilsynet

Der har ved dette tilsyn særligt været fokus på temaet "organisation og ledelse" herunder drøftelse af den 
forestående reorganisering af tilbuddets juridiske grundlag, "målgruppe, metoder og resultater" herunder 
Krapforløbet, magtanvendelse og resultater for borgerne.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 11-10-2016

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Øst

Tilsynskonsulenter Helle Kausgaard (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 22-08-16: Kystvejen 96E, 4400 Kalundborg (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang 
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at 
tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt 
og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, 
der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Esbernhus i forhold til målgruppens forudsætninger arbejder med at understøtte 
beboernes udvikling, således de i videst muligt omfang støttes i mulighederne for undervisning, beskæftigelse eller 
aktivitets- og samværs aktiviteter, under hensyn til beboernes fysiske og psykiske tilstand, alder og lyst. Det er 
socialtilsynets vurdering at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne samarbejdspartnere i forhold til at støtte 
op omkring beboernes valg af beskæftigelse herunder eksempelvis Minihøjskole, dag- og aftenskoler og frivillige 
organisationer.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at Esbernhus indenfor sin målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger 
arbejder relevant og målrettet i forhold til at understøtte beboernes potentiale i forhold til beskæftigelse eller aktivitet 
og samværs aktiviteter. Der er lagt til grund for vurderingen at både ledelse, medarbejdere og beboere 
samstemmende beskriver hvordan der tages udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger både hvad angår 
mentale tilstand, interesse og alder.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes 
skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015.
I bedømmelsen er lagt vægt på, at såvel ledelse som medarbejdere kan redegøre for at alle beboere på Esbernhus 
har en handleplan hvori der er mål om beskæftigelse eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud set ud fra 
en forståelsesramme at der arbejdes med at støtte, guide, vejlede og motivere til et så højt aktivitetsniveau som 
muligt. Beboerne har et aldersspænd fra 45 til 78 år hvor gennemsnitsalderen er 60,5 år. Udgangspunktet for 
indsatsen er § 141 handleplanen, den pædagogiske handleplan og ugeplanen.
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Der lægges i samme forbindelse vægt på, at der følges op på målene og at dette dokumenteres i Bosted system i 
et modul kaldet Indikator 2,0. Der følges dagligt op, motiveres og indsatsen justeres i forhold til beboerne, idet 
deres funktionsniveau kan svinge en del blandt andet grundet den psykiske sygdom, ligesom den sederende effekt 
som meget medicin har, kan være med til at påvirke om indsats mål kan gennemføres.

Indikator 01.b Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på - på baggrund af fremsendt 
materiale fra forstander, samtaler med medarbejdere og beboerråd, at langt størstedelen af beboerne deltager i 
aktiviteter som eksempelvis motion, gåture, planlægning og deltagelse i udflugter, indkøb, bankospil, fester i huset, 
pensionistfest i byen mv.. Mere specifikt er et mindre antal af beboerne beskæftiget i varierende omfang i husets 
eget værksted hvor der samles forskellige komponenter for eksterne firmaer. Desuden deltager nogle beboere i 
Minihøjskolens aktiviteter og undervisning, beskyttet arbejde i byen, frivilligt arbejde, kreativt værksted et antal dage 
om ugen og afspænding via AOF.
I bedømmelsen er tillige lagt vægt på udtalelser fra beboerrådet hvor 4 beboere deltog. Her blev beskrevet at 
mange havde boet og arbejdet i Esbernhus´ eget værksted i mange år. Endvidere blev fortalt, at der nu er færre der 
arbejder på værkstedet end tidligere og at det er sværere at få opgaver fra eksterne firmaer. Det er vægtet positivt 
at arbejdet kan tilpasses den enkelte beboers "dagsform" og at man kan gå til og fra alt efter ønske. Der blev 
ligeledes beskrevet at beboerne er medinddraget i små arbejdsopgaver omkring fx pasning af havekrukker og 
lignende, alt efter ønske og interesse.
At indikatoren bedømmes til 4 og ikke 5 begrundes i at indikatoren ikke er opfyldt i forhold til alle beboere og er 
således ikke udtryk for at tilbuddet ikke motiverer, guider, viser vej og gør ting sammen med beboerne med henblik 
på at understøtte borgernes muligheder for at være i beskyttet beskæftigelse eller dagtilbud i for m af aktivitets- og 
samværstilbud.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som
muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse 
med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at 
borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale 
relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter 
er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets 
adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og 
involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at Esbernhus med sin faglige indsats i forhold til målgruppens særlige 
forudsætninger understøtter at beboerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale 
aktiviteter og fællesskaber i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Dette afspejles i de aktiviteter 
som tilbuddet tilbyder både internt og i de eksterne aktiviteter som benyttes. Socialtilsynet vurderer, at der er fokus 
på at bevare relationer til venner og familie alt efter ønske og behov fra beboerne. Kontakt til andre end nære 
relationer synes begrænset begrundet i beboernes udfordrede sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at 
tilbuddet, ud fra en individuel tilgang i den pædagogiske praksis, arbejder med at understøtte indsatser for at 
fremme beboernes selvstændighed. Socialtilsynet vurderer imidlertid, at tilbuddet fortsat bør have fokus på hvordan 
der pædagogisk kan arbejdes med yderligere tiltag for at fremme den enkeltes udvikling i forhold til selvstændighed 
og relationer.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer imidlertid, at tilbuddet fortsat bør have fokus på hvordan der pædagogisk kan arbejdes med 
yderligere tiltag for at fremme den enkeltes udvikling i forhold til selvstændighed og relationer.

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer socialtilsynet, at Esbernhus indenfor deres målsætning og i forhold til målgruppens forudsætninger 
på relevant vis understøtter og arbejder på, at styrke beboernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der 
lægges vægt på, at ledelse og medarbejdere kan beskrive, hvordan der i den pædagogiske praksis arbejdes med 
udgangspunkt i beboernes forskellige psykiske udfordringer og i forskellige sammenhænge, med understøttende 
indsatser, der fremmer beboernes mulighed for at leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og 
behov. Socialtilsynet bemærker positivt den igangværende udviklingsproces omkring indsatsen med 
selvstændiggørelse af beboerne, men vurderer samtidigt at øget fokus på flere områder omkring øget 
selvstændighed og personalets evne til at indgå heri, vil kunne øge kvaliteten yderligere.

