
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Specialcenter Holbæk - Tornhøj

Søbæksvej 030
4450 Jyderup
Tlf.: 72365852
E-mail: ingko@holb.dk
Hjemmeside: specialcenter.holbaek.dk

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

Kirsten Ølshøj (Socialtilsyn Hovedstaden)

03-11-2014

Pladser i alt: 41

*Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelse)

18 til 85 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, selvskadende adfærd)

18 til 85 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse)

1. Stamoplysninger
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2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:
Socialtilsynet har den 27. august 2014 været på re-godkendelse af bo- og dagtilbuddet Tornhøj. Tornhøj er et botilbud 
efter Lov om Social Service § 108, som modtager 22 borgere, ifølge Tilbudsportalen. I tilknytning til botilbuddet er et 
aktivitetscenter efter § 104 med 19 pladser. Tilbuddet ligger i et plan placeret på et grønt areal midt i villakvarteret i 
Jyderup. Tidligere har de fysiske rammer været benyttet til plejehjem.

Socialtilsynet konkluderer, at det ikke er muligt i forhold til de oplyste målgrupper og de foreløbige opgørelser af 
medarbejderes uddannelse og kompetencer i øvrigt at sikre tilstrækkelig kvalitet i den faglige indsats. Tilsynet finder det 
derfor indtrængende nødvendigt, at der tilføres ekstra faglige ressourcer, for at sikre den faglige kvalitet. Tilsynet 
konstaterer, at det samme blev fremsat som en forudsætning ved tilsynsbesøg i 2013, uden at forholdene er ændret i 
tilstrækkelig grad.

Socialtilsynets konkluderer, at tilbuddet i meget begrænset omfang arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, 
samt at der ikke er en systematisk tilgang til arbejdet med faglige tilgange og metoder, ligesom der ikke fremgår 
oplysninger om positive resultater for borgerne. Der er fra ledelsens side et stort fokus på området, og det er inddraget 
som en del af handleplanen for den kommende tids arbejde med udviklingen af tilbuddet, hvilket socialtilsynet 
vurderer, som yderst relevant.

Socialtilsynet konkluderer, at Tornhøj kun i begrænset omfang støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse. 14 af tilbuddets borgere er i det interne dagtilbud, Aktivitetscentret, og 3 
borgere deltager ikke i et tilbud, mens de øvrige deltager i eksterne tilbud med forskelligt omfang og indhold. 
Socialtilsynet kan konkludere, at der ikke fastsættes konkrete mål for borgerne i forhold til beskæftigelse eller anden 
aktivitet i dagtilbuddet. Der ses ikke at være faste strukturer, for de borgere, der ikke deltager i et tilbud, således at 
muligheden for, på sigt, at kunne deltage udvikles, ligesom der ikke ses at være et fast og formaliseret samarbejde med 
de eksterne tilbud omkring borgerne.
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Det interne dagtilbud, som størstedelen af borgerne benytter, fremstår ustruktureret, uden målfastsættelse og 
inddragelse af borgerne eller pårørende omkring aktiviteternes mål og indhold. Desuden observeres de enkelte rum til 
sanseintegration og aktivitet, som ufuldstændige og med få personaler omkring borgerne.

Socialtilsynet konkluderer, at Tornhøj i begrænset omfang arbejder med selvstændiggørelse af borgerne og med at 
skabe relationer, hvilket tildels kan begrundes i målgruppens kompleksitet. Der arbejdes ikke med at fastsætte konkrete 
og individuelle mål for borgerne med fokus på selvstændighed og sociale relationer, og der mangler systematisk 
opfølgning og dokumentationsredskab til, at dette kan udføres konsekvent af medarbejderne.

Socialtilsynet konkluderer, at borgerne på Tornhøj benytter nærmiljøet enten selv eller med ledsager og ser også, at der 
er god kontakt til de pårørende og åbenhed og imødekommenhed fra medarbejderne, der prioriterer dette arbejde og 
støtter borgerne i at fastholde kontakten. Der er udarbejdet aftaleskema i forhold til opgavefordeling mellem værge og 
tilbud. Der er ingen faste aftaler omkring pårørendesamarbejdet iøvrigt, hvilket der med fordel kan laves. Tilsynet kan 
se, der er iværksat tiltag efter tilsynsbesøget på baggrund af handleplan, udarbejdet af Holbæk kommune den 20. 
august 2014.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet. Borgerne bliver inddraget under hensyntagen til deres kommunikative evner og der udvikles på at kvalificere 
metoderne omkring arbejdet med de svagt kommunikative borgere. Det ses, at flere borgere får afskåret muligheden 
for fri adgang til køkkenfaciliteter, med baggrund i hensynet til en enkelt borger på to af afdelingerne.

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel. Der er stort fokus på det sundhedsfaglige område og kost 
gennem inddragelse af diætist efter behov. Der ses dog visse udfordringer i forhold til udadrettede aktiviteter, da det 
opleves at være afhængigt af ekstra bevillinger i form af individuelle støttetimer til borgerne.

Det kan også konkluderes, at tilbuddet i begrænset omfang forebygger og håndtere magtanvendelser. Der er ingen 
oplysninger om en særlig pædagogisk indsats og mangler struktur for faglig refleksion over indberettede tilfælde samt 

Side 4 af 64

Tilbud: Specialcenter Holbæk - Tornhøj



løbende opfølgning på emnet. Ved faktuelle høring oplyser områdeleder at medarbejdere ikke kan genkende tilsynets 
baggrund for konklusion.

Det kan konkluderes, at tilbuddet forebygger overgreb. Der sikres en løbende registrering at tilfælde med vold, og er 
fokus på refleksion omkring den pædagogiske indsats i forhold til borger. 

Socialtilsynets konkluderer, at tilbuddet har en meget lav grad af faglig kompetent ledelse. 2 af 3 ledere har ikke faglige 
kompetencer som ledere. Der pågår en udredning af ledernes kompetencer på områdeniveau og en leder er i gang med 
en diplomuddannelse i ledelse. Lederne har mulighed for et fælles faglig forum og bruger dette og kender hinandens 
kompetencer. I forbindelse med høringssvar den 19. oktober har tilbuddet fremsendt oversigt over ledere og 
medarbejderes kompetencer. 

Der benyttes ikke supervision til ledere eller medarbejdere, men det vurderes, at der sker faglig sparring mellem 
kollegerne. Der afholdes personalemøder og gruppe- samt omsorgsgruppemøder.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets drift i lav grad varetages kompetent. Det fremgår, at en lille gruppe af 
personalet er sundhedsfagligt uddannede og halvdelen af personalet er pædagogmedhjælpere og ikke har en 
pædagogisk uddannelse.  Der er fra ledelsens side ikke umiddelbart overblik over medarbejdernes kompetencer, men 
det er de ved at blive udarbejdet. 

Personalegennemstrømningen oplyses til at være meget lav, men er ikke med sikkerhed retsvisende, hvilket bør 
undersøges. Det opleves af medarbejderne i gruppe 2 og 3, at der har været stor personaleudskiftning, og det har 
påvirket borgernes trivsel.  Sygefraværet ikke er højere end sammenlignelige områder, men der opleves fortsat 
problemer omkring trivslen blandt medarbejderne. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets medarbejdere i meget lav grad besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. Halvdelen af personalet er pædagogmedhjælpere, som er ufaglærte. Der 
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*Afgørelse: Under skærpet tilsyn, godkendelse afventer

foreligger ikke en kompetenceafklaring i forhold til de ansatte medarbejdere, og der er intet overblik over erfaring og 
eventuelle kurser i medarbejdergruppen.

Socialtilsynet finder, at det fremlagte budget anses for gennemskueligt. Socialtilsynet konkluderer, at kvalitet, 
målgruppe og kompetencer hænger nøje sammen med budgettet og der er behov for en nærmere redegørelse for at 
kunne vurdere temaet. Socialtilsynet finder der er behov for nærmere konkretisering  af beregning af takster/ydelser, 
som opkræves udover grundtaksten.

Socialtilsynet konkluderer endelig, at Tornhøjs fysiske rammer i lav grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Overordnet set fremstår borgerne som tilfredse med de fysiske rammer. De fysiske rammer i de enkelte grupper 
vurderes dog institutionsprægede, og der er i Aktivitetscentret, på grund af manglende ressourcer og struktur, ikke  
etableret sanserum i optimal funktion.

Det kan konkluderes, at borgere med behov for særligt hjælpemiddel får tilgodeset disse behov ved fx loftlift, men ikke 
alle borgere har eget bad og toilet samt køleskab, og i to grupper er borgerne afskåret mulighed for adgang til køkkenet 
i form af aflåst låge på grund af hensynet til enkelte borgere.

Det ses, at der i alle grupper er eller er på vej til at blive et visuelt overblik over tilgængeligt personale, men der ses kun 
hos enkelte borgere et visualiseret dagsprogram. I forhold til målgruppen konkluderes at redskabet kan benyttes som et 
pædagogisk redskab for flere borgere.

Socialtilsynet er bekendt med at der planlægges nybyggeri i løbet af 2016.
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Påbud:
Borgerne skal i deres dagtilbud sikres, at deres fulde potentiale understøttes I planen skal bl.a. indgå: - Hvilke konkrete 
mål, der opsættes for de enkelte borgere i forhold til beskæftigelse eller anden aktivitet i dagtilbuddet. - Hvordan der 
sikres faste strukturer for de borgere, der ikke deltager/ikke har udbytte af at deltage i et dagtilbud. - Hvordan der sikres 
et fast og formaliseret samarbejde med de eksterne tilbud omkring borgerne. (frist: 24-01-2015)
Borgerne skal have den nødvendige støtte, set i forhold til den enkelte borgers behov og muligheder, til at arbejde med 
selvstændiggørelse og opbygning af relationer. I planen skal bl.a. indgå: - Hvilke konkrete og individuelle mål, der er 
fastsat for borgerne med fokus på selvstændighed og sociale relationer. - Hvordan tilbuddet vil sikre en systematisk 
opfølgning og dokumentation af dette arbejde. (frist: 24-01-2015)
Der skal være sammenhæng mellem tilbuddets målgruppebeskrivelse og relevante faglige tilgange og metoder. I planen 
skal bl.a. indgå: - En klar og afgrænset målgruppebeskrivelse. - Beskrivelse af relevante faglige tilgange og metoder - 
Hvordan ledelsen vil sikre implementering af de relevante faglige tilgange og metoder. - Hvordan ledelsen vil sikre 
systematisk dokumentation, evaluering og opfølgning af den pædagogiske indsats - Hvordan ledelsen vil sikre, at 
dokumentation og evaluering af den pædagogiske indsats bidrager til medarbejdernes læring og forbedring af 
indsatsen. - Hvordan tilbuddet vil arbejde med at opnå og dokumentere positive resultater for borgerne. (frist: 24-01-
2015)
Medarbejderne skal være i besiddelse af relevante og faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov og 
tilbuddets metoder. I planen skal bl.a. indgå: - Hvordan ledelsen vil sikre, at medarbejderne har de fornødne relevante 
fagspecifikke kompetencer, fx autisme, således at de matcher målgruppens behov. - Kompetenceafklaring i forhold til de 
ansatte medarbejdere, således at der er overblik over, hvilken erfaring og eventuelle kurser eller 
efteruddannelsesforløb medarbejdergruppen har. (frist: 24-01-2015)
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Opmærksomhedspunkter:

Magtanvendelser skal forebygges og håndteres efter gældende retningslinjer. I planen skal bl.a. indgå: - Hvordan 
tilbuddet sikrer, at alle medarbejdere kender reglerne i serviceloven om magtanvendelser over for borgerne. - Hvordan 
tilbuddet sikrer, at der udarbejdes lokale retningslinjer ud fra den kommunale håndbog om magtanvendelser. - Hvordan 
tilbuddet vil sikre en løbende opfølgning på magtanvendelser. - Hvordan tilbuddet vil sikre, at der er en systematisk 
praksis og struktur for faglig refleksion over indberettede tilfælde samt for løbende drøftelser af gråzonetilfælde. - 
Hvordan tilbuddet vil sikre, at der arbejdes med pædagogiske indsatser i hverdagen for at forebygge magtanvendelser. 
(frist: 24-01-2015)
Økonomien skal være gennemskuelig for socialtilsynet I planen skal der bl.a. indgå: - Et samlet overblik over, hvordan 
tilbuddets samlede normering er fordelt på de tre grupper/ enkelte borgere. - Et samlet overblik over tilbuddets 
særydelser/-takster. - Beregningsgrundlaget for, hvordan disse ydelser/takster fremkommer. - En plan for, hvordan der 
internt løbende sker opfølgning og justering af særydelser/- takster. - Plan for, hvordan tilbuddet vil samarbejde med 
bevilligende myndigheder omkring særydelser/- takster, herunder løbende opfølgning. - Plan for, hvordan tilbuddet vil 
sikre, at særydelsen/-taksten målrettes den borger, som ydelsen er bevilliget til. (frist: 24-01-2015)
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Tilbuddet er sat under skærpet tilsyn i perioden 24. oktober 2014 - 24. januar 2015.
Der er i forbindelse med det skærpede tilsyn givet 6 påbud.