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

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at Esbernhus har fremsendt 
beskrivelse af hvordan der arbejdes med dokumentation af mål på baggrund af it-systemet Bosted. Det betyder at 
områderne fra VUM regelmæssigt vurderes, ligesom man kan måle effekten af den indsats der ydes, over tid. 
Indikator 2,0 er opsat efter Voksenudredningsmodellen da denne model i stor grad ligner §141 handleplanerne og 
på den baggrund er der truffet beslutning om at bruge Indikator 2,0 som stedets handleplansmodel. Der arbejdes 
med et dobbelt system som gør tilbuddet i stand til at notere beboernes egne opfattelser af færdigheder og behov 
for hjælp og støtte og samtidigt kan personalet afgive deres vurdering. At der ikke altid er sammenfaldende 
vurderinger ses som en god måde at lægge op til dialog med beboerne. Alle handleplaner udarbejdes i samarbejde 
mellem kontaktpersoner og beboer, med enkelte undtagelser hvis en beboer ikke ønsker at deltage. Når 
handleplanen er udarbejdet laves en ugeplan. Det er en kort oversigt over de ting som beboeren skal have støtte til 
i dagligdagen, de aftaler der er indgået og de mål der arbejdes hen imod. Personalet er i daglig kontakt med de 
fleste beboere. Enkelte beboere klarer stort set sig selv, men har mulighed for at opsøge personalet til enhver tid. 
Kontaktpersonerne er jævnligt i dialog/samtale med de beboere som de er kontaktpersoner for. 
I bedømmelsen er endvidere vægtet at beboerrådet på forespørgsel fra socialtilsynet forklarer, at den enkelte selv 
er "primusmotor" for at lave handleplanen, såfremt dette ønskes. Beskriver at de sammen med kontaktpersonerne 
gennemgår papirerne, om de er tilfredse, ser på både kort- og langsigtede mål. Hvis noget ønskes ændret lyttes 
der til det og det bliver taget alvorligt. Beskriver endvidere at de kommunale sagsbehandlere kommer til 
handleplansmøderne, men at der nogen gange er mellem 2 til 4 år imellem. 
Det vægtes ligeledes positivt i vurderingen, at Esbernhus igennem de sidste 8-9 år har været igennem en 
udviklingsproces fra en tænkning om at beboerne alene skulle betragtes som psykisk syge der havde begrænsede 
muligheder og som forventedes at indrette sig, til en tænkning hvor beboerne nu betragtes som selvstændige 
individer med egne meninger og rettigheder. Ledelsen beskriver jf. fremsendt skrift omkring resultatdokumentation 
at udviklingen nu er begyndt at gå lidt i en anden retning, og fra at udvikle nyt, er arbejdet begyndt i højere grad at 
handle om at vedligeholde færdigheder.
Personalet beskriver som eksempel, at der var en beboer der havde lyst til at bage æbletærte, så fik hun lov til det. 
Så bruges træningskøkken og beboer og medarbejder tager ud og handle, laver mad. Dette sker et par gange om 
året. Nogle steger/laver ligeledes selv mad i egen lejlighed. Det oplyses til socialtilsynet at det er ca. 5 der laver 
mad i egen lejlighed. En gang om måneden er der kostmøde med personalet. Der skal være en kødløs og fiske dag 
og ellers er der frit valg. 
Der er i bedømmelsen tillige lagt vægt på, at på trods af at beboerne og personalet beskriver, at beboerne deltager 
i opgaver som fx støvsugning, tøjvask og har mulighed for at tilberede sin egen mad samt det forhold at beboerne 
støttes i fx at gennemføre beboerplanlagte ture uden personale som eksempler på at beboerne understøttes i og 
udvikler de sociale kompetencer og selvstændighed, så finder socialtilsynet fortsat at denne udviklingsproces skal 
videreudvikles og med fordel kan holdes op i forhold til en drøftelse af det etiske perspektiv. Her tænkes fortsat fx 
på beboernes daglige opstilling i kø for at få sin medicin udleveret, om end socialtilsynet er bekendt med, at 
metoden omkring medicinudlevering ikke anvendes i forhold til samtlige beboere.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt henset til målgruppens særlige forudsætninger. I 
bedømmelsen er lagt vægt på, at der på Esbernhus er fokus på vigtigheden af, at beboerne kommer ud af huset og 
er en del af nærmiljøet og det omgivende samfund. Ledelsen beskriver, at relationer udenfor huset imidlertid er en 
udfordring for de fleste, og ikke alle har lyst til dette. Nogle af beboere tager dog til koncerter og udflugter efter eget 
valg. Både personale og beboere fortæller, at der ikke altid er så stor opbakning hvis der arrangeres fælles ture til 
fx koncerter. Der er dog enkelte tilbud der gennemføres. Det er ved tidligere tilsyn oplyst at beboerne ønsker 1-2 
gange om året at tage til Slagelse eller Holbæk for at handle, og personalet ledsager de beboere, som tager af 
sted. Det kan være køkkenpersonale, men også andre faggrupper, der er med. Der er desuden mange andre 
byture i Kalundborg. De tager bussen sammen. Personalet beskriver, at der også laves strandture og skovture 
impulsivt. Det er i virkeligheden der hvor det går bedst med at få beboerne med.
I bedømmelsen er vægtet positivt at beboerrådet i samtale med socialtilsynet beskriver følgende arrangementer 
udenfor Esbernhus som gennemført: Pensionistfest, tur til Andelslandsbyen i Holbæk, ferietur til Musholm 
Feriecenter hvor var 3 – 4 beboere med og tur i Tivoli.

Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og netværk i dagligdagen
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at Esbernhus generelt 
aktivt støtter op omkring kontakt og samvær mellem familie og netværk i dagligdagen i det omfang beboerne 
ønsker kontakten. Ledelse, medarbejdere og beboere oplyser, at de beboere der har mulighed for at besøge deres 
pårørende og øvrige netværk, gør det i det omfang de og familien ønsker og magter det. Pårørende er altid 
velkomne til at besøge beboerne, hvilket sker efter aftale med den enkelte beboer, idet tilbuddet vægter beboerens 
selvbestemmelse højt. I bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at der afholdes en årlig familie-dag, som af både 
personale og beboere beskrives som en stor succes. Beboerne beskriver at de kan aflevere navne på familie og 
pårørende som den enkelte ønsker at invitere og så sender Esbernhus invitationerne ud.
Det er vægtet positivt at medarbejderne oplyser at besøgsvenner bliver brugt. Der har været op til 3 der har haft 
besøgsvenner.
Socialtilsynet er oplyst om at der netop har været afholdt jubilæumsfest og at den blev holdt som en kombination 
med familie dagen. Nogle få beboere havde ikke ønsket deres pårørende deltog og andre havde ikke pårørende. 
De fleste havde dog pårørende og ca. 50 pårørende deltog ud af aktuelt 28 beboere. Endvidere blev oplyst at alle 4
 bestyrelsesmedlemmer deltog i festen.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre 
for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet 
kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse 
af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling 
og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.
Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og 
sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende 
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte 
borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og
overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Esbernhus i høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og systematisk 
med tilgange og metoder, der fører til positive resultater for beboerne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad 
dokumenterer sin indsats, idet tilbuddet har implementeret Indikator 2,0 i Bosted hvor der beskrives mål og tiltag 
overfor den enkelte. Resultatet af indsatsen evalueres dagligt gennem mundtlig rapport de forskellige vagter 
imellem, via dialogmøder som afholdes 2-3 gange om måneden og i socialmøder som afholdes ca. hver anden 
måned. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens 
forudsætninger i høj grad understøtter beboernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at beboerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer 
trives på Esbernhus.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Socialtilsynet finder, at tilbuddet fortsat bør have fokus på at sikre at der arbejdes med indsatser der understøtter 
beboernes medinddragelse og indflydelse på eget liv i hverdagen i tilbuddet.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set i meget høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, 
systematisk med tilgange og metoder, der fører til positive resultater for beboerne. Ligeledes vurderer socialtilsynet, 
at der i høj grad dokumenteres, hvilken indsats der gøres overfor den enkelte beboer. Der er i vurderingen lagt 
vægt på, at der benyttes forskellige tilgange og metoder afstemt efter den enkelte beboer og dennes aktuelle 
habitus. Mål og tiltag for den enkelte beboer, er ført ind i handleplan/Indikator 2,0 i Bosted, der således understøtter 
det daglige arbejde med dokumentation og effektmåling.
Det vurderes ligeledes positivt at Esbernhus den 16/8 2016 har sendt brev ud til beboere og kommuner om re-
visitering på baggrund af bestyrelsens beslutning om at omdanne Esbernhus fra et døgntilbud efter servicelovens § 
108 til et tilbud i form af hjælp og støtte efter servicelovens § 85 i ABL § 105 stk. 2. Ligeledes vægtes det positivt at 
beboerrådet har været inddraget.
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Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgruppe

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet anvender 
en bred vifte af relevante faglige tilgange og metoder, herunder beskrives på tilbudsportalen, recovery-
understøttende tilgang, anerkendende tilgang, de små skridt, miljøterapeutisk og strukturpædagogisk tilgange og af 
metoder beskrives psykoedukation, adfærdsterapi samt KRAP.
I forhold til KRAP-modellen er vægtet at medarbejderne overfor socialtilsynet kunne beskrive at de begyndte et 
uddannelsesforløb for et års tid siden. Alle har været af sted en 3-5 gange. Det foregår over en hel dag på 
vandrehjemmet hvor alle personaler deltager og så er der vikarer der kender huset som er på Esbernhus imens. Et 
tiltag hvor alle er af sted sammen og lærer i fællesskab. Det fungerer godt. Det er psykologcenter fra Jylland der 
underviser. Medarbejderne beskrev hvorledes der forsøges at få KRAP ind i beboernes handleplan. Kunne beskrive 
ressourceblomsten, der ser på borgerens ressourcer og hvordan de startede med 4 trins kolonne skema, men er nu 
oppe på 7 trin. Personalet beskriver at de på denne måde får den pædagogiske tilgang med, som de ikke havde på 
samme måde tidligere. Beskriver at de nu skal i gang med at tale med beboerne om Krap og de redskaber de har 
fået. Har forsøgt med en beboer. Oplevede her at samtalen startede et sted, men endte et helt andet sted, men en 
positiv oplevelse. Oplever at tilbuddet hele tiden har arbejdet med den anerkende tilgang og set det hele 
mennesket. Beskriver at de samtaler har vi hele tiden haft, nu skal de bare sættes ned på papir, og dermed får vi 
sat nogle ord på. 
Det er vægtet at ledelsen beskriver samme udvikling, herunder at der i flere år har der været anerkendende 
kommunikation på programmet, og det fortsættes der med at være fokus på. Netop nu, er i gangsat et forløb med 
KRAP, som forventes at afslutte i foråret 2017. Alle personaler deltager, så alle får samme baggrundsviden, samme 
indfaldsvinkel til arbejdet, og kendskab til de samme værktøjer, som kan bruges i det daglige arbejde og 
samarbejde med beboerne. Ledelsen oplever at det styrker samarbejdet mellem beboere og personale, det styrker 
arbejdsmiljøet til gavn for både beboere og personale, det styrker samarbejdet imellem de forskellige faggrupper og 
mellem beboere og personale.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015. 
I bedømmelsen er lagt vægt på, at der er udarbejdet handleplaner for alle og at alt dokumenteres i Bosted system. 
Her skrives dagbog og her lægges alle dokumenter vedrørende den enkelte beboer. I bedømmelsen er tillige lagt 
vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser til socialtilsynet, at der 2 til 3 gange om måneden holdes dialog-
møder, hvor der tales om de udfordringer personalet oplever i forhold til beboerne eller de udfordringer som 
beboerne har i forhold til deres psykiske lidelser. Det er ofte emner der er aktuelle lige nu der drøftes på disse 
møder. På dialog-møderne vendes også de mål og tiltag der er sat i værk for den enkelte beboer. Ca. hver anden 
måned holdes social-teammøder, som er lidt større møder, hvor der også tales om disse ting. Det oplyses på 
tilsynsbesøget at beboernes psykiske tilstande er ret svingende og det betyder, at beboerne kan noget den ene dag 
som er næsten helt umulig den næste dag. Det opleves at skabe særlige udfordringer i forhold til det at arbejde 
med dokumentation, mål og resultater. Det betyder at medarbejderne skal være gode til at ændre kurs, hvis der er 
tilgange eller metoder der viser sig ikke at have den forventede effekt. Socialtilsynet har i forbindelse med re-
godkendelsen indhentet eksempler på handleplaner og statusbeskrivelser på 3 udvalgte borgere hvori det fremgår, 
at der arbejdes med konkrete mål.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på at de mål som de visiterende 
kommuner har opstillet i forhold til beboerne er implementeret i handleplanen/Indikator 2,0 i Bosted. 
I bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at beboerrådet i samtale med socialtilsynet udtrykte, at de oplevede at 
have fået det bedre og at få støtte i at arbejde med og nå de individuelle mål.
Endvidere er lagt vægt på beskrivelse fra ledelsen i forhold til en oplevelse fra sidste år hvor tilbuddet havde vi en 
ung utilpasset mand boende. Han kom fra et bosted, der var gået konkurs, hvor han havde boet sammen med 
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, i høj 
grad understøtter beboernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Socialtilsynet 
vurderer, at medarbejderne gør aktivt brug af empati, anerkendelse og forståelse af den enkelte beboer, og således 
i høj grad forsøger at understøtte, at den enkelte beboer får indflydelse på sin hverdag i tilbuddet.