Der er i øvrigt følgende udviklingspunkter:
Tema 1: Socialtilsynet ser, at Aktivitetscentret med fordel kan søge inspiration til udvikling af tilbuddet fra andre steder, 
hvor sanseintegration er i fokus.
Tema 2: Socialtilsynet er enige med Tornhøjs prioriteringer i forhold til det fremtidige pårørendearbejde, og den 
iværksatte proces omkring tydelige samarbejdsaftaler, samt ser at der med fordel kan aftales flere fælles arrangementer 
for at sikre en fortsat god kontakt til de pårørende og gode relationer borgere og medarbejdere imellem med henblik på 
at understøtte det sociale fællesskab.
Tema 3: Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan fortsætte udviklingen af metoderne for kommunikation med 
borgerne, herunder at inddrage digitale hjælpemidler og øget brug af visualisering.
Tema 4: Socialtilsynet ser tilbuddet med fordel kan fortsætte opkvalificering af ledere, så de får redskaber til at 
implementere tiltag og større indsigt i bla. gruppedynamikker.   
Socialtilsynet ser, at ledelsen med fordel kan indgå mere i den faglige sparring med medarbejderne, samt at der 
eventuelt kan etableres supervision på sagsniveau.
Tilbuddet kan med fordel undersøge tallet omkring personalegennemstrømningen nærmere og få den korrigeret på 
Tilbudsportalen.
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel fortsat kan have fokus på medarbejdernes trivsel og herunder særligt 
problemstillingerne omkring mobning.
Tema 7: Oplysningerne omkring de enkelte værelser er ikke retvisende på Tilbudsportalen og bør tilpasses i 
overensstemmelse med de konkrete forhold.
Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel i større omfang kan inddrage tavler og visualiserede dagsprogrammer i de 
fysisk rum.
Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan overveje pædagogiske handlemuligheder i forhold til borgerne som ikke 
må have adgang til køkkenet, og at der kan arbejdes på at få fjernet afskærmning, således at alle borgerne kan få 
adgang til køkkenet.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Ansøgningsskema af 2. august 2014
Rapport fra Arbejdstilsynet af 29. juli 2013 samt svar på påbud af 18. januar 2014.
APV fra 2013
Tilsyn 2013
Dagsorden fra MEDudvalg
Kompetence og opgavefordeling
CV og dokumentation på afdelingsledere og områdeleders udddannelse og efteruddannelse 
Medarbejderoversigt
Opgørelse over fratrådte og nyansatte medarbejdere gennem det sidste år.
Timefordeling
Oversigt over overfald, voldsomme handlinger m.m.
Brandtilsynsrapport
Oversigt over fraflyttede borgere gr. 2 og 3
Faglige tilgang og metoder
Kompetenceudvikling
Stikprøver i form af handleplaner og dagbogsnotater vedrørende to borgere
Basisoplysninger på samtlige borgere
Procedure for medicinhåndtering
Vejledning til rapportering af UTH
Fokusgrupperapport og Handleplan for bostedet Tornhøj af 20. august 2014

Observation Alle grupperne 1, 2 og 3 samt Aktivitetscentret er besigtiget under tilsynet den 27.8.2014

Interview Ledere blev interviewet sammen:
Jan Quist, Centerchef var til stede under interviewet
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Inge Kolls, områdeleder var til stede under interviewet
Steen Marlet gruppe 1, ansat marts 2012 uddannet pædagog 1990 
Anja Eriksen gruppe 2, uddannet pædagog i 2004, ansat febr. 2004, som koordinator i feb. 2011 og som afd.leder i jan. 
2012.
Gitte Krogh gruppe 3, fastansat  1.10.2013 og pr. 1.6.2014 leder for Aktivitetscentret. Uddannet pædagog i 1999.

5 kvindelige medarbejdere, alle pædagoguddannede og repræsentanter fra alle grupper samt Aktivitetscentret.

To kvindelig borgere, hver for sig. Boet på Tornhøj i henholdsvis 4 år og 30 år. Begge bor i gruppe 1.

Pårørende, som er mor og værge til en mandelig borger, der har boet på Tornhøj siden 1995, hvor pågældende blev 
voksen.

Interviewkilder Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 27-08-2014

Oversigt over tilsynsbesøg 27-08-14: Søbæksvej 030, 4450 Jyderup

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Christina Dahl

Kirsten Ølshøj

Gruppe 1

Gruppe 2 og Gruppe 3

Tornhøj Aktivitets- og samværstilbud.

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

I forhold til borgernes retssikkerhed har tilsynet fokus på at der snarest udfærdiges boligdokumenter, som følger 
bekendtgørelse fra Social- og indenrigsministeriet af juni 2013.
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

2 Socialtilsynet vurderer, at Tornhøj kun i begrænset 
omfang støtter borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

14 af tilbuddets borgere er i det interne dagtilbud, 
Aktivitetscentret, og 3 borgere deltager ikke i et tilbud, 
mens de øvrige deltager i eksterne tilbud af forskelligt 
omfang og indhold. Det er socialtilsynets vurdering, at 
der ikke fastsættes konkrete mål for borgerne i forhold til 
beskæftigelse eller anden aktivitet i dagtilbuddet. Der 
vurderes endvidere ikke at være faste strukturer, for de 
borgere, der ikke deltager i et tilbud, således at 
muligheden for på sigt at kunne deltage udvikles. 
Derudover er det socialtilsynets vurdering, at der ikke 
eksisterer et fast og formaliseret samarbejde med de 
eksterne tilbud omkring borgerne. Socialtilsynet ser, at 
Aktivitetscentret med fordel kan søge inspiration til 

Socialtilsynet ser, at Aktivitetscentret med fordel kan 
søge inspiration til udvikling af tilbuddet fra andre steder, 
hvor sanseintegration er i fokus.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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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udvikling af tilbuddet fra andre steder, hvor 
sanseintegration er i fokus. 

Socialtilsynet vurderer også, at det interne dagtilbud, 
som størstedelen af borgerne benytter fremstår 
ustruktureret, uden målfastsættelse og inddragelse af 
borgerne eller pårørende omkring aktiviteternes mål og 
indhold. Desuden observeres de enkelte rum til 
sanseintegration og aktivitet som ufuldstændige og med 
få personaler omkring borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i lav grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at hverken ledelse eller medarbejdere i de enkelte grupper eller det interne 
aktivitetstilbud arbejder med den enkelte borger omkring konkrete mål i forhold til beskæftigelse eller anden 
aktivitet som fx sanseintegration, samt at borgeren med baggrund i dette ej heller bliver inddraget i forhold til 
fastsættelse af mål.

Der er i bedømmelsen også lagt vægt på, at der ses et minimalt samarbejde med eksterne tilbud omkring 
borgernes beskæftigelse. I den forbindelse ses ikke en generel opmærksomhed fra ledelse eller medarbejdere på, 
hvordan borgerne kan støttes omkring struktur i dagligdagen, således at beskæftigelsesmulighederne kan udvikles.

Der er endvidere lagt vægt på, at det interne dagtilbud, som størstedelen af borgerne benytter, ses ustruktureret, 
uden målfastsættelse og inddragelse af borgerne eller pårørende omkring aktiviteternes mål og indhold. Desuden 
observeres de enkelte rum til sanseintegration og aktivitet i øvrigt som ufuldstændige og med få personaler 
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omkring borgerne.

Der er endeligt lagt vægt på, at hovedparten af borgerne deltager i et dagtilbud eller beskæftigelse.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at det generelt er dagtilbuddet, der står for at opstille mål i samarbejde med 
personalet på afdelingen, hvor borgerne bor. De koordinerer indsatsen og nævner, som eksempel at 
de arbejder med piktogrammer og overgangssituationer. Leder fra Aktivitetscentret supplerer med, 
at de ikke laver individuelle mål med borgerne, idet det overordnede mål er samvær og aktivitet med 
udgangspunkt i sanseintegration. 

Ved rundvisning i Aktivitetscentret observeres, at dagtilbuddet har flere rum til sanseintegration og 
aktivitet i form af fysisk træning. Borgerne, som er immobile opholder sig i disse rum, flere borgere 
sammen, uden personale omkring sig. Personalet er i et andet lokale i gang med pleje, i form af 
påsætning af støttestrømpe eller lignende. Det oplyses, at den slags gøremål sker i dagtilbuddet, når 
det vurderes nødvendigt. 
I et rum med bobler ses interaktion mellem en medarbejder og borger omkring aktiviteten. Det 
oplyses fra lederen, at de har særligt fokus på borgere fra Grønland, ved at have aktiviteter i lokale 
som er særligt møntet denne målgruppe. 
Rummene fremstår ikke færdige, og leder oplyser, at der lige er blevet malet i sommers, og at alle 
ting derfor ikke er blevet hængt op og indrettet færdigt. 

Lederen oplyser, at alle borgere kommer ud og går en tur dagligt. De tager sjældent ud til aktiviteter 
uden for huset, på grund af for lidt personale. Ifølge Tilbudsportalen er der i Aktivitetscentret 156 
personaletimer ugentligt til de 19 borgere, hvilket giver i gennemsnit 8,2 personaletime pr. borger pr. 
uge. 
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Medarbejderen fra Aktivitetscentret bekræfter, at der ikke opstilles konkrete skriftlige mål i 
øjeblikket, men at der arbejdes på det. Det oplyses, at der laves status og kvartalsmøder, hvor 
pårørende m.m. inviteres med til møderne. I høringssvar fremgår, at det kun gælder for borger som 
er tilknyttet CSU.

Ved dokumentanalyse af de fremsendte stikprøver på to borgere, fremgår der ingen mål for aktívitet 
og beskæftigelse i hverken status, opfølgning og pædagogisk handleplan, den kommunale bestilling 
eller i dagbogsnotater og kontaktbog. I en sag ses det noteret, at borger deltager i et eksternt § 104 
tilbud og ikke ønsker ændringer i dette.  

Ledelsen fortæller, hvordan samarbejdet fungerer omkring borgerne i eksterne tilbud: 
- Gruppe 1, hvor en borger arbejder på Stejlhøjhus. Her taler de med tilbuddet, hvis der er nogle 
udfordringer. Der ingen direkte målsætning, men borger udtrykker tilfredshed omkring arbejdet. 
- Gruppe 2, hvor en borger kommer på Solgården. Her har de et mindre tæt samarbejde end med 
deres interne dagtilbud. De ser en fordel ved det interne tilbud både i forhold til trivsel hos borgerne 
og af hensyn til samling af ekspertisen.
- Gruppe 3, hvor en borger går på CSU, som i forbindelse med indflytningen afholdt et opstartsmøde. 
Det er CSU, der opstiller mål, med fokus på udvikling af borgerens kommunikation og struktur, og der 
anvendes tegn til tale, hvilket de også drager ind i døgntilbuddets kommunikation med borgeren.

En pårørende oplyser, at borger benytter Aktivitetscentret dagligt fra ca. 9.30 til ca. kl. 15.00. 
Pårørende ved ikke, hvad der laves i tilbuddet, men siger der synges, er massageseng og læses 
historie, samt at borger også kommer ud og ser naturen. En pårørende oplyser, at handleplanen 
udarbejdes i fællesskab, idet de pårørende sidder sammen med afdelingsleder, personale fra 
døgntilbud og borger og laver den. Der er ingen med fra dagtilbuddet i den proces. Der tages 
udgangspunkt i handleplanen fra sidste år, den drøftes løst, og på den baggrund laves en plan for, 
hvordan borgerens hverdag skal foregå i den kommende periode.
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Indikator 01.b: Borgerne er i 
uddannelse, beskæftigelse, 
beskyttet beskæftigelse, eller 
dagtilbud i form af aktivitets- og 
samværstilbud

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser omkring antallet af borgere, der er i tilbud:
- Gruppe 1, er en borger ikke i aktivitet, og en borger arbejder på Stejlhøjhus.
- Gruppe 2, er to borgere ikke i aktivitet og 1 borger er på Solgården og 5 i internt dagtilbud.
- Gruppe 3, er en borger i et forløb på CSU og de øvrige i beskæftigelse i internt dagtilbud.

Leder fra Aktivitetscentret oplyser, at tilbuddet ikke har borgere udefra og pt. er 14 borgere tilknyttet 
dagtilbuddet. To borgere kommer ikke kontinuerligt og to borgere fra gruppe 3 har ekstra støtte med. 
Det oplyses, at alle borgere er fuldt indskrevet*, men nogle kommer kun delvist, og andre får støtte 
andet sted, hvis ikke de kan deltage i Aktivitetscentrets tilbud den pågældende dag.* I høringssvar 
fremgår at enkelt borger har deltidsplads.

En borger oplyser, at pågældende arbejder på Stejlhøj, alle hverdage undtagen mandag, hvor 
pågældende har hjemmedag til tøjvask. I weekenden varetager pågældende vasketøj for dagcentret, 
som frivilligt arbejde. Borger tager selv tog og bus til aktivitet i Kalundborg.
En anden borger oplyser, at pågældende arbejder hver dag, undtagen onsdag, laver blandt andet lys. 
Arbejder i Dianalund og kører med taxa dertil.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

2,3 Det er socialtilsynets vurdering, at Tornhøj i begrænset 
omfang arbejder med selvstændiggørelse af borgerne og 
med at skabe relationer, hvilket tildels kan begrundes i 
målgruppens kompleksitet.