andre unge, med nogle af de samme problemer , som han selv havde. Han havde svært ved at overholde aftaler, 
røg hash, og gjorde hvad der passede ham. Det var vores indtryk, at han også havde været vanskelig at tackle, der 
hvor han kom fra. Det lykkedes for hans kontaktperson her i huset, at få ham ud af det dårlige selskab, få ham til at 
stoppe sit hashmisbrug, og stort set overholde aftaler. Han begyndte at omgås de andre beboere, og var faktisk 
temmelig omsorgsfuld overfor dem. Det var en stor sejr for ham, og for os - og det udløste ros fra hans 
hjemkommune. Denne unge mand flyttede i egen lejlighed, og fik arbejde. Han har efterfølgende besøgt Esbernhus 
flere gange.

Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at 
målene for borgerne opnås.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på oplysninger fra ledelse 
som beskriver at der fast kommer psykiater i tilbuddet ca. hver 1,5 måned. Ikke alle beboere, men nogle går i 
distriktspsykiatrien, en enkelt hos praktiserende læge og distriktssygeplejerske. Der er forskellige modeller for hvem 
der følger den enkelte beboere i forhold til den psykiske sygdom. 
Både leder og medarbejdere oplyser at  tilbuddet har haft besøg af Patientombuddet. Kom fordi vores psykiater 
skal godkendes hvert andet år.
Endvidere samarbejdes der med fx fysioterapeut og hjemmesygeplejerske ved fx kompliceret ankelbrud, 
kompressionsbind med bestemt tryk og sårpleje mv.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på udsagn fremkommet i 
socialtilsynets samtale med beboerrådet. Der blev nævnt eksempler som: personalet kan give tryghed, og tro på at 
man er noget, man føler næsten man er en familie, selvom de også kan være skide irriterende. God og effektiv 
leder der tager sig af tingene, man kan ikke få et meget bedre sted at bo. man har egen lejlighed som man indretter 
selv, man kan være alene eller sammen med nogen, beboerrådet kan bringe forskellige emner og ønsker videre til 
forstander. Forstander opleves altid at tage sig tid til at lytte og man føler sig aldrig i vejen, hvis noget ønskes 
ændret, lyttes der til det af personalet og det tages alvorligt, hvis vi er triste kommer der en til os.

Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og 
hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen er lagt vægt på, at beboerne beskriver overfor socialtilsynet, at de selv som udgangspunkt er aktive 
i samarbejde med deres kontaktpersoner om udarbejdelse af handleplaner og opstilling af mål, både kortsigtede og 
langsigtede. De beskriver, at der holdes kostmøder hvor man kan møde op og på den måde få indflydelse via 
ønsker til kostplanen. Der holdes madkurser hvor beboerne selv kan lære at tilberede mad, men de må som 
udgangspunkt ikke komme i tilbuddets køkken af hygiejnemæssige årsager. Der holdes et fælles møde med 
deltagelse af alle beboere og alle medarbejdere hver tredje måned.
Der lægges endvidere vægt på beskrivelse af episode hvor en nattevagt i følge en af beboerne i beboerrådet til 
socialtilsynet under interviewet beskriver bevidst aflåste yderdøren fx om morgenen, hvis man var ude og gå en tur, 
så man ikke kunne komme ind af en bestemt dør. Beboeren beskrev at de talte med forstander om det. Hun var 
god, og der blev handlet på det, og vi fik så en nøgle så vi selv kunne låse os ind. "Det fandt vi os ikke i". Denne 
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 
Socialtilsynet vurderer, at beboerne ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, trives på Esbernhus. 
Der er stort fokus på den generelle sundhed og tilbuddet har en kostpolitik som sikrer god og ernæringsrigtig kost 
hvor der fokuseres på gode råvarer og lægges vægt på økologi. Beboerne støttes i forhold til brug af relevante 
eksterne sundhedsydelser.

episode er efterfølgende oplyst til socialtilsynet at ligge nogle år tilbage
I bedømmelsen er tillige lagt vægt på at tilbuddet fortsat, trods den store udvikling som stedet har været igennem 
de seneste år, set udefra fortsat bærer præg af en hverdag som har en vis grad af institutionalisering. Her tænkes 
særligt fx på måden medicinudleveringen finder sted. Socialtilsynet anerkender imidlertid at en stor andel af 
beboerne har boet på institution en stor del af sit samlede liv og at alt for store og hurtige ændringer kan medføre 
en stor grad af utryghed og usikkerhed hos den enkelte beboer.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at socialtilsynet på 
baggrund af observationer i forhold til medarbejdere, ledelse og beboere vurderer, at beboerne, ud fra deres 
forudsætninger og individuelle udfordringer, trives i tilbuddet. Gennem samtaler ved besøget fik socialtilsynet 
beskrivelser fra beboere, der udtrykte sig meget positivt i forhold til deres trivsel i tilbuddet. Beboerrådet udtrykte 
dog at de godt kunne bruge mere personale. 2 på en dagvagt er for lidt. Hvis vi skal i byen eller brug for at gå en 
tur, så er der kun en tilbage. Så farer de bare rundt.

Indikator 05.b Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015.  
I bedømmelsen er lagt vægt på oplysninger fra både tilbudsportalen, forstander og medarbejdere. Det oplyses at 
beboerne får hjælp og støtte til at komme til relevante sundhedsydelser. Medarbejderne hjælper ved behov. Der er 
stor fokus på den generelle sundhed og Esbernhus har derfor en kostpolitik som sikrer sund og varieret kost. 
Esbernhus har sit eget køkken, hvor der bliver lavet mad fra bunden. Beboerne bestemmer menuen på kostmøder 
og der lægges vægt på den gode smag og variation af retterne, så stedet lever op til anbefalingerne for god og 
ernæringsrigtig kost. Der fokuseres på gode råvarer, og lægges vægt på økologi. Tilbuddet har det økologiske 
sølvmærke og en Elitesmiley. Specialkoster produceres efter behov. Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på, at 
beboerne oplyser at være glade for stedets fast tilknyttede psykiater der regelmæssigt kommer på tilbuddet samt 
muligheden for at benytte en "foddame" enten i tilbuddet eller i Kalundborg. Beboerne beskriver endvidere at hvis 
de får det dårligt somatisk, så oplever de at personalet hurtigt kommer og hjælper og kan tilkalde hjælp udefra hvis 
dette er behovet.

Indikator 05.c Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale sundhed

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på fysiske aktiviteter og en tryg hverdag. Der er i 
bedømmelsen lagt vægt på, at beboerne fortæller, at der er indrettet et motionsrum på tilbuddet, men at det ikke 
bliver brugt så meget. Der er i motionsrummet en Wii som blandt andet bruges til at spille bowling på. 
I bedømmelsen er endvidere lagt vægt på at leder overfor socialtilsynet oplyser, at et emne som fx seksualitet 
indgår i beboernes handleplan på den måde at alle beboere bliver spurgt om det er noget de ønsker at tale om, 
hver eneste gang handleplanen revideres. Hvis beboeren ønsker det, så går personalet ind i det. Hvis ikke, bliver 
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Det 
vurderes positivt, at der er særlig fokus på kommunikation og på at gå ind i konflikter med henblik på at forebygge 
at disse udvikler sig uhensigtsmæssigt. Det vurderes ligeledes positivt, at der findes en procedure for hvordan 
magtanvendelser skal håndteres og at nye medarbejdere altid introdukseres i denne.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer socialtilsynet at tilbuddet gennem sin pædagogiske praksis har fokus på at forebygger overgreb. I 
vurderingen indgår at der er udarbejdet en politik omkring overgreb, ligesom der er medarbejdere på arbejde 
døgnet rundt, herunder er der vågen nattevagt i tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

det noteret i handleplanen. Det oplyses endvidere fra leder at personalet også ad hoc går i dialog med beboerne 
omkring følelser, hjælpemidler mm. Socialtilsynet vurderer det positivt at et så grundlæggende basalt behov indgå i 
den pædagogiske indsats på tilbuddet da dette kan have betydning for beboernes fysiske og mentale sundhed.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet igennem 
flere år har haft særligt fokus kommunikation og det psykiske arbejdsmiljø. Der arbejdes med forebyggelse og 
medarbejderne forsøger at være på forkant og løse problemerne/udfordringerne i det daglige. Ny medarbejder 
beskrev overfor socialtilsynet i begyndelsen af sin ansættelse at have lagt meget mærke til at personalet er gode til 
ikke at konfliktoptrappe, de er gode til at lytte til og efter hinanden. Er gode til at kende hele borgeren, hvad der 
tricker, læse ansigtsudtryk, hvordan folk har sovet og hvordan beboerne har det. Sikrer god overlevering i vagterne. 
Er opmærksomme på selvbestemmelsesretten, som respekteres. Beskriver eksempel med en ny beboer for et års 
tid siden, hvor der i papirerne stod at han kunne være udadreagerende. Her talte vi med beboeren om hvad gør dig 
vred? Hvad kan vi gøre for at hjælpe dig bedst muligt? Og der har ikke været noget mens han har boet her. 
Medarbejderne beskriver endvidere, at det uddannelsesforløb de har været igennem omkring kommunikation; 
Girafsprog - etik og anerkendende kommunikation. Transaktionsanalyse - den professionelle rolle har haft 
betydning for at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Indikator 06.b Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik 
på løbende læring og forbedring af indsatsen

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejderne 
beskriver at magtanvendelse drøftes jævnligt og kan beskrive at der forefindes en skriftlig procedurebeskrivelse 
omkring håndtering af magtanvendelser. Denne procedure gennemgås altid med nyansatte. Medarbejderne ved 
hvor procedurebeskrivelsen findes.
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Forholdene er i 2016 oplyst i det væsentligste at være uændrede i forhold til følgende fra 2015.  
I bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet igennem flere år har haft særligt fokus kommunikation og det psykiske 
arbejdsmiljø. Der arbejdes med forebyggelse og medarbejderne forsøger at være på forkant og løse 
problemerne/udfordringerne i det daglige. I bedømmelsen er endvidere lagt vægt på at medarbejderne oplyser at 
der er udarbejdet en voldspolitik og en politik omkring overgreb (At mægle, gå imellem, være ”back up”). I 
bedømmelsen vægtes det positivt at beboerne ikke antyder eller beskriver overfor socialtilsynet at der forekommer 
overgreb, men tværtimod beskriver tilbuddet som et trygt sted at bo. Endvidere er der altid medarbejdere i tilbuddet 
og vågne nattevagter.

Indikator 07.b Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og 
er kendt af medarbejderne

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på at medarbejderne 
tidligere har oplyst at der er udarbejdet en politik omkring overgreb. Det vægtes positivt at personalet forholder sig 
til beboernes påklædning i forhold til ønsket om at beskytte den enkelte. Som eksempel herpå nævnes meget 
nedringet påklædning. I en sådan situation trækkes beboeren til side og på en anerkendende måde taler vi om at 
det uhensigtsmæssige og at dette skal laves om. Oplever ikke at det bliver taget ilde op af beboerne og vurderer at 
dette skyldes at personalet er gode til at kommunikere også i forhold til disse situationer.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet 
fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets 
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at den daglige drift på Esbernhus varetages kompetent og ansvarligt, og at tilbuddet 
organisatorisk er opbygget så det på relevant vis løbende understøtter den faglige udvikling af den pædagogiske 
praksis. Det vurderes ligeledes at den samlede ledelse besidder relevante kompetencer og at ledelsen arbejder 
målrettet og er engageret.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad har en faglig kompetent ledelse. Der lægges vægt på, 
at ledelsen samlet set besidder relevante faglige kompetencer og bred viden om målgruppen og tilbuddets faglige 
tilgange og metoder. Ligeledes vægtes det at leder og souschef har en klar arbejdsfordeling og at de fremstår 
meget engagerede i tilbuddets drift og praksis ligesom fremtidig udvikling af tilbuddet er et fortsat fokusområde. 
Endvidere vurderes det at Esbernhus har en aktiv og kompetent arbejdende bestyrelse.

Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at forstander har en 
relevant faglig baggrund primært med erfaring indenfor psykiatrien, løbende har efteruddannet sig bl.a. indenfor 
ledelse samt har mange års ledelseserfaring. Endvidere indgår en teamleder og en kostfaglig leder  i 
ledelsesteamet. Teamleder er uddannet social og sundhedsassistent og har været ansat i tilbuddet en lang 
årrække. Teamlederen har netop i 2016 gennemført Dansk Erhvervs 5 dages kursus for nye og kommende ledere, 
et kursus som kombinerer deltagernes ledererfaringer med teoretisk indblik i en række ledelsesdiscipliner. 
Teamleder beskriver overfor socialtilsynet at have fået meget med hjem i bagagen fra kurset. Det er ligeledes 
vægtet positivt i bedømmelsen, at ledelse herunder bestyrelse og medarbejdere overfor socialtilsynet oplyser, at 
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der er arbejdet målrettet på at sikre en fælles retning i tilbuddet ved blandt andet en bevidst og kontinuerlig 
udvikling af fagligheden hvor alle ansatte, uanset arbejdsfunktion har deltaget i en række kursusforløb og alle 
beboerne har været inddraget i udviklingen bl.a. via et kursusforløb omkring sygdomme, recovery, servicelov med 
videre samt udarbejdelse af et fælles værdigrundlag, aktuelt uddannelsen i forhold til KRAP. Der er desuden i 
bedømmelsen lagt vægt på, at forstander i sin ledelsesform er synlig og tilgængelig og sætter fælles retning for 
driften af organisationen. Dette bekræftes overfor socialtilsynet af både de medarbejdere og de beboere som 
socialtilsynet talte med.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at både medarbejdere 
og ledelse har mulighed for at modtage ekstern faglig supervision. Supervisionen beskrives af leder at være fastlagt 
og gennemføres hver eller hver anden måned. Det oplyses til socialtilsynet, at det tidligere var frivilligt for 
medarbejderne om man ønskede at modtage supervision eller ej, man skrev sig på hvis man oplevede behov. Ved 
tilsynet i 2015 blev beskrevet at dette fra ledelsens side og i MED var besluttet, at supervision skulle betragtes en 
del af arbejdet og at alle skulle deltage. Derfor blev forsøgt med en form for turnus hvor alle fik tildelt en tid. Leder 
beskriver ved dette tilsyn, at være gået væk fra denne stramme struktur og i stedet forsøges at motivere til 
supervision. Der er fortsat medarbejdere som helst ikke deltager i supervision. Leder oplyser at der føres statistik 
på hvornår medarbejderne sidst har været til supervision og hvis det er lang tid siden sættes medarbejder på. De 
fleste benytter sig af individuel supervision, men køkkengruppen har været til 3 gruppesupervisioner og individuel 
supervision ved siden af. Planen på sigt er team/gruppe supervision, men forstander vurderer det har været godt at 
der har været så meget individuel supervision. Medarbejderne oplyser til socialtilsynet at de ikke oplever behov for 
fast supervision, men mere at have muligheden i perioder hvis der er noget der er behov for at vende. Beskriver at 
det gode er, at supervision er et tilbud til os, må bruge det både personligt og fagligt.
En medarbejder oplyser at det virkede godt for hende som nyansat. Medarbejderne oplyser at supervisor har været 
tilknyttet Esbernhus i 7 år. Startede med at køre kurser om anerkendelse og trivsel. Kommer fra firmaet Affektum. 
Beskriver at næste supervision vil foregå i teamet og omhandle trivsel, i forhold til den netop iværksatte 
trivselsundersøgelse.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at bestyrelsen ses at 
have relevante kompetencer i forhold til at kunne påtage sig sin rolle og ansvar som medansvarlige for ledelsen af 
tilbuddet i forhold til både faglige, økonomiske og organisatoriske forhold og som sparring for tilbuddets daglige 
ledelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og udgøres af:
Formand: Tidligere kommunaldirektør. Er formand for ældrerådet. Forfatter. 
Næstformand: Tidligere lektor på gymnasiet. Tidligere borgmester. Sidder nu i kommunalbestyrelsen og i diverse 
udvalg. Forfatter.
Medlem: Er fungerende præst.
Medlem: Fungerer som overlæge i psykiatrien. 
Kommende medlem: Journalist. Tidligere ansvarshavnede chefredaktør. Tidligere kommunikations- og 
marketingschef og kommerciel redaktør samt adm. direktør. 
Formanden oplyser overfor socialtilsynet at kun to i bestyrelsen er erhvervsaktive, mens resten er pensionerede 
med en rimelig høj gennemsnitsalder.
Bestyrelsen oplyser at holde møde typisk 5 til 6 gange om året hvor leder og repræsentant for MED udvalget 
deltager uden stemmeret. 
Der er i bedømmelsen endvidere lagt vægt på, jf. gennemgang af fremsendte kopier af bestyrelsesreferater, 
orienteringsskrivelse til henholdsvis personale og beboere samt formandens deltagelse under tilsynsbesøget, at 
bestyrelsen på kompetent vis har indgået i konstruktiv dialog med socialtilsynet i forhold til udfordringen med at 
Esbernhus tilbage i 2004 blev etableret efter Almen Boligloven, hvilket ikke er foreneligt med en godkendelse efter 
servicelovens § 108 og det der af følgende behov for at lovliggøre tilbuddet i juridisk forstand.
Formanden oplyser endvidere om at driftsaftalen mellem Kalundborg Kommune og tilbuddet skal til genforhandling 
igen.
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer socialtilsynet, at den daglige drift af tilbuddet varetages kompetent. Der lægges vægt på, at 
tilbuddet fremstår godt organiseret og veldrevet, med en tydelig ledelse, der i praksis ses som synlig og 
nærværende. Der lægges yderligere vægt på, at medarbejdernes faglige kompetencer matcher beboernes behov  
og at medarbejderne løbende uddannes.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at socialtilsynet på 
baggrund af gennemgang af fremsendt data, ved interview og observation finder, at medarbejderne samlet set har 
relevant uddannelse, viden og erfaring i arbejdet med målgruppen. 
Socialtilsynet bemærker imidlertid, at der fortrinsvis er ansat sundhedsfagligt personale – ikke pædagogisk 
personale, hvilket fortsat vurderes at kunne få betydning for implementeringen af arbejdet med øget fokus på 
temaet selvstændighed og relationer. 
I bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne overfor socialtilsynet beskriver, at der er mange 
SSA'er ansat i tilbuddet. De beskriver at der kompenseres for de manglende pædagogiske kompetencer ved de 
igangsatte undervisningsforløb og kurser som eksempelvis KRAP. Beskriver at der sidst blev søgt bredt både 
pædagoger, SSA og sygeplejersker, men det endte med at det var en SSA der blev ansat. Beskriver at tilbuddets 
vikar, som er uddannet pædagog er rigtig dygtig og også bruges meget i faglige drøftelser.  
Socialtilsynet er oplyst om, at der er på Esbernhus i arbejdsplanen er 2 vågne nattevagter, 2 aftenvagter og 2-4 
medarbejdere på arbejde om dagen. Ledelsen beskriver at nogle beboere er ret plejekrævende og derfor er der set 
på hvordan tiden anvendes og det har betydet at hjælp til en beboers egen omsorg er flyttet til nattevagten fremfor i 
dagvagten hvor der er bedre tid. 
Alle medarbejdere deltager i kurser og efteruddannelser.
Der er endvidere lagt til grund at beboerrådet beskriver godt at kunne bruge mere personale. Oplever at de dage 
hvor der kun er 2 på en dagvagt er der for lidt personale. "Hvis vi skal i byen eller brug for at gå en tur, så er der 
kun en tilbage. Så farer de bare rundt". Beskriver dog at der fast er en medarbejder i hverdagen på værkstedet fra 8
 til 15.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at 
personalegennemstrømningen jf. oplysninger på tilbudsportalen er 4,35%. Dette vurderes ikke at være højere end 
på sammenlignelige arbejdspladser.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på at sygefraværet på 
tilbudsportalen er oplyst til at være 12. Tallet er det seneste år steget jævnfør fremsendt sygefraværsoversigt. Som 
forklaring på det stigende sygefravær nævnes fra ledelsens side at det ikke ses som udtryk for arbejdsrelateret 
fravær, men primært et alvorligt og langvarigt sygefravær i forhold til en medarbejder samt andre somatiske forhold. 
Det vurderes således fortsat, at det at der de tidligere år har været arbejdet meget med arbejdsmiljøet, betyder at 
sygefraværet blandt medarbejderne ikke vurderes at være på et højere niveau i forhold til sammenlignelige 
arbejdspladser.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Esbernhus har en erfaren og engageret medarbejdergruppe, som har relevante 
kompetencer i forhold til den beskrevne målgruppe. Det vurderes ligeledes, at medarbejderne i tilbuddet løbende 
modtager relevant og opdateret viden i forhold til tilbuddets faglige tilgange og metoder og, at dette afleder faglig 
refleksion, med henblik på forbedring og justering af den pædagogiske indsats i forhold til den enkelte beboer.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, der 
modsvarer målgruppens behov og tilbuddets målsætning. Der arbejdes til stadighed med at opkvalificere 
medarbejdernes kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. 
Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsens fokus på supervision og faglig sparring er med til at medarbejdernes 
kompetencer kontinuerligt udvikler sig.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at det fremgår af den 
indhentede kompetence-oversigt/personaleliste, at medarbejdergruppen er bredt sammensat fortrinsvist med 
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sundhedsfagligt personale. Der er ingen pædagoger fastansat, udover en timelønnet tilknyttet vikar. Leder oplyser 
overfor socialtilsynet, at hun ser det som en fordel, at der er forskellige faggrupper som kan bringe deres forskellige 
kompetencer ind i arbejdet med målgruppen. Socialtilsynet har i sin bedømmelse vægtet at behovet for flere 
socialfaglige kompetencer (pædagoger) til at sikre at den faglige udvikling med fordel kan udvikles.
Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet igennem de sidste 8-9 år bevidst og kontinuerligt har arbejdet 
på at udvikle fagligheden og kulturen i tilbuddet. Alle medarbejdere og beboerne har været inddraget i udviklingen 
lige fra viden om sygdomme, medicin , recovery, servicelov til udarbejdelsen af et fælles værdigrundlag. 
I bedømmelsen lagt vægt på at leder og medarbejdere positivt beskriver at alle ansatte arbejder intensivt med 
kompetenceudvikling. Jf. oplysninger på tilbudsportalen beskrives at i slutningen af 2015 startede alle ansatte et 
uddannelsesforløb i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik). Et forløb på 10 gange. 
Der har været 2 uddannelses dage i efteråret 2015, 6 uddannelsesdage i 2016 og 2 i 2017. Det er PsykologCentret 
i Viborg, der står for uddannelsen. Til efteråret skal alle på "Vedligeholdelse af førstehjælp og hjertestarter".
Her ud over er planlagt at teamleder skal på 2-dages kursus i håndtering af konflikter og arbejdspres.

Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at socialtilsynet i 
forbindelse med tilsynsbesøget observerede at medarbejdernes samspil med beboerne afspejlede et stort 
kendskab til den samlede målgruppe, men også afspejlede en stor indsigt og respekt for den enkelte beboer og 
dennes behov og forudsætninger for samværet. Endvidere er vægtet at beboerrådet udtrykte sige anerkendt og 
forstået af medarbejderne.
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      Vurdering af temaet 
Økonomi

Temavurdering

Økonomi

Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store 
konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske 
grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at 
tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at 
der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal 
derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med 
hensyn til gennemsigtighed i økonomien.

Vurdering af tema

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af tilbuddets overskudsgrad, likviditetsgrad og soliditetsgrad til i høj grad 
at være bæredygtig. 

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af gennemgang af årsregnskab, revisionsprotokollat samt årsrapport på 
tilbudsportalen som værende gennemskuelig i høj grad for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.

Gennemsnitlig vurdering 4,6

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af tilbuddets overskudsgrad, likviditetsgrad og soliditetsgrad til i høj grad 
at være bæredygtig.

Indikator 11.a Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på:
At tilbuddets revisor ikke har anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets 
årsregnskab.

Indikator 11.b Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side 
og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget
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Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets budget giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet set i forhold 
til prisen og tilbuddets målgruppe. Der er i budgettet taget højde for løbende opkvalificering og uddannelse af 
medarbejderne.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.b

Indikatoren bedømmes på baggrund af budget 2015.
Tilbuddet budgetterer i 2015 med en belægningsprocent på 97 % svarende til 29,1 borger. Det svarer ligeledes til 
en omsætning på kr. 12.938.809, hvor dækningsgraden i budgettet er på 4,1 %. Niveauet for dækningsgraden 
anses for at være på et væsentlig lavere niveau i forhold til sammenlignelige tilbud. Den lave belægningsgrad 
skyldes at de eneste faste udgifter er lejeudgifter til fælles faciliteter og tomgangsleje i tilfælde af tomme lejligheder.
Dette betyder, at tilbuddet har gode muligheder for at justere på omkostninger i store dele af budgettet i tilfælde 
ændringer i belægningsgraden, og derfor bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad.

Indikator 11.c Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og 
specialiseringsgrad

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på:
At tilbuddet har en forholdsvis høj soliditetsgrad.