Det er socialtilsynets vurdering, at der ikke fastsættes 
konkrete og individuelle mål for borgerne med fokus på 
selvstændighed og sociale relationer, og mangler 

Socialtilsynet er enige med Tornhøjs prioriteringer i 
forhold til det fremtidige pårørendearbejde, og den 
iværksatte proces omkring tydelige samarbejdsaftaler, 
samt ser at der med fordel kan aftales flere fælles 
arrangementer for at sikre en fortsat god kontakt til de 
pårørende og gode relationer borgere og medarbejdere 
imellem med henblik på at understøtte det sociale 
fællesskab.
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systematisk opfølgning og dokumentationsredskab til at 
dette kan udføres af medarbejderne.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne på Tornhøj benytter 
nærmiljøet enten selv eller med ledsager.

Socialtilsynet vurderer også, at der er god kontakt til de 
pårørende og åbenhed og imødekommenhed fra 
medarbejdernes side, og medarbejderne prioriterer 
dette arbejde og støtter borgerne i at fastholde 
kontakten til de pårørende. Der er ingen faste aftaler 
omkring pårørendesamarbejde, hvilket der med fordel 
kan laves, jf. handleplan af 20. august 2014.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i lav grad styrker borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere ikke arbejder systematisk eller dokumenterer 
arbejdet med den enkelte borger omkring konkrete mål for oparbejdelse af sociale kompetencer og 
selvstændighed. Borgeren bliver på denne baggrund heller ikke inddraget i forhold til fastsættelse af individuelle 
mål, ligesom der ikke bliver fulgt løbende op.

Der er også lagt vægt på, at flere borgere benytter nærmiljøet i Jyderup, og kommer på biblioteket, til frisøren eller 
ud og handler med eller uden ledsager.

Der er endvidere lagt vægt på, at der er en god kontakt til de pårørende, hvilket borgere og pårørende bekræfter, 
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ligesom det er et område, som medarbejderne vægter i forbindelse med tilsynets interview. Der er fokus på at få 
mere og bedre kontakt fremover jf. handleplan, som er udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterview med et 
større antal pårørende.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser omkring fastsættelse af mål på denne indikator:
- I team under gruppe 1 nævnes et eksempel, men oplyser at der ikke er nogle nedskrevne mål og 
tankerne omkring mål er hos personalet. På grund af udskiftningen af personalet får de ikke 
dokumenteret tilstrækkeligt. Lederen oplyser, at der er dagsrytmer som beskriver, hvad der skal 
foregå i løbet af dagen, og de arbejder med udvikling heraf.
- Gruppe 2 oplyser, at de arbejder meget med det, men er ikke særlig gode til at få skrevet det ned. 
Der nævnes flere eksempler, som der arbejdes med fx en borger, der har svært ved at komme ud og 
handle. Sagerne bliver drøftet på møder, men der bliver ikke skrevet noget ned.
- Gruppe 3 nævner et eksempel med en borger, der selv vil vælge sin medarbejder. Personalet 
forsøger i et vidt omfang at imødekomme dette, og er ved at lave tavle med billede af 
medarbejderne, for at skabe relationer borger og medarbejder imellem.
- Aktivitetscentret fortæller, at medarbejderne arbejder i en måned af gangen med mundtligt aftalte 
mål, hvilket skaber kontinuitet og god udvikling for borgeren. Her indgår de i en forhandling med 
borgeren om støtten. Lederen oplyser, at mange borgere ikke selv kan forstå og vælge og skal have 
hjælp til det.

Medarbejderen fortæller, at som led i opfølgning på mål, fastsat af kommunen, taler de med borger 
og kolleger om det, og snakker om mulige aktiviteter. Det er under opstart, at medarbejderne skal til 
at arbejde med EKJ (elektronisk journalsystem), og de føler sig parate til det. 

Ved dokumentanalyse af de fremsendte stikprøver vedrørende to borgere, fremgår der i status, 
opfølgning og pædagogisk handleplan og den kommunale bestilling, at der er mål for opnåelse af 
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sociale kompetencer og selvstændighed fx i form af brug for hjælp til at skabe hensigtsmæssig 
kontakt med/til andre borgere. Det kommer blandt andet til udtryk i ønsker om at handle flere gange 
om ugen og at udvikle kommunikative færdigheder og begrænse udadreagerende adfærd.  I et andet 
eksempel fremgår det, at ydelsen gives med henblik på, at borger vil få et mere selvstændigt og 
bedre liv. I bestillingen står der, at ud fra en faglig vurdering, er der ønske om udfordringer i forhold 
til hverdagen, og der nævnes eksempler på aktiviteter, der kan iværksættes i den forbindelse. Der ses 
ikke en systematisk opfølgning på målene i dagbogsnotater eller kontaktbog.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen i gruppe 1 fortæller, at borgerne bruger det lokale område, hvor tre borgere går uden 
ledsager, mens resten har en støtteperson med. Borgerne laver selv madplan og er med til at handle 
ind og kommer til frisør og nogle i fitnesscenter.

I gruppe 2 oplyser lederen, at borgerne benytter biblioteket i Jyderup, de benytter den lokale frisør 
og borgere med ledsageordning kommer på indkøbsture og i biografen. Medarbejderne fortæller, at 
borgerne hovedsagligt får besøg i tilbuddet og enkelte gange har der været overnatning. Tilbuddet 
støtter borgerne i at holde deres netværk ved lige ved at ringe for borgerne. De nævner eksempler 
på, at en borger har en kæreste og en anden en relation fra netværk i barndommen, som de 
fastholder for at bevare livshistorien.

Medarbejderne oplyser, at i gruppe 3 har en borger kontakt til tidligere personale, som er en ven af 
huset og kommer på frivillig basis.

Aktivitetscentrets leder oplyser, at de går ture, og hvis mange skal afsted, tager de bussen. Mange 
skal ledsages en til en, for at kunne komme afsted, hvilket er problematisk, da der kun er 3 
medarbejdere til de 12 borgere, som ikke har fast støtte i aktiviteten.
Tilbuddet har en sal med et stort lærred, som kan benyttes til større sociale sammenhænge og fælles 
aktivitet eksempelvis til forevisning af film.
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En borger oplyser, at pågældende ikke har nogle venner fra arbejdet eller andre relationer.
En anden borger fortæller, at pågældende selv går til frisør og selv laver aftaler der, samt besøger 
fodterapeut og klarer tandlæge samt lægebesøg. Borgerne oplyser, at de deltog i Centerfesten i går, 
hvilket de fandt sjovt, og alle beboere i gruppen altid holder nytår sammen i tilbuddet.

En pårørende oplyser, at borger har en støtteperson, som møder hver dag kl. 15.00 og er med enten 
på bytur, eller at nogle stykker fra Tornhøj tager til København / City 2 og shopper. Borger kan godt 
lide at komme ud af huset og pårørende er glad for ordningen. Der nævnes eksempel på en festival, 
som borger plejer at komme på årligt, og at støttepersonalet tager med, når de pårørende tager 
initiativ til at fastholde turen. Personalet støtter der i morgentimerne, hvorefter de pårørende klarer 
resten af dagen.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at der er informeret samtykke på alle borgere, udarbejdet sammen med værge. De 
fleste har personligt værgemål. Ifølge Dokumentanalysen fremgår af de 21 fremsendte borgere i 
tilbuddet har de 11 personligt værgemål, heraf i overvejende grad med værge som har 
familiemæssig tilknytning til borgeren. 

I gruppe 1 fortæller lederen, at de afholdes årlig julefrokost og ringes jævnligt til pårørende. Nogle 
pårørende ønsker ikke at komme. Medarbejderne oplyser, at borgeren jævnligt har besøg af deres 
pårørende, både anmeldt og uanmeldt, en borger efterlyser behov for kontakt til familie.

Lederen i gruppe 2 fortælller, at det ville være godt med flere aktiviteter med pårørende. Der holdes 
jule- og fødselsarrangementer, men kunne se det som oplagt at lave noget om sommeren. Det er 
forskelligt, hvor meget kontakt borgerne i gruppen har til de pårørende. Medarbejderne fortæller, at 
en borger fx har fast ugentlig kontakt til forældre ved besøg eller telefonsamtale, mens andre beder 
om hjælp til ledsagelse til fester fx i familien. Medarbejderne tror, at de nye indbydende rammer og 
en større bolig med plads, giver rum til mere besøg fra pårørende, da det vil føles mere hjemligt. Der 
nævnes et eksempel med en pårørende, der har svært ved at besøge tilbuddet og derfor aftales der 
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kun besøg ude af huset.

I gruppe 3 oplyser lederen og medarbejderne, at der er god kontakt til de pårørende, der laves 
aktiviteter sammen og involvering generelt. Der er 4 aktive forældre i gruppen, som meget gerne vil 
være der og kommer, og de modtages altid. Flere borgere besøger deres forældre og tager på ferie. 
Oftest er kontakten på forældrenes initiativ, men personalet hjælper fx med at sende breve.

Der er ingen af medarbejderne, der oplever dilemmaer med kontakt til de pårørende. De prioriterer 
tiden til at snakke med dem, og er gode til at dække ind for hinanden ved behov for snak med en 
pårørende.

Ved dokumentanalyse ses, at der som led i handleplan af 20. august 2014 skal laves tydelige 
samarbejdsaftaler med alle pårørende og der er fokus på at få lavet flere fælles arrangementer.

En borger oplyser at have meget familie, som pågældende besøger til fødselsdage og jul. 
Vedkommende holder altid jul med familien, hvor der er børn og børnebørn, og har god kontakt til 
sine søskende. En anden borger ser også sin bror, men holder jul sammen med en medbeboer på 
tilbuddet, hvor de får andesteg og danser om juletræet. En borger fortæller, at vedkommende har 
haft en kæreste, som nu desværre er afgået ved døden.

En pårørende fortæller, at borger er bevidst om, hvis pågældende skal hjem på besøg. De kan have 
samtale i telefonen, og den pårørende kan fx høre han griner. Familien møder altid op, hvis der 
inviteres af bostedet. Førhen kom forældrene hver onsdag på besøg på Tornhøj. Nu har borger god 
støtte i form af ekstra beviling af ekstra støttetimer på 78 timer om ugen til ledsagelse. I stedet 
ledsager personalet derfor borger hjem til familien 1 gang ugentligt i 3-4 timer fra kl. 11-15. Den dag 
er borger ikke i Aktivitetscentret. Tidligere blev borger transporteret med flex. De 78 timer er 
tilrettelagt over alle ugens 7 dage. Forældrene kommer ikke så meget på Tornhøj mere. Den 

Side 23 af 64

Tilbud: Specialcenter Holbæk - Tornhøj



pårørende oplever også, at personalet er glade for ændringen, og kan se på borger, at pågældende er 
glad for det, fordi borger smiler.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

2,5 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget 
begrænset omfang arbejder med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse. Socialtilsynet vurderer, at det er 
en særdeles bred målgruppe, som tilbuddet modtager. 
Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at det ikke er 
muligt, at opstille en systematisk tilgang med faglige 
tilgange og metoder, som kan tilgodese samtlige 
borgeres behov på kvalificeret vis. Socialtilsynet kan ikke 
se, at der er skabt retning og beskrivelse omkring de 
pædagogiske valg jf. tilsynets anbefaling i 2013.

Socialtilsynet vurderer også, at der ikke fremgår 
oplysninger om positive resultater for borgerne. 
Der er fra ledelsens side stort fokus på området, og det 
er inddraget, som en del af handleplanen for den 
kommende tids arbejde med udviklingen af tilbuddet, 
hvilket socialtilsynet vurderer, som yderst relevant.

Socialtilsynets vurderer, at tilbuddet understøtter 
borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet. Borgerne bliver inddraget under 
hensyntagen til deres kommunikative evner, og der 

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan fortsætte 
udviklingen af metoderne for kommunikation med 
borgerne, herunder at inddrage digitale hjælpemidler og 
øget brug af visualisering.
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udvikles på at optimere metoderne omkring arbejdet 
med de svagt kommunikative borgere. Det vurderes, at 
flere borgere får afskåret muligheden for fri adgang til 
køkkenfaciliteter, med baggrund i hensynet til en enkelt 
borger på to af afdelingerne.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel. Der er 
stort fokus på det sundhedsfaglige område og kost 
gennem inddragelse af diætist efter behov. Der ses dog 
visse udfordringer i forhold til udadrettede aktiviteter, da 
det opleves at være afhængigt af ekstra bevillinger i form 
af individuelle støttetimer til borgerne.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i begrænset 
omfang forebygger og håndterer magtanvendelser. Der 
er ingen lokale retningslinjer/oplysninger om procedure 
for indberetning og mangler struktur for faglig refleksion 
over indberettede tilfælde samt løbende opfølgning på 
emnet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger overgreb. 
Der sikres en løbende registrering at tilfælde med vold, 
og er fokus på refleksion omkring den pædagogiske 
indsats i forhold til borger. Der kunne på en mere 
hensigtsmæssig måde ske systematisk registrering i 
central mappe.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget lav grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets målgruppe er meget bredt defineret på Tilbudsportalen såvel den 
for gruppe 1, den for gruppe 2 og 3 samt for Aktivitetscentret, hvilket også kommer til udtryk i den fremsendte 
borgeroversigt. Der arbejdes fra ledelsens side på at få denne inddelt i mere entydige målgrupper, samt at få de 
øvrige oplysninger opdateret i forhold til blandt andet metoder. 

Det er også socialtilsynets bedømmelse, at der ikke er en systematisk tilgang til arbejdet med faglige tilgange og 
metoder, ligesom der ikke fremgår oplysninger om positive resultater for borgerne. 