Indikator 12.a Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større ændringer

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på følgende forhold:

Personale: Der er budgetteret med 29,1 beboere svarende til en belægningsprocent på 97 %. Der er tilsvarende 
budgetlagt 11,86 fuldtidsstillinger af fast personale for 2015, hvilket svarer til 0,4 medarbejder pr. borger. 
Normeringen vurderes at være i den lave ende i forhold til andre § 108 tilbud. 
Der er afsat midler til 0,75 fuldtidsvikarer, hvilket svare til ca. 6 % af fast personale. Dette vurderes at være på 
grænsen af hvad der giver mulighed for fornuftig vikardækning i ferieperioder og ved andet fravær.

Takster: Taksten er 1.129 pr. døgn (34.340 kr./mdr.), hvilket umiddelbart er en takst i den lave ende i forhold til 
andre § 108 tilbud. Det vurderes dog fint overens med at borgerne selv betaler husleje, og at udgifter til bolig derfor 
ikke er indregnet i taksten.

Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat kr. 402.500 til kompetenceudvikling, hvilket svarer til 3,1 % af 
omsætningen. Beløbet ligger inden for normen i forhold til sammenlignelige tilbud – dog i den høje ende. Af 
regnskabet fremgår det, at der brugt beløb i samme størrelsesorden på kompetenceudvikling i 2013 og 2014, 
hvilket ikke ses ofte. 

Beboeromkostninger:
Der er afsat samlet kr. 835.200 til beboeraktiviteter og materialer og varekøb, hvilket svarer til kr. 2.392 pr. mdr. pr. 
beboer.
Umiddelbart vurderes det at være et fornuftigt beløb, som er på niveau i forhold til sammenlignelige tilbud.
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Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af gennemgang af årsregnskab, revisionsprotokollat samt årsrapport på 
tilbudsportalen som værende gennemskuelig i høj grad for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.

Indikator 13.a Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i 
overensstemmelse med regnskabet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på:
At tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport på tilbudsportalen, er i overensstemmelse 
med årsregnskabet.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens 
formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser 
borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre 
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at 
opretholde sociale netværk.

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Esbernhus og tilbuddets beliggenhed, omgivelser, 
faciliteter og stand er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til beboernes behov og understøtter indsatsen og 
formålet. Lejlighederne er indrettet efter beboernes egne værdier og normer. De enkelte lejligheder afspejler et 
hyggeligt hjem hvor der er mulighed for at vælge fællesskabet til og fra og kunne være sig selv, mens gange og 
fællesfaciliteterne bærer et vist institutionspræg.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Samlet vurderer socialtilsynet, at der er god plads både inde og ude og det er socialtilsynets vurdering at de fysiske 
rammer og faciliteter imødekommer beboernes særlige behov og er velegnede for målgruppen. I bedømmelsen er 
lagt vægt på at socialtilsynet vurderer på baggrund af samtale og besøg, at borgerne trives i de fysiske rammer på 
Esbernhus. At beboerne har glæde af de muligheder som stedet rummer.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på at Esbernhus har en 
smuk beliggenhed med direkte udsigt over Kalundborg Fjord og nogle gode lyse og moderne 2 værelses lejligheder 
med eget badeværelse og thekøkken. Desuden forefindes vaskeri, fælles køkken, et trænings køkken og et 
værksted. Tilbuddet har motionsrum med træningsmaskiner og Wii, mulighed for billard og et sted med fælles 
computer. Udendørs er flere terrasser, en stor dejlig have, flere græsplæner, cykelskur, parkeringspladser og et 
bådhus helt nede ved fjorden. 
Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på, at beboerne som socialtilsynet talte med samstemmende giver udtryk for 
at trives. To beboere udtaler: "man kan ikke få et bedre sted at bo. Man har sin egen lejlighed og man kan være 
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alene eller sammen med nogen, alt efter hvad man har lyst til". Beskriver at være glade for lejlighederne, og fortalte 
at have fået skiftet køleskabene ud. En beboer udtrykker dog manglende forståelse for at man skal betale indskud i 
forbindelse med indflytning, synes det er lidt urimeligt.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at alle lejligheder er 
handicapvenlige, med god plads til de hjælpemidler som den enkelte beboer måtte have brug for. Ligeledes er 
fællesfaciliteter indrettet handicapvenligt. Der er indendørs elevator der forbinder etagerne i ejendommen. 
Udenoms arealer er endvidere indbydende med grønne arealer og mange frugttræer med mulighed for udnyttelse 
af disse både til dyrkning af egne grøntsager, men også til at opsætte fx telte mv. Beboerrådet beskrev overfor 
socialtilsynet at der aktuelt blev drøftet mulighed for at bygge/opsætte en form for orangeri for på den måde at 
udvide sæsonen og have yderligere et rum og sidde og hygge i. Få hundrede meter fra tilbuddet ligger Byens 
mose, en lille skov, hvor beboerne kan gå ture. Der er offentlig transport lige til døren. Der er ca. 3 km til centrum, 
hvor der er indkøbsmuligheder, cafeer, biograf, motionscentre, svømmehal, museum, væresteder og meget mere.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er lagt vægt på, at det i forbindelse med 
rundvisning på tilbuddet samt besøg i beboerlejligheder ses at disse er individuelt indrettet ud fra beboerenes 
ønske og behov. I bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at det er muligt at have både familie og venner på 
besøg samt at disse kan overnatte på stedet efter aftale. I bedømmelsen er imidlertid ligeledes vægtet at de lange 
gange og fællesrum bærer institutionspræg, om end beboerråd overfor socialtilsynet tilkendegiver at være blevet 
hørt med hensyn til farvevalg i fællesrum.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn modtaget 12/8 2016
Dokument vedr. resultatdokumentation af teamleder A. M.
Information til alle beboere vedr. ændring af Esbernshus´ eksistensgrundlag, dateret 
2/8 2016
Ændring af Esberhus' eksistensgrundlag, dateret 2/8 2016
Oversigt over nuværende ansatte i Esbernhus dateret 9/8 2016
Oversigt over sygefravær
Årsregnskab 2015
Revisionsprotokollat 2015
Årsrapport 2015 (Indberetning på Tilbudsportalen)

Observation Socialtilsynet er under tilsynsbesøget, blevet mødt med en åben og positiv tilgang. 
Alle har været velforberedte på besøget. Socialtilsynet har ligeledes besigtiget de 
fysiske rammer.

Interview Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget gennemført både uformelle 
samtaler med beboerne i forbindelse med rundvisningen i tilbuddet samt gennemført 
et gruppeinterview med beboerrådet. Endvidere er der gennemført gruppeinterview 
med 3 ansatte på tilbuddet uden ledelsesrepræsentanter. Socialtilsynet har i 
forbindelse med behandling af temaet organisation og ledelse talt med formanden 
for bestyrelsen samt leder og souschef.

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Beboere

Bestyrelse

Ledelse

Medarbejdere
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