Socialtilsynet får kun et sporadisk billede af tilbuddets faglige tilgange og metoder. Det er socialtilsynets 
bedømmelse, at der i personalegruppen er forskellige faglige tilgange og metoder, som ikke er afstemt og derfor 
ikke benyttes systematisk og kontinuerligt. Socialtilsynet ser, at der hverken fra ledelsen eller medarbejderne er 
fokus på inddragelse af digitale hjælpemidler og kun i mindre omfang benytter visualisering.
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet kun i nogen grad har implementeret de anvisninger, som tilsynet i 2013 
anbefalede.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at flere borgere har boet der i mange år, og at der ikke tidligere har været fokus 
på metoderne i samme omfang som nu, og borgerne ses derfor ikke inddraget direkte i fastsættelse af mål. 
Derudover ses Tilbudsportalen ikke at stemme overens med den måde tilbuddet i øjeblikket arbejder med 
borgerne.

Der er i bedømmelsen også lagt vægt på, at det i flere sager ses, at der i bestillingen fra kommunen er sat mål for 
udvikling, men der arbejdes ikke systematisk med disse og de ses kun prioriteret ganske få indenfor det 
sundhedsfaglige område. Socialtilsynet har svært ved at se en rød tråd i forhold til indsatsmål opstillet af 
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kommunen og de udviklingsmål, som er opstillet i tilbuddet i en fremsendt stikprøve.

Endvidere er lagt vægt på, at der årligt udarbejdes en status af det tilknyttede personale og heri indgår faglig 
sparring i omsorgsgruppen.

Der er endelig lagt vægt på, at der fra ledelsens side er stort fokus på området, og det er inddraget, som en del af 
handleplanen for den kommende tids arbejde med udvikling af tilbuddet og at dette .

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 03.a: Tilbuddet 
anvender faglige tilgange og 
metoder, som er relevante i 
forhold til tilbuddets målsætning 
og målgruppe

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser omkring målgruppen, at det overordnet er borgere med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne, og som udgangspunkt er de kommunikationssvage. I gruppe 2 og 3 er borgerne mere 
fysisk krævende, mens de i gruppe 1 er mere selvhjulpne. 

Ved dokumentanalyse fremgår det af borgeroversigten, at der er et stor spænd i borgernes diagnoser 
samt kulturelle baggrund. Af de 21 indskrevne borgere på tidspunktet for tilsynet oplyses blandt 
andet 8 borgere med en "hoved" diagnose som cerebral parese, 1 med autisme, 1 med atypisk 
autisme, 1 med kromosomafvigelse, 14. syndrom, 2 med down syndrom, 1 med debilios mentis, 1 
skizofren med udviklingshømning samt en med sen-hjerneskade. Flere oplyses at have 
følgehandicap. Enkelte er herudover også opført med 2. diagnose som døv, svært langsynet og 
antages demens. 4 borgere oplyses at være grønlænderer og 1 borger kommer oprindeligt fra Irak.

Områdelederen oplyser, at der arbejdes på Tilbudsportalen omkring inddeling i mere entydige 
målgrupper. 

Lederen oplyser, der er en proces i gang omkring den faglige tilgang og metoder, og dette er endnu 
ikke afklaret. Det har tidligere været besluttet, at der skulle arbejdes ud fra den neuropædagogiske 
metode, men der afventes en samlet centerafklaring omkring emnet. Centerlederen oplyser, at der 
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er en udviklingskonsulent på opgaven. Der  forventes, ifølge Centerleder, udarbejdet en 
handlingsplan 2 -3 uger inde i september, hvori det vil fremgå, hvornår de forventes at kunne afklare 
metoderne nærmere.

Ledelsen oplyser, at de generelt arbejder neuropædagogisk og tidligere brugte piktogrammer, men 
nu anvender Boardmaker og Tegn til Tale. I Aktivitetscentret anvender de sansepædagogik. 
Medarbejderne har været på inspirationsbesøg i andet tilbud. Der afholdes sansefestival i 
september, og der er indrettet særlige rum og særlige steder, hvor borgerne kan ligge, ligesom der er 
opsat særlig musik for stimulation. 

Ledelsen nævner omkring en borger i gruppe 1, et eksempel på et mål for en borger, som har svært 
ved at komme i butikker og har svært ved at gå, men gerne vil køre bus eller bil. Her benyttes 
konkreter i form af, at trolley tages frem, som tegn på at borger skal med på indkøb.

Medarbejderne fortæller, at de har været tilfredse med Etikos projektet og oplever at "etikken kan 
sætte nogle "synsninger til side"". Målgrupperne i de enkelte grupper er meget forskellige, og der 
arbejdes med forskellige tilgange. De interviewede medarbejdere, som alle er pædagoger, fortæller 
at de to faggrupper, (social- og sundhedspersonale og pædagoger) ser meget forskelligt på tingene. 
Medarbejderne oplyser, det er blevet bedre, men der har været konflikter omkring det. 
Pædagogerne ønsker en større grad af teamwork med social og sundhedspersonalet, men får tit af 
vide "det bare er de der pædagoger".

I gruppe 1 oplever medarbejder, at Etikos er et godt arbejdsredskab og tager emner op ud fra 
skemaet, og sikrer sig, at de kommer omkring borgeren ved at bruge principperne. Medarbejder 
finder, at det tager tid at lære, men føler det er godt at få andre meninger om emnet. De beskriver 
det med, at "man godt kan se sig lidt blind", og de føler også det giver mere ejerskab omkring 
situationen og inddrager det i dagligdagen i en hurtig udgave. Medarbejder fortæller, at de også 
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arbejder med andre faglige tilgange. Den fælles tilgang er anerkendende og med relationer. De har 
borgerne mere inde over alt i deres liv i dagligdagen, men det tilrettelægges individuelt ud fra den 
enkelte borger. Nævner fx at en borger har større behov for visualisering end en anden. Der bruges 
konkreter og detaljer i forklaring efter behov og evner hos borgeren. Medarbejder ser en stor 
udvikling hos borgerne. Der tales om borgerne på møderne, men den løbende udvikling herunder 
status og ændring af metoder drøftes i forbindelse med  visiteringen. Medarbejder fortæller, at de 
har mere verbale borgere.

I gruppe 2 fortæller medarbejder, at de bruger meget tid på Etikos, og alle medarbejdere prioriterer 
det. Det giver dem mulighed for at komme væk fra de faste klicheer og bringer rum for den faglige 
snak. Der er etableret en dilemmapostkasse, hvor man, før et emne bringes op, er forpligtet til at 
italesætte problematikken overfor kollegaen. Medarbejderne oplever, at borgerne er blevet gladere, 
da de nu arbejder ud fra en fælles beslutning. Medarbejder oplyser, at de har hele den brede 
målgruppe, men at de har opdelt borgerne for at sikre de borgere, som har behov for dette, et fast 
personale. Det oplyses at der arbejdes neurologisk og kognitivt ved borgere med senhjerneskader, 
bl.a. ved at sørge for faste rutiner. I gruppe 2 er en demensvejleder, der laver handleplaner for 
demente borgere og planerne drøftes på efterfølgende møde, hvor ændringer skrives ned i 
dagbogsnotater og forflytningsbeskrivelser. 

I gruppe 3 tages dilemmaer op på personalemøder. Medarbejder fortæller, at de tyder tegn eller 
kropssprog og mimik. Kan bruge noget visuelt med nogle borgere og fx nævnes boardmaker med en 
borger samt tegn til tale. Ved borgers indflytning blev der eksempelvis lavet mappe, som var 
tilgængelig og kunne benyttes i samværet med borgeren. Mappen indeholder blandt andet billeder 
af aktiviteter. Medarbejderne oplyser, at de skal på tegn til tale kursus. Det oplyses også, at der 
anvendes konkreter i kommunikationen med borgerne. 
Aktivitetscenteret oplyser, at de på sigt gerne vil tage nogle etiske dilemmaer op, som fast punkt til 
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personalemødet. De fleste borgere har været der i mange år, men dagtilbuddet har lige fået en ny 
borger. Målgruppen dækker alt fra borgere med hjerneskade, epilepsi, spatisk lammelse, autisme og 
synsnedsættelser. Medarbejder fortæller, at de er indspireret af Snoezelshuset og arbejder målrettet 
med sanseintegration. Har fx Det sorte rum, et rum med lys og kegler. Medarbejderne er 
opmærksomme på borgere med eventuel autisme og på, at nogle skal have ro. Medarbejderne 
oplyser, at de bruger meget tid på at aflæse borgernes signaler. 

Alle medarbejdere ser frem til indførsel af det digitale journalsystem, EKJ, og føler sig parate til det. 
De glæder sig til ikke at skulle lede flere steder efter oplysninger om borgerne og tror det vil lette 
kommunikationen og skabe mere tydelighed omkring borger/arbejdet.

Der ses, hverken hos ledelsen eller medarbejderne, overvejelser omkring inddragelse af de digitale 
hjælpemidler og herunder Ipads i kommunikationen med borgerne og som led i en øget 
selvstændiggørelse.

En borger oplyser, at pågældende får hjælp til madlavning og til at rede seng. En anden fortæller at 
personalet hjælper med at få støttestrømper på, at lave mad og komme i bad om morgenen. En 
borger oplever ikke, at der er nogle faste planer for en snak om, hvad pågældende skal have støtte 
til. Borgerne oplyser, at de laver mad alene sammen med personalet, to eller tre gange om ugen. De 
er meget glade for at lave mad. Øvrige beboere laver mad på de resterende ugedage.

I dokumentanalyse fremgår det af den fremsendte "Handleplan for bostedet Tornhøj" af 20. august 
2014, at der arbejdes på at få en tydelighed om målgruppeafgrænsning og der er igangsat revision af 
målgruppebeskrivelser. Desuden er tydelige retningslinjer og rammer for det pædagogiske arbejde 
under udarbejdelse. Omkring dokumentanalyse af konkrete stikprøver i to borgeres handleplaner 
m.m. henvises til indikator 1.a og 2.a.
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I tilsynsrapport 2013 er givet følgende anbefaling: Det anbefales Tornhøj, at der arbejdes videre med 
allerede igangsatte tiltag, således beskrive og skabe retning omkring de pædagogiske valg.
Sytter Kristensen, LEV landsformande har i skrivelse af 19. august 2014 i notat til tilbuddet skrevet 
følgende: (citat) "På Tilbudsportalen var de målgrupper, som kan modtages på Tornhøj, overordentlig 
bred og kendetegnet ved en række komplekse funktionsnedsættelser. De fleste af de nævnte 
målgrupper kræver høj socialpædagogisk faglighed, en faglighed som jeg finder det tvivlsomt er – 
eller har været – til stede i forsvarligt omfang i bostedet. Som det fremgår, er der relativt få 
uddannede socialpædagoger ansat på Tornhøj, og det fremgår tilmed af tilsynsrapporten, at man 
ikke benytter sig af de kompetencer, som rent faktisk er til stede blandt de ansatte.

Der ses, ud fra oplysningerne på Tilbudsportalen om målgruppernes omfattende kompleksitet, 
overensstemmelse med det som ledelsen udmeldte. Der ses dog i interviewet ingen tydelighed 
omkring hvilket værdigrundlag, de arbejder efter, hvilke faglige målsætninger de benytter, og ej 
heller er der oplysninger om, at målene laves sammen med borger eller at der følges op på målene 
på pædagogiske møder. Tilbudsportalen ses således ikke at stemme overens med den måde 
tilbuddet i øjeblikket arbejder med borgerne" (citat slut).

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

I handleplaner på de fremsendte stikprøver i borgersager, fremgår det omkring en borger i gruppe 1, 
at der er få opstillede mål/planer omkring "kompetencer og formåen" og meget omkring "diabetes 
og medicin. Medarbejder oplyser, at målet er, at borger selv skal lære at tage sin medicin. 
Medarbejder følger op, ved at tale med borger om det over en aktivitet.  Ledelsen fortæller, at der i 
den konkrete sag er lavet en intern udviklingsplan for borger. Medarbejder fortæller, at ud fra 
bestillingen fra kommunen, har medarbejder valgt at arbejde med medicin først. Der er 
opfølgningsseddel/status på dette fokusområde. Medarbejderne forklarer med eksempel om 
diabetes om måden det dokumenteres på, ved afkrydsningsskema og dosering.  Der er ike 
udarbejdet procedure for dette. Medarbejder fortæller, at i gruppe 1 bruges dagbogsnotater også til 
at beskrive konflikter m.m.
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Medarbejder fra gruppe 2 fortæller, at dagbogsnotater fx  også bruges til at styre vægten hos 
borgerne.

I fremsendt plan vedrørende borger fra gruppe 3, oplyser lederen, at der ikke var skrevet noget for 
den periode, der blev anmodet om, grundet en særlig omstændighed. Det oplyses, at der 
kontinuerligt er skrevet dagbogsnotater, som lægger op til mål, og det er noget medarbejderne er 
opmærksomme på. Det oplyses også, at medarbejderne arbejder mere på status end på 
formidlingen i dagbogsnotater.
Lederen fortæller, at det er helt nyt i gruppen at arbejde med borgere, som bruger tegn til tale, og 
for nogle medarbejdere er det meget grænseoverskridende. Der er udarbejdet noget materiale, som 
medarbejderne kan benytte.

I stikprøven er der en bestilling med mål, men disse er ikke brugt i dagbogen. Medarbejderne kender 
målene, men der arbejdes endnu med opsættelse af konkrete mål i dagbogen. Det drøftes internt, 
hvilken retorik der er brugt i dagbøgerne, og der er enighed om, at der skal arbejdes med denne 
samt med konkretisering af den pædagogiske indsats ud fra tydelige mål med angivelse af delmål og 
metoder.

Medarbejderne fortæller, at det i alle grupper er omsorgsgrupperne, der laver status i september 
måned.
Det er også denne gruppe, der holder møde om borger en gang om måneden, for at sikre 
tværfaglighed.

I tilsynsrapport fra 2013 er anført i forhold til handeplaner: Efter tilsynets opfattelse kan 
udviklingsplan med konkrete anvisninger blive tydeligere. I ansøgningsskema under 
resultatdokumentation er anført at "pt. arbejder vi med opstart og implementering af den helt 
individuelle udviklingsmål for den enkelte borger. ...."
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I dokumenatananlyse fremgår det af den fremsendte "Handleplan for bostedet Tornhøj" af 20. 
august 2014, at der arbejdes på en kvalificering af samarbejdet med kommunale myndigheder 
omkring fast procedure for visitation, kontraktudarbejdelse og indflytningsaftaler og skal afholdes 
flere interne mødefora, som sikrer løbende faglige refleksioner og aftaler, ligesom der skal 
udarbejdes en procedure for klager.

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at de har ansvaret og er tovholder sammen med to pædagoger for, at arbejdet 
omkring målopfyldelsen bliver bredt ud. En gang årligt skal der laves statusrapporter, hvilket der er 
lavet en årskalender i outlook for, og de relevante medarbejdere tilsendes en reminder på mail, når 
dette arbejde skal udføres.

Af dokumentanalysen fremgår det, at den ene borger kun har været i tilbuddet i kort tid, og for 
vedkommende er der ikke opstillet egentlige konkrete mål i tilbuddet. I forhold til anden borger er 
der fremsendt status og pædagogisk handleplan for perioden august 2012 til august 2013. Der er 
vedlagt en bestilling af social indsats, hvor indsatsmål angives til at være forudsigelighed, struktur og 
trygge rammer. I den tilknyttede udviklingsplan er opstillet udviklingsmål, beskrivelse og plan for 
opnåelse. Det fremgår ikke, hvordan der arbejdes med målene, og i hvilket omfang de er opfyldt.

Lederen i gruppe 1 fortæller, at to medarbejdere laver status og en laver udviklingsplanen. 
Medarbejder beskriver med et eksempel, hvordan borger nu selv husker at tage sin medicin, som var 
et punkt i bestillingen fra kommunen.
I gruppe 2 og 3 fortæller lederne, at de arbejder i omsorgsgrupper, og gruppen laver status sammen 
efter afholdte møder i august. Det opleves, at det er svært at lave planer på højt fagligt niveau, med 
uuddannet personale. Ledelsen læser altid status igennem, og den drøftes inden den sendes ud.

Medarbejderne bekræfter, ledelsens oplysninger om, at der udarbejdes status i omsorgsgrupperne, 
og at der er mål i nogle sager, jf. stikprøver. Se i øvrigt indikator 1.a. og 2.a.
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I dokumentanalyse fremgår det af den fremsendte "Handleplan for bostedet Tornhøj" af 20. august 
2014, at der arbejdes på at få klarhed om opgaven i forhold til den enkelte borger, hvilket sikres 
gennem udarbejdelse af udviklingsplaner, med tydelige, evaluerbare mål, status og § 141 planer på 
alle borgere.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet sikrer 
borgernes medinddragelse og 
indflydelse i hverdagen i 
tilbuddet

Det er socialtilsynet bedømmelse, at tilbuddet i middel grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i tilbuddet.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der i en gruppe er formaliserede møder omkring kostplan og inddragelse af 
borgerne i madlavningen, samt at der i grupperne med mere svagt kommunikative borgere er opmærksomhed på 
borgernes signaler i kommunikationen.

Der er i bedømmelsen også lagt vægt på, at der er metoder under udarbejdelse, for at sikre bedre 
kommmunikation med borgerne.

Der er endvidere lagt vægt på, at der for nogle borgere er begrænset adgang til køkkenfaciliteter, fordi enkelte 
borgere på afdelingen ikke må få adgang til køleskab eller skarpe genstande.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at de har fokus på, at der foreligger samtykke fra borgeren jf. seneste påbud i tilsyn 
i 2013 omkring borgernes retssikkerhed. 

I gruppe 1 fortæller lederen, at borgerne bliver medinddraget i form af kostmøder, kostplaner, et 
månedligt husmøde med en fast dagsorden, hvor fx udadrettede aktiviteter drøftes. Medarbejderne 
uddyber omkring madplan, at denne laves ud fra sunde opskrifter og der er aftalt fisk en gang om 
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ugen samt grøntsager. Flere borgere har stor interesse for mad og bistår ved indkøb og med 
madlavningen.

I gruppe 2 fortæller lederen, at nogle selv verbalt kan give tilkende, hvad de ønsker og nævner et 
eksempel på en borger, der selv bestiller DVD med musik. Nogle borgere vil gerne noget hver dag, 
men dette er ikke muligt og der laves derfor handplaner for dette, fx nævnes en aftale om opringning 
til mor. Mange er svagt kommunikative og kærestolsbrugere, og derfor er det vigtigt, at personalet 
spørger ind til og aflæser borgernes mimik. Det tages løbende op på personalemøderne, hvordan 
tilgangen til borgeren skal være, ligesom pårørende inddrages. Medarbejder oplyser, at nogle 
borgere kan ytre ønsker fx om tur til zoologisk have, og de forsøger at "gribe disse ønsker i 
situationen".

I gruppe 3 fortæller lederen, at borgernes ønsker kommer til udtryk på mange måder. En borger 
bliver ved til pågældende er blevet set og hørt og en anden vælger meget selv, hvad pågældende vil. 
Personalet aflæser signaler hos borgerne og ser fx at gråd kan udtrykke forskellige ting hos en borger. 
Personalet benytter tegn til tale, men flere forstår det talte sprog, og nogle kan svare ved at skrive 
ned. Lederen vil gerne bruge tegn til tale mere sammen med boardmaker, og der pågår et 
samarbejde med VISO omkring dette. Tilbuddet har fået et taleprogram til en borgers Ipad, men der 
benyttes også kommunikationspas, udarbejdet på baggrund af observationer, af de borgere der er 
svagt kommunikative. Passet hænger på borgers kørestol, for at sikre let tilgængelighed. Arbejdet 
med dette er stadig under udarbejdelse som et redskab. Lederen oplyser, at der er kontakt til 
hjælpemiddelcentralen, når der er behov for kommunikationsredskaber. Det oplyses også, at der 
anvendes konkreter i kommunikationen med borgerne. 

Medarbejder i Aktivitetscentret oplyser, at de ikke har nogle møder med borgerne, men borgerne 
bliver hørt gennem den snak, der er i dagligdagen.
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En borger oplyser, at personalet er søde, taler pænt og aldrig skælder ud, men irettesætter borger, 
hvis pågældende gør noget ”man ikke må”

En borger oplyser, at pågældende er meget glad for mad, og bruger meget tid på at se på opskrifter 
for at få inspiration til nye retter, og får blade og bøger herom fra et personale.

Pårørende oplever, at personalet er opmærksomme på, at borger tiltales som voksen person, blandt 
andet skrives det ved handleplansmøde – at man skal huske, at man ikke skal tale hen over hovedet 
på borgeren.

Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på tilbuddets 
tilrettelæggelse og udnyttelse på 
et kollektivt niveau

3 (i middel 
grad opfyldt)

En borger oplyser, at pågældende ikke har køleskab på værelset, men altid kan hente ting i det fælles 
køkken.
Pågældende oplyser, at fællesstuen er indrettet i fællesskab mellem personale og beboere. 
Pågældende sidder mest på sit værelse.

En borger oplyser, at pågældende hæver penge sammen med en medarbejder i banken, ca. 500 kr. 
pr. uge og altid op til den ugentlige udetur, der er med aktivitetsstedet. Her tager de på tur i naturen 
eller går i butikker.

En borger oplyser, at de 4 beboere laver madplan sammen med personalet, den kan ses i en lille bog 
i køkkenet. Der spises altid fisk om torsdagen.

En pårørende fortæller, at personalet tager borger med hele tiden, og nævner at borger er med i 
køkkenet, er med i hverdagen og sidder ikke for sig selv på værelset.  Det oplyses, at der ikke holdes 
beboermøder.

Det observeres under rundvisning på tilbuddet, at der på alle afdelinger, er låge med lås på ud til 
køkkenet, hvilket i følge ledelsen er begrundet i, at en enkelt borger på hver afdeling tømmer 
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køleskabet for mad, og en anden ikke må have adgang til skarpe genstande.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne opleves at trives i tilbuddet, hvilket kommer til udtryk fra såvel 
borgerne som pårørende.

I bedømmelsen er også lagt vægt på, at der er stort fokus på det sundhedsfaglige område, hvilket kan ses i den 
løbende dagbogsskrivning om emnet og vurderes yderst relevant for støtten til borgerne i kørestol, som er uden 
mulighed for selv at komme rundt.

I bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at der sikres inddragelse af diætist i nødvendigt omfang og er fokus på 
kostplaner.

Der er endeligt lagt vægt på, at borgeren i et vidt omfang forsøges motiveret til motion i form af gåture eller 
cykling, men at udadrettede aktiviteter for borgerne er afhængigt af ekstra bevillinger i form af individuelle 
støttetimer.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Medarbejderne oplever, at borgerne trives, hvilket ses ved, at de ser glade og tilfredse ud. 
Medarbejderne støtter borgerene i at sige til og fra. Ledelsen ser, at nogle borgere fylder meget, da 
de ikke vil være en del af fællesskabet med de andre. Det kommer blandt andet til udtryk gennem 
deres kropssprog. Når medarbejderne spørger ind til enkelte borgere, oplever de sig som værende et 
forkert sted, og mistrives, hvilket kommer til udtryk i, at de "trækker sig ind i sig selv". Der nævnes et 
eksempel på en borger, der ikke ønskede at deltage i centerfesten.

Begge borgere giver udtryk for at være glade for at bo på tilbuddet, og en beskriver det som at 
pågældende bor godt og pænt.

Pårørende finder, at borger er det rigtige sted, og oplever det er godt, hvor han er.
Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at 85 % af medarbejderne har været på medicinkursus, og det sikres, at de 
nødvendige kompetencer på det sundhedsfaglige område er til stede.

Lederen i gruppe 3 fortæller, at der generelt er meget kontakt med lægen, hvilket medarbejderne 
bekræfter.

Medarbejderne fortæller generelt omkring borgernes planer, at der er fokus på de sundhedsfaglige 
forhold, og beskriver med eksempler, at der er opmærksomhed og følges op på fx diabetes og anden 
medicin. De borgere, der selv kan, krydser af og tager selv medicin. Tilbuddet bruger dagbogsnotater 
til også af følge borgernes vægt. Af høringssvar fremgår det, at det kun i enkelt tilfælde er sket i 
dagbog, ellers sket det i særlige vægtskemaer.
Det observeres i samtale med borger, hvor dagbog vedrørende insulintal fremvises, at der ligger en 
løs pille.
Borgeren bliver meget ulykkelig, da det opdages, da vedkommende ifølge personalet er meget 
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omhyggelig og den slags episoder sjældent forekommer. Socialtilsynt forventer, at episoden er blevet 
indberettet som UTH (utilsigtet hændelse).

I dokumentanalyse af dagbogsnotater, ses der et stort fokus på sundhed.

En borger oplyser, at pågældende jævnligt ses af egen læge samt laborant og kommer fast til kontrol 
på diabetes laboratorium i Holbæk.
Borger fører dagbog over sine diabetes tal og foreviser denne. Socialtilsynet registrerer, at der ikke 
står anført datoer, for de dage borger skriver insulintal ned. Borgeren prøver at holde sig fra sukker, 
men syntes det er svært.

Pårørende oplyser, at borger kommer til tandlæge og læge, når der er behov for dette.
Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

3 (i middel 
grad opfyldt)

Lederen i gruppe 1 oplyser, at der ikke er en kostpolitik, men der arbejdes ud fra viden om almindelig 
sund kost. Kostrådene er formidlet til personalet, som inddrager dem i snakken med borgerne. Der 
er overvejelser om at lave en overordnet politik og kosten er under bevågenhed, da tilbuddet har 
borgere, som frit kan gå i supermarkedet og hente anden mad. Områdelederen supplerer med, at 
der i gruppen er en borger med diabetes, og der igennem pågældendes forløb med diætist gives 
vejledning. Desuden har to medarbejdere diabetes og bruger egen erfaring til borgerne.

I gruppe 2 og 3, hvor det observeres, at der er låge og lås ud til køkkenet, oplyser lederne, at 
borgerne uden adgang til køkkener, selv kan give udtryk for behov. En har eget køleskab på værelset 
og 5 bruger sondemad, hvor der er diætist tilknyttet. I gruppe 3 tilbydes der mad mange gange 
dagligt, og borgerne vælger ud fra et udvalg, der tilbydes, mens to får sondemad. En borger 
overspiser, og dette er baggrunden for den aflåste låge til køkkenet.

Ledelsen oplyser, at de i gruppe 1 motiveres til at gå ture og komme rundt sammen med personalet, 
tager fx i fitnesscenter. I gruppe 2 er der ikke noget fast system omkring motion og ture, men det 

Side 39 af 64

Tilbud: Specialcenter Holbæk - Tornhøj



gøres mere sporadisk. I Aktivitetscentret kommer der fysioterapeut flere gange om ugen med 
henblik på at stimulere borgerne og sikre bevægelse for kørestolsbrugerne. De stiller hvert år op til 
DHL stafetten. Det præciseres i høringssvar at det er medarbejdere, som stiller op til DHL. Under 
interviewet fik tilsynet oplevelsen af, at borgerne blev kørt i bus til København og deltog. Det oplyses, 
at alle borgere er ude og gå dagligt.

Medarbejderne fortæller, at de i gruppe 1 har en borger, der meget gerne vil i motionscenter, og 
klarer dette alene. Andre cykler eventuelt på dobbeltcykel eller går en tur. Medarbejderne oplever, at 
nogle har svært ved at komme afsted, hvis ikke de har et personale med og dette kræver ekstra 
støttetimer for den enkelte. I gruppe 3 har de to meget aktive borgere, som ofte stikker af, mens de i 
gruppe 2 forsøger at motivere borgerne med verbalt sprog til at deltage i gåture, når de går med 
dem, der har brug for hjælp. Gruppe 2 har i følge medarbejderne også samarbejde med en diætist 
omkring de borgere, der vejer for lidt og en ergoterapeut på omkring, hvordan der støttes i 
spisesituationen og en fysioterapeut på i forhold til øvelser. Desuden har de fast aftale med en 
diætist fra sondefirmaet.

En borger oplyser at gå i fitnesscenter 2 gange om ugen i ½ time, hvor pågældende cykler, går og 
laver øvelser. En anden borger oplyser jævnligt at gå en tur i området eller lave lidt aftengymnastik, 
men ønsker ikke at gå i fitnesscenter.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i lav grad forebygger og håndterer magtanvendelser.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ikke er oplysninger om en særlig pædagogisk indsats til håndtering af 
området.

Der er også lagt vægt på, at der ikke lokalt foreligger retningslinjer for systematik og opfølgning jf. Kommunens 
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håndbog om retningslinjer i forbindelse med magtanvendelser mv.  samt, at medarbejderne ikke har kendskab til et 
årligt brushup på området.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 06.a: Tilbuddets 
pædagogiske indsats sikrer, at 
der ikke sker uforholdsmæssigt 
mange magtanvendelser

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Lederne oplyser, at der er stort fokus på gråzoner. Særligt er der i situationer med forflytninger 
opmærksomhed på borgernes signaler og enkelte sekvenser i den, hvor områdeleder nævner, at det 
kan opfattes som modstand, men det drejer sig om sekunder.  Medarbejderne fortæller, at et 
gråzonetilfælde kan være tandbørstning og nævner eksempel med en borger, der var 45 minutter om 
det. Desuden ser de problemstillinger, når borger skal forflyttes i sejlet. 

Af Kommunens håndbog vedrørende magtanvendelse m.v., som er fremsendt, fremgår det, at det er 
lederens ansvar blandt andet at udarbejde retningslinjer for systematikken og følge op på evt. 
indberetninger.

Socialtilsynet har ikke fået fremlagt lokale retningslinjer for systematikken/linjen i arbejdet med 
magtanvendelser.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen fortæller, at hvis der er anvendt magt, tager leder altid en snak med medarbejderen, og det 
drøftes i ledergruppen samt på gruppemøderne. Hvis der ligger en handleplan omkring 
magtanvendelser, sikres denne revideret og der sikres mulighed for løbende faglig sparring. 

Ledelsen oplyser, at de har set et stort fald i antallet af voldsepisoder, hvilket de mener, er fordi den 
ene borger, som havde udadreagerende adfærd er blevet tiltagende dement og ikke reagerer 
længere, samt at en ny borger, nu opleves at være faldet bedre til.

Lederen oplyser særligt omkring gruppe 1, at der er registreret 24 magtanvendelser i 2013 og ingen i 
2014, og begrunder dette med, at en medarbejder som skabte konfrontationer ikke er ansat 
længere.
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Medarbejderne kan ikke genkende ledelsens udmelding om et årligt brush up på området. I 
høringssvaret fremgår at medarbejderne ikke kan huske at have svaret på dette ved 
gruppeinterviewet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger overgreb.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der sker en løbende registrering af tilfælde i borgers mappe.

Der er også lagt vægt på, at der sker en løbende refleksion over registrerede tilfælde med henblik på ændret 
pædagogisk indsats.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Medarbejderne fortæller omkring gruppe 3, at alle voldsepisoder registreres både dem mod borgere 
og mod personale. Det fremgår af den enkelte borgers mappe og samles sammen på måneds- og 
årsbasis. Episoderne drøftes med lederne og Arbejdsmiljørepræsentanten og tages op på 
personalemøder med henblik på om der kan ses et mønster, ligesom de giver anledning til refleksion 
over, hvordan der pædagogisk kan arbejdes med dem. Det er først for nyligt, at tilbuddet har haft 
tilfælde, hvor en borger er voldelig overfor en anden borger.

Pårørende oplyser, at borger er adspurgt om dette og ikke har oplevet overgreb.
Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab er hensigtsmæssigt i 
forhold til at forebygge overgreb 
og er kendt af medarbejderne

3 (i middel 
grad opfyldt)

Der henvises til indikator 7.a
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

2 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en lav 
grad af faglig kompetent ledelse.

Socialtilsynet vurderer at der er behov for opkvalificering 
af lederkompetence hos flere afdelingsledere. Der pågår 
en udredning af ledernes kompetencer på 
områdeniveau, og en leder er i gang med en 
diplomuddannelse i ledelse. Lederne har mulighed for et 
fælles faglig forum og bruger dette og kender hinandens 
kompetencer.

Socialtilsynet ser også, at der ikke benyttes supervision, 
men det vurderes, at der sker faglig sparring mellem 
kollegerne. Der afholdes personalemøder og gruppe- 
samt omsorgsgruppemøder.

Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddets drift i lav grad 
varetages kompetent.
I tilsynsrapport fra 2013 fremgår det at det er en 
forudsætning at tilføre ekstra ressourcer for at sikre den 
faglige kvalitet. Socialtilsynet vurderer, at dette forhold 
stadig ikke er indfriet. Dette bekræftes ligeledes af 
oplevelse af episode som landsformand for LEV 
fremsætter i notat.

Socialtilsynet ser tilbuddet med fordel kan fortsætte 
opkvalificering af ledere, så de får redskaber til at 
implementere tiltag og større indsigt i bla. 
gruppedynamikker.   

Socialtilsynet ser, at ledelsen med fordel kan indgå mere i 
den faglige sparring med medarbejderne, samt at der 
eventuelt kan etableres supervision på sagsniveau.

Tilbuddet kan med fordel undersøge tallet omkring 
personalegennemstrømningen nærmere og få den 
korrigeret på Tilbudsportalen.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel fortsat kan 
have fokus på medarbejdernes trivsel og herunder 
særligt problemstillingerne omkring mobning,
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Det fremgår, at halvdelen af personalet er 
pædagogmedhjælpere og ikke har en pædagogisk 
uddannelse, samt at en mindre gruppe af personalet er 
sundhedsfagligt uddannede.  Der er fra ledelsens side 
ikke umiddelbart overblik over medarbejdernes 
kompetencer, men det er de ved at få. Borger i gruppe 1 
opleves at være tryg i huset, selvom der ikke er nattevagt 
og pørørende til borger i anden afdeling oplever at 
medarbejderene er dygtige selvom de ikke er 
uddannede.

I vurderingen indgår også, at der er usikkerhed på 
opgørelsen af personalegennemstrømningen. Det 
opleves af medarbejderne i gruppe 2 og 3, at der 
tidligere har været stor personaleudskiftning, og det har 
påvirket borgernes trivsel. Socialtilsynet vurderer på 
baggrund af indsendt materiale, at der er stor 
gennemstrømning i de to grupper.

Socialtilsynet vurderer endelig at sygefraværet ikke er 
højere end sammenlignelige områder, men at der fortsat 
ses problemer omkring trivslen blandt medarbejderne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en lav grad af faglig kompetent ledelse.
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Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ikke alle afdelingsledere har faglige/teoretiske kompetencer som leder, og 
den leder, som har faglig relevant efteruddannelse kun er på Tornhøj 10 timer om ugen. Der pågår en udredning af 
ledernes kompetencer på områdeniveau.

I bedømmelsen indgår også, at lederne på Tornhøj samt det nærliggende tilbud, Sneppevej har mulighed for et 
fælles faglig forum og bruger dette og kender hinandens kompetencer.

Der er i bedømmelsen også lagt vægt på, at der ikke benyttes supervision, men at der sker faglig sparring mellem 
kollegerne. Der afholdes personalemøder og gruppe- samt omsorgsgruppemøder. Medarbejderne i gruppe 3 
oplever ledelsen som dialogorienteret, men samtidig ses det i gruppe 2, at lederen har meget travlt og i nogle 
tilfælde ikke får handlet og givet feedback.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Områdeleder er Inge Kolls, som er uddannet pædagog i 1982 og har arbejdet som dette frem til 1993
 hvor hun blever afdelingsleder. Har herefter taget diplomudddannelse i ledelse og har siden 2006 
været ansat først som daglig leder og fra 2011 som områdeleder i Holbæk Bo- og Servicecenter (nu 
Specialcenter Holbæk)

Leder af gruppe 1 er Steen Marlet, 10 timer ugentligt svarende til to dage pr. uge. Han er uddannet 
socialpædagog i 1990. Har arbejdet som pædagog og har ledelsemæssige erfaring fra en 
døgninstitution for børn og unge. Har taget forskellige efteruddannelser og kurser i ledelse og NLP 
samt coaching. Blev ansat som afdelingsleder i Holbæk bo- og støttecenter i 2012.

Leder af gruppe 2 er Anja Eriksen, som er uddannet pædagog i 2004. Har været ansat på Tornhøj 
siden 2002 og været afdelingsleder i gruppe 2 siden 2012. Havde et år forud for nuværende 
afdelingslederstilling, arbejdet som koordinator og konstitueret leder for gruppe 1 og 
Aktivitetescentret. Har tage LEO lederudviklingskurser.
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Leder af gruppe 3 og Aktivitetscentret er Gitte Krogh, som er  uddannet pædagog i 1999. Har frem til 
2012 arbejdet med dag- og døgnaflastning for hjemmeboende børn og unge. Blev ansat som 
pædagog på Tornhøj i februar 2013 og udpeget som leder af gruppe 3 i juni 2013. Er påbegyndt 
diplomuddannelse i ledelse.

Medarbejderne i gruppe 1 oplyser, at de er meget selvkørende. Der er en koordinator i gruppen. Har 
ikke nærmere viden om lederens stil, da leder kun er på afdelingen 2 dage om ugen, og lige er 
startet. Pågældende oplever, at lederen kommer, hvis der er problemer eller behov for hjælp. 

Lederen i gruppe 2 oplever, at det er en stor gruppe at være leder for 20-30 medarbejdere. Hun føler 
sig fagligt kompetent og vægter arbejdet med Etikos og føler hele tiden, der kan fyldes kompetencer 
på. Hun har ingen ledelseskompetencer på papir, men har en indstilling til at tage ansvar. Hun er 
opmærksom på, at hun mangler teori i forhold til ledelse, udvikling i forhold til ledelsen som fag, og 
det at kunne lave strategier. Mener at erfaring er en uddannelse i sig selv og har fagligheden som 
pædagog.
Medarbejder oplyser, at leder har åben dør, men den er tit lukket på grund af travlhed. Medarbejder 
oplever lederen som dygtig, og ser at hun har formået at få noget godt op at stå og givet ro i 
gruppen, særligt omkring administration og organisering af arbejdet, men der er meget, der skal 
arbejdes med endnu. Medarbejder oplyser, at lederen lytter, men der mangler lidt handling og 
feedback, hvilket formentlig er på grund af travlhed. Kunne godt bruge en leder med en mere 
dialogbaseret tilgang, men ved samtidig, hvor pågældende har lederen. Til spørgsmål til leder om, 
hvordan hun  tror medarbejderne oplever hende, svarer hun "anerkendende, konsekvent og tager 
ansvar"

Lederen i gruppe 3 føler sig ordentligt klædt på til rollen. Hun er  ved at tage en diplomuddannelse i 
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ledelse og tror hun med denne, vil blive mere fagligt kompetent til opgaven. Hun fortæller, at hendes 
fokus er den anerkendende tilgang, og hun arbejder med åben dør politik. Medarbejder bekræfter 
dette og oplyser, at leder altid skriver på tavle ved døren, hvor hun er, hvis hun ikke er at finde på 
kontoret. Kan altid kontaktes på telefon og er tilgængelig. Medarbejder oplever lederne som 
dialogbaseret, og føler sig tryg ved at gå ind til lederen. Medarbejder ser, at leder godt kunne bruge 
lidt mere hjælp til det administrative arbejde.

Ledergruppen oplyser, de har lavet MBTI (personlighedstest med fokus på ledelse, Myers Briggs Type 
Indikator) på hinanden og kender hinandens gode og dårlige sider, hvilket de mener styrker 
samarbejdet. De bruger hinanden meget og har også lederen fra Sneppevej med i ledernetværket.

Områderlederen oplyser, at de er i gang med at lave en kompetenceoversigt på lederne.

Medarbejderne fortæller, at de har fællesmøder 3 timer en gang om måneden og på det sidste har 
medierne fyldt det meste. De oplever, at de får god orientering og løbende nyhedsbreve om, hvad 
der sker. Desuden har Etikos være i fokus. 

Medarbejderne oplyser, at der er gruppemøder 2 gange om måneden og omsorgsruppemøde hver 
anden gang i 3 timer. I gruppe 3 tager de forskelige problemstillinger op vedrørende borgerne og 
sikrer information til hele personalet via lokalt drev eller personalemødet. I gruppe 2 har de 
tilsvarende møde og mødes og præsenterer hvad de har besluttet på sidste omsorgsgruppemøde 
omkring borgeren.

Medarbejder i Aktivitetscentret fortæller, at de holder møde hver onsdag i 1 ½ time og en gang om 
måneden deltager borgers støtteperson.

Pårørende oplyser, at der er sket en positiv ændring efter lederen i gruppe 2 er blevet ansat. Det 
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opleves, at der er mere ro på og ikke som tidligere er præget af personaleudskiftninger. Der opleves 
også en bedre atmosfære og stemning, hvilket er modtaget positivt og kan ses på borger, som havde 
svært ved at vænne sig til udskiftning.

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at de ikke benytter ekstern supervision. Medarbejderne bekræfter dette og oplyser, 
at de har faglig sparring med kollegerne. Medarbejderne vil meget gerne have supervision særligt 
omkring forflytninger, og er ved at lave et netværk omkring dette.

Lederen i gruppe 1 føler det er svært at fylde lederrollen ud, med kun 10 timer i gruppen. Har fokus 
på borgere, personale og økonomi, da der er ledige pladser i gruppen. Lederen ser sig selv som 
anerkendende, lyttende, men tager de nødvendige beslutninger og "fører fanen". Medarbejder 
oplyser, at de nogle gange bruger områdelederen, når leder er fraværende, hvilket er begrundet i, at 
områdeledere har kontor ved siden af gruppen.

Lederen i gruppe 2 føler pågældende får god feedback fra både områderleder og centerleder. 
Lederen i gruppe 3 er opmærksom på, at der er en forventning om at der løses en opgave, men vil 
mene, at supervision ville være givende. Lederen ser sig selv som anerkendende, målrettet og som 
en person der gerne vil gå foran og sætte noget i gang. Er ny som leder i Aktivitetscentret, men tror 
de oplever, at hun har interesse for området.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets drift i lav grad varetages kompetent.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at halvdelen af personalet er pædagogmedhjælpere og ikke har en pædagogisk 
uddannelse, samt at en lille gruppe af personalet er sundhedsfagligt uddannede.  Socialtilsynet oplever usikkerhed i 
forhold til den faktiske fordeling af faglige kompetencer hos medarbejderne. Der er fra ledelsens side ikke 
umiddelbart overblik over medarbejdernes kompetencer, men det er de ved at få. Borger i gruppe 1 opleves at 
være tryg i huset, selvom der ikke er nattevagt og pårørende til borger i anden afdeling oplever, at medarbejderene 
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er dygtige, selvom de ikke er uddannede.

I 2013 har tilsynet vurderet det nødvendigt at tilføre ekstra faglige ressourcer for at sikre nødvendig faglig kvalitet. 
Socialtilsynet bedømmer, at det fortsat er nødvendigt. Dette bekræftes, af den opfattelse som landsformand for 
LEV fremlægger i notat vedrørende forholdene på Tornhøj.

Socialtilsynet har bedømt tilbuddet lavt i forhold til personalegennemstrømningen, dels fordi der er usikkerhed på 
om opgørelsen er retsvisende dels på medarbejdernes oplevelse af, at der har været stor personaleudskiftning, og 
det har påvirket borgernes trivsel. I høringssvar af 19. oktober fremgår at medarbejderne har givet udtryk for noget, 
som lå tilbage i tiden og ikke et udtryk for hvordan tingene er idag. Tilsynet fik i forbindelse med anmeldt tilsyn i 
august fremsendt opgørelse over fratrådte og nyansatte medarbejdere gennem det seneste år. Af den fremgår at 
der i gruppe 2 er fratrådt 6 medarbejdere/nyansat og fratrådt er der 8 medarbejdere og ialt 4 nyansatte heraf 2 
som årsvikarer. I gruppe 3 står opført 9 til at være fratrådt heraf 3 rotatationsvikarer, 1 studerende og en barselvikar. 
Der er anført navn på en nyansat og fratrådt medarbejder samt to nyansatte. Socialtilsynet finder på den baggrund, 
at bedømmelsen er retvisende.  

Der er endvidere lagt vægt på, at sygefraværet ikke er højere end sammenlignelige områder, men at der fortsat ses 
problemer omkring trivslen blandt medarbejderne.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Ved dokumentanalyse fremgår det af oplysningerne på Tilbudsportalen om det samlede personale, 
at der er 24 pædagoger, omsorgsassistenter eller socialpædagoger og 6 ansatte med sundhedsfaglig 
baggrund, hvoraf de 4 er hjemmehjælpere eller social- og sundhedshjælpere samt 30 
pædagogmedhjælpere. 

Tilsynet har i forbindelse med uanmeldt tilsyn i maj måned i år fået fremsendt timefordelingsskema 
hvoraf det fremgår at ca. 60 % af de medarbejdere, som er ansat er uuddannede. ( 15 pædagoger/2 
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assistenter/29 omsorg/pæd.medhjælpere/6 social-sundhedshjælpere/1 rengøring og 3 ledere).
Pårørende til borger oplyser, at borgeren gennem tiden løbende har fået ekstra timer (fra 50 timer 
ugentligt til 78 timer nu) grundet stort plejebehov. Af høringssvar fremgår det at der er tale om 
medarbejdere i grundnormering, midlertidige ansatte, vikarer og støttepersoner.

Ledelsen oplyser, at det ikke er alle medarbejdere, der har en stillingsbeskrivelse.
Områdelederen fortæller, at alle har en profil, og det er tydeligt hvilke opgaver, der skal løses. De har 
fx gennemgået alt i samtlige gruppe og drøftet forventninger og krav til medarbejderne. Der har 
været drøftelser på gruppemøder og fællesmøder og sker udføres tjenestelige samtaler med 
medarbejdere, der ikke vil deltage i de kommende forandringer. Centerlederen henviser til at 
punktet i øvrigt drøftes på MED møde d. 28.10.-14

Ledelsen fortæller, at i gruppe 2 og 3 er borgerne mere fysisk krævende, og medarbejdernes 
kompetencer er ved at blive afklaret i disse gruppe, mens de i gruppe 1 er mere selvhjulpne. 

I gruppe 2 oplyses af medarbejderne, at de har en senhjerneskadet borger. Der er ingen, der har en 
neuropædagogisk uddannelse, men få dages kursus. Det er på ønskelisten over uddannelser.
Medarbejderne fortæller, at de i gruppe 3 har fået hjælp fra en demensvejleder til at blive klædt på 
til arbejdet med denne gruppe.
Gruppen har, i følge medarbejderne, også samarbejde med en diætist omkring de borgere, der vejer 
for lidt og en ergoterapeut på omkring, hvordan der støttes i spisesituationen og en fysioterapeut på 
i forhold til øvelser. Desuden har de fast aftale med en diætist fra sondefirmaet.

Ledelsen fortæller, at der ikke er overblik over medarbejdernes kompetencer i Aktivitetscentret til 
udførelsen af arbejdet med sansepædagogik. Der er ikke ansat en ergoterapeut. Det oplyses også, at 
de sjældent tager på ture ud af huset på grund af for lidt personale.
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En borger oplyser, at der ikke er nattevagt på afdelingen. Pågældende sover godt om natten, og 
virker tryg ved dette.

Pårørende oplyser, at dem som ledsager borger ikke er uddannede, men meget dygtige og de tager 
hånd om det hele.

Af dokumentanalysen fremgår det at tilsynet i rapporten for Tornhøj i 2013 har anført "Ud fra 
tilsynets vurdering er det en forudsætning for nødvendig faglig kvalitetssikring, at der tilføres ekstra 
faglige ressoucer."

Sytter Kristensen, landsformand for LEV har i notat af 19. august 2014 beskrevet episode vedrørende 
borgers død muligvis kan hænge sammen med instruks fra ledelsen, om at vagtlæge ikke skulle 
kontaktes. Personalet var længe om at kontakte lægen, da de "følte sig forpligtet til at følge ledelsens 
instruks". Af høringssvar fremgår det at tilbuddet har beskrevet de faktiske forhold i afrapportering 
til Holbæk Kommune. 

Se også kriterium 5.a
Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

2 (i lav grad 
opfyldt)

Ved dokumentanalyse ses det i Tilbudsportalen, at personalegennemstrømningen har været 
forholdsvis lav på 3,36. Dette undrer områdelederen, som vil undersøge det nærmere.

Lederen oplyser omkring gruppe 1, at der er fratrådt en medarbejder. 
I gruppe 2 har der været en del midlertidige stillinger på grund af midlertidige bevillinger og nogle 
medarbejdere er rokeret til andre stillinger. 
I gruppe 3 har de haft en medarbejder på pædagogisk grunduddannelse og dennes fravær har været 
dækket af en "rotationsvikar" i samarbejde med jobcenteret som bistår ledige i at finde 
jobrotationsstillinger til blandt andet ufaglærte.
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Medarbejder i gruppe 2 og 3 oplever, at den store personaleudskiftning forvirrer borgerne meget, og 
der er kun få gamle tilbage, ligesom det ses svært at nå rundt til alle med informationer om 
borgerne. Medarbejderne kan se borgerne mistrives og bliver utrygge, hvilket kommer til udtryk i 
borgernes kropssprog og mimik. De ser, at borgeren bliver kede af det.

Medarbejder i Aktivitetscentret har ikke oplevet udskiftning af personalet.

Alle medarbejdere ser det som positivt, at der fremover forventes oprettet 30 timers stillinger 
fremfor 15 timers stillinger, af hensyn til fastholdelse af personalet, og således at der kan rekrutteres 
personer med rette kompetencer.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Det fremgår af oplysningerne på Tilbudsportalen, at sygefraværet er på 11,66.

Medarbejderne fortæller, at de i APV har haft problemstillinger omkring mobning. HR fra kommunen 
var inde over, men de føler ikke, at det ændrede noget. Der er lavet en mobbepolitik, men de 
oplever stadig udfordring i gruppe 2 og 3. De ser at problemet måske hænger sammen med, at der 
ingen mænd er ansat i disse grupper. Der opleves ingen problemer i gruppe 1 og Aktivitetscenteret, 
hvor der er ansat mænd.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 1,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i 
meget lav grad besidder relevante kompetencer i forhold 
til målgruppens behov og tilbuddets metoder. 

Socialtilsynet vurderer det stærkt bekymrende at 
tilbuddet har intention om at modtage en bred 
målgruppe som kræver så specialiserede kompetencer 
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set i forhold til, at det er under halvdelen af 
medarbejdergruppen, som har en relevant faglig 
uddannelse. Socialtilsynet vurderer, det er vigtigt at få 
afstemt medarbejdernes kompetencer i forhold til 
målgruppe. Socialtilsynet finder ikke det er muligt at 
sikre kvalitet i tilbuddet med de nuværende 
forudsætninger. 

Det vurderes, at halvdelen af personalet er 
pædagogmedhjælpere, og dermed ufaglærte. Der 
foreligger ikke en kompetenceafklaring i forhold til de 
ansatte medarbejdere, og der er intet overblik over 
erfaring og eventuelle kurser i medarbejdergruppen.

Socialtilsynet finder det stærkt bekymrende, at der ikke, 
trods fokus fra tilsynet de seneste to år, ses en markant 
tilførsel af faglige ressourcer på Tornhøj.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet bedømmer på det foreliggende grundlag, og det oplyste fra ledelsen, at tilbuddets medarbejdere i 
meget lav grad besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. jf. indikator 
9.a.

Borgerne i tilbuddet fordrer en høj specialiseringsgrad med de mange og komplekse handicaps.
 
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at halvdelen af personalet er pædagogmedhjælpere, som er ufaglærte. Der 
foreligger ikke en kompetencerafklaring omkring de ansatte medarbejdere, og det kan blandt andet på denne 
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baggrund ikke bedømmes højere, da der ikke er overblik over erfaring og eventuelle kurser i medarbejdergruppen.

Ved interview af medarbejdere deltog kun uddannede pædagoger, hvilket gør det svært for tilsynet at få et 
retvisende billede af blandt andet kompetencer i medarbejdergruppen.

Ved rundvisningen var der ingen episoder, som gav tilsynet mulighed for at bedømme medarbejdernes 
kompetencer i forhold til målgruppen.

Socialtilsynet bedømmer, at det fortsat er tvivlsomt om der er sket en mærkbar ændring/udvikling af kompetencer 
hos tilbuddets medarbejdere i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Forholdet har fremgået af 
tilsynsrapporter de seneset to år. Landsformand fra LEV har fremsat tvivl senest i notata udarbedjet i august 2014.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Under halvdelen af medarbejderne har en faglig uddannelsen. 

Tilsynet har medio 2014 modtaget en oversigt over medarbejdere fordelt i grupper i Botilbuddet. 
Her fremgår at der i gruppe 1 er 11 ansatte heraf 2 pædagoger, i gruppe 2 er 28 ansatte heraf 8 
pædagoger, i gruppe 3 er 17  ansatte heraf 5 pædagoger og 1 assistent. Derudover er der samlet 
ansat 6 social- og sundhedsarbejdere. 
Der er fremlagt oversigt over kurser i forhold til sundhedsfaglige og personalemæssige områder som 
personalet har deltaget i. Der foreligger i dokumentationsanalysen ingen oplysninger om faglig 
uddannelse, kurser, specialisering mv. i forhold til de målgrupper og metoder der benyttes i 
tilbuddet. 

Ved interview af medarbejdere var det kun uddannede pædagoger, som deltog. 
Der henvises til indikator 9.a, at der pågår en nærmere afklaring af kompetencerne hos de ansatte i 
tilbuddet.

Sytter Kristensen, Landsformand i LEV har i notat af 19. august 2014 vedrørende om Tornhøj skrevet: 
"De fleste af de nævnte målgrupper kræver høj socialpædagogisk faglighed, en faglighed som jeg 
finder det tvivlsomt er – eller har været – til stede i forsvarligt omfang i bostedet. Som det fremgår, 
er der relativt få uddannede socialpædagoger ansat på Tornhøj, og det fremgår tilmed af 
tilsynsrapporten, at man ikke benytter sig af de kompetencer, som rent faktisk er til stede blandt de 
ansatte". 
Det fremgår af rapport fra uanmeldte tilsyn i maj 2014, at der var lovet en oversigt over 
medarbejdernes kompetencer, men dette var endnu ikke udfærdiget".

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 

2 (i lav grad 
opfyldt)

Ved rundvisningen ses medarbejdere i kontakt med borgere i de forskellige afdelinger.
Ved de henvendelser medarbejderne havde til borgerne ses en fin etisk tilgang. Der observeres i den 
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borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

sammenhæng ingen faglige kompetencer i spil.  
Se indikator 10.a.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3 Socialtilsynet vurderer, at Tornhøjs økonomi umiddelbart 
hænger sammen med udfordringerne i kvaliteten på 
tilbuddet.
Socialtilsynet finder, at der er behov for et overblik over, 
hvordan tilbuddets samlede normering er fordelt på de 
tre grupper/enkelte borgere.
Socialtilsynet vurderer, at der er behov for at få 
synliggjort, hvordan særydelser/-takster er beregnet 
samt få et samlet overblik over tilbuddets særydelser/-
takster.
Socialtilsynet vurderer, at der er behov for at synliggøre 
at ydelse/særtakst målrettes den konkrete borger, som 
har fået ydelsen bevilget, samt på hvordan der intert 
følges op og samarbejdes med den bevilgende 
myndighed om ekstrabevillingen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet bedømmer at der er et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter.
Socialtilsynet har svært ved at gennemskue grundbudget i forhold til særydelser, som opkræves for flere borgere. 
Socialtilsynet kan ikke gennemskue, hvordan lønomkostninger i fløj 1 er beregnet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Kommunens revision udfører revision indenfor det specialiserede socialområde.
Der afgives særskilt revisionspåtegning iht. tilbud efter § 109 og § 110.
Øvrige tilbud revideres ved stikprøver for såvel den finansielle revision som forvaltningsrevision. 

Der er, ifølge det for os oplyst, ikke afgivet særskilt kommentarer eller bemærkninger til dette tilbud.

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. 
budgetskema

3 (i middel 
grad opfyldt)

Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til 
afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Der indgår i 
budgettet en del særydelser i forhold til navngivne borgere. 
Det samlede budget for Tornhøj udgør 27.900 mil. Heraf er der løn- og personaleudgifter på ca. 
20.300 mill.
I forhold til det oplyste, er der i fløj 1 taget højde for at der ikke er tilsvarende personaleantal som på 
fløj 2 og 3 samt forskelle i antallet af tjenestemandsansatte. 
Der indgår ikke midler til eksempelvis nybyggeri i nærmeste fremtid.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Tilsynet bedømmer, at det ikke er muligt at vurdere kvaliteten i tilbuddet i forhold til pris og tilbuddets målgruppe 
ud fra de fremlagte oplysninger. Tilsynet finder det bl.a. nødvendigt at få belyst baggrund for beregning af 
særydelser udenfor grundtaksten. Samtidig bedømmer socialtilsynet , at der er en række forhold, som har 
indvirkning på budgettet, som skal afklares. Det gælder blandt andet personalesammensætning herunder fagligt 
uddannede, samt udgifter til kompetenceudvikling.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

I budget for Tornhøj indgår der er lang række særydelser, som knytter sig til navngivne borgere. Det 
fremgår ikke at den fremlagte dokumentation, hvordan tilbuddet beregner særydelser udenfor 
grundbudgettet samt for, hvad disse ydelser dækker i forhold til den enkelte borger. 
En pårørende oplyser, at borger har fået tildelt flere timer gennem årene. 
Tilbuddets målgruppe, metoder samt planer for faglig udvikling har indvirkning på budgettet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

De økonomiske nøgletal er først obligatoriske fra og med året 2014. Nøgletallene skal fremgå af årsregnskab 2014, 
årsrapporten 2014 og indgå i nye budgetter for 2014 samt budget for 2015

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

De økonomiske nøgletal er først obligatoriske fra og med året 2014. Nøgletallene skal fremgå af 
årsregnskab 2014, årsrapporten 2014 og indgå i nye budgetter for 2014 samt budget for 2015.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 2,3 Socialtilsynet vurderer, at Tornhøjs fysiske rammer i lav 
grad understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Overordnet set fremstår borgeren som tilfredse med de 
fysiske rammer. De fysiske rammer i de enkelte grupper 

Oplysningerne omkring de enkelte værelser er ikke 
retvisende på Tilbudsportalen og bør tilpasses i 
overensstemmelse med de konkrete forhold.

Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel i større omfang 
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vurderes institutionsprægede, og der er i 
Aktivitetscentret på grund af manglende ressourcer og 
struktur ikke  etableret sanserum i optimal funktion.

Det er socialtilsynets vurdering, at borgere med behov 
for særligt hjælpemiddel får tilgodeset disse behov ved fx 
loftlift, men ikke alle borgere har eget eget bad og toilet 
samt køleskab, og der i to grupper afskåret borgerne 
adgang til køkkenet i form af aflåst låge, på grund af 
hensynet til enkelte borgere.

Socialtilsynet vurderer også, at der i alle grupper er eller 
er på vej til at blive et visuelt overblik over tilgængeligt 
personale, men der ses kun hos enkelte borgere et 
visualiseret dagsprogram, hvilket der set i forhold til 
målgruppen nok med fordel kunne anvendes, som 
pædagogisk redskab for flere borgere.

Socialtilsynet er bekendt med, at der er planer om nyt 
byggeri/nye fysiske rammer på samme matrikel i 2016.
Borgere opkræves betaling i en form som pt. ikke 
opfylder Social- og integrationsministeriets 
bekendtgørelse.

kan inddrage tavler og visualiserede dagsprogrammer i 
de fysisk rum.

Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan overveje 
pædagogiske handlemuligheder i forhold til borgerne 
som ikke må have adgang til køkkenet, og at der kan 
arbejdes på at få fjernet afskærmning, således at alle 
borgerne kan få adgang til køkkenet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 

Det er socialtilsynet bedømmelse, at Tornhøjs fysiske rammer i lav grad understøtter borgernes udvikling og trivsel.
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udvikling og trivsel Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne overordnet set fremstår som tilfredse med de fysiske rammer, til 
trods for at de enkelte gruppers lokaler er institutionsprægede. Aktivitetscentret har på grund af manglende 
ressourcer og struktur ikke fået de etablerede sanserum i optimal funktion.

Der er også lagt vægt på, at borgere med behov for særligt hjælpemiddel fx loftlift har dette på værelset, men ikke 
alle borgere har eget eget bad og toilet samt køleskab. Ligeledes vægtes der i to grupper er borgere, som er 
afskåret mulighed for adgang til køkkenet i form af aflåst låge.

Der er endvidere lagt vægt på, at der i alle grupper er eller er på vej til at blive et visuelt overblik over tilgængeligt 
personale. Der ses kun hos enkelte borgere et visualiseret dagsprogram, hvilket der set i forhold til målgruppen nok 
med fordel kunne anvendes, som pædagogisk redskab for flere borgere .

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

3 (i middel 
grad opfyldt)

På rundvisningen i de enkelte afdelinger observeres der en god stemning og tilfredse borgere. 
I Aktivitetscentret ses det, at en borger får påsat støttestrømper i Grønlandrummet, hvor flere 
borgere er til stede, mens der i enkelte sanserum er borgere uden opsyn.   

En borger oplyser, at pågældende glæder sig til at få en større lejlighed.
Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

2 (i lav grad 
opfyldt)

Det samlede indtryk efter rundvisningen, er at alle afdelinger fremstår ens og bærer præg af at være 
et tidligere plejehjem. Hver afdeling/gruppe består  af en gang med fælles opholdsrum med adgang 
til køkken med spisebord og udgang til en fælles have. Der er værelser til begge sider af gangen og i 
et tilsvarende værelse ligger personalerummet og lederens kontor. Værelserne er ca. 12 m2. Der er 
ikke loftlift i alle rum, men er det hos de borgere, hvor det er nødvendigt. Der er nogle værelser med 
eget bad og toilet, mens andre benytter fælles toilet og bad på gangen. Dette udgør også vaskerum 
på én afdeling. Oplysningerne omkring de enkelte værelser er ikke retvisende på Tilbudsportalen. Se 
i øvrigt indikator 14.c.
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Ledelsen oplyser, at der er ansat rengøringspersonale, som også foretager rengøring af borgernes 
værelser.

På rundvisning i Aktivitetscentret gør lederen opmærksom på, at der lige er blevet malet og alt har 
været pillet ned i sommerferie. Derfor fremstår det noget bart og rodet. Dagtilbuddet indeholder et 
kontor og garderobe, flere rum til brug for sanseintegration, herunder et hvidt rum, et mørkt rum 
med særligt lys og boblelampe samt et musikrum  og et rum til brug for træning og fysisk aktivitet. 
Der er et grønlandsrum, som bruges en gang om ugen, til de borgere der har lyst. Her kan de se film 
og høre musik m.m. Desuden er der adgang til husets store fællessal, hvor der er ophængt projekter 
til fx filmaftener. Borgeren spiser i en spisesal i tilknytning til et fælles køkken, som er afskærmet med 
en aflåst låge. Der er to baderum med toilet. På gangen er der billeder af borgerne.  

I gruppe 2 og 3 observeres det også, at der er låge med lås på ud til køkkenerne.

Medarbejderne fortæller, omkring baggrunden for lås på låge til køkkenerne, at det er et behov hos 
personalet, da en af afdelingens borgere går i køleskabet. På den ene afdeling er hensynet til 
borgeren, da pågældende overspiser, mens det på den anden afdeling er med baggrund i en borgers 
dårlige hygiejne og flere borgere, som har nedsat immunforsvar. Det oplyses, at lågen er åben, når 
personalet er til stede. Det var ikke tilfældet under rundvisningen, hvor der var personale i begge 
køkkener. 

Det oplyses, at der i de nye kommende boliger vil være eget køleskab på værelset hos alle borgere, 
og at borgerne vil få eget bad og toilet.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

På rundvisningen i tilbuddet observeres:
I Gruppe 1 bor der 4 borgere, som er selvhjulpne. Der forevises to lejligheder, som begge fremstår 
med et personligt præg og fællesrummet fremstår også hjemligt, det er kun den ene bolig, der har 
eget bad. Borgeren i boligen uden bad er eneste som benytter et fælles badeværelse ifølge 
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høringssvaret. Der er tavle i fællesrummet med billeder af de personaler, der er på vagt.

I Gruppe 2 bor der 8 borgere og flere har fysisk begrænsninger og sidder i kørestol. Fællesrummet 
fremstår hjemligt og der er en rar stemning i rummet, og afspilles en DVD med musikvideo, som en 
borger er særligt glad for. Enkelte borgere har eget køleskab. Der forevises en lejlighed med eget bad. 
Der er ingen ting ophængt på væggene i rummet eller på badeværelset, hvortil det oplyses, at borger 
hiver opsatte ting ud af væggen, og det derfor står på kommode og i kurve/kasser. Der er aflåst til 
alle værelser.

I Gruppe 3 er der enkelte borgere med fysisk begrænsninger, som sidder i kørestol. Fællesrummet 
fremstår meget lyst, men uden hjemlig hygge og sparsomt indrettet, hvilket begrundes i at to 
borgerne hiver ting ned fra væggen og kaster med dem. Der er en stor kravlegård på gulvet og 
mulighed for at sætte hængekøje eller gynge op. Der er en tavle i køkkenet, som skal benyttes til at 
opsætte billeder af de medarbejdere, der er på vagt. Den er dog ikke taget i brug endnu. Der 
forevises et værelse, som borger oplyser pågældendes mor har hjulpet med at indrette. Det fremstår 
med et personligt præg, og der er tavle med piktogrammer af aktivitet morgen og aften.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgradkr. 26.554.126,00

Overskud

Lønomkostninger

(1,34)

Lønomkostninger, fast 
personale

82,05

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

0,01

6,50

1,81

0,63

67,74

3,36

Ja

-

11,66

Takster
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