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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

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

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

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

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

Kvalitetsmodellen

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedadresse Nørbyvej 4
7730 Hanstholm

Kontaktoplysninger Tlf: 99172500
E-mail: ejep@thisted.dk
Hjemmeside: www.noerbygaardcentret.dk

Tilbudsleder Erik Jeppesen

CVR nr. 24196747

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 110 (forsorgshjem/herberg)

Målgrupper 18 til 70 år (angst, depression, hjemløshed, alkoholmisbrug)

Pladser i alt 12
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Nørbygaard Bosted er et Fondsejet tilbud med en bestyrelse. 
Tilbuddet er godkendt med vilkår i henhold til § 110 i Lov om Social Service.
Målgruppen er 18-70 årige, som er funktionelt boligløse og har særlige sociale problemer, som er kendetegnet ved 
misbrug, psykiske problemer og mistrivsel.
Tilbuddet arbejder ud fra kognitiv, relationspædagogisk og anerkendende pædagogik og anvender jeg-støttende 
samtaler og social færdighedstræning som metoder. 
Der er tale om borgere, som, ved indskrivning, har en dårlig sundhedstilstand og har brug for omsorg og pleje, før 
der kan udarbejdes opholdsplan i samarbejde med borgere og visiterende kommune. 
Det vurderes at tilbuddet støtter op omkring borgernes parathed til uddannelse eller beskæftigelse, hvor det 
vurderes som relevant og har fokus på styrkelse af borgernes selvstændighed og sociale relationer. Endvidere 
vurderes det, at der er tale om et tilbud som kontinuerligt forsøger at forbedre indsatsen, så de positive resultater 
for borgerne kan blive optimeret. 
Det vurderes, at både ledelse og medarbejdergruppe er engagerede og kompetente, og der ses stor stabilitet i 
medarbejdergruppen. 
Tilbuddet har kendskab til magtanvendelsesreglerne, selvom tilbuddet ikke typisk har indskrevet borgere, som er 
omfattet af magtreglerne. 
Der er udarbejdet procedurer i forhold til håndtering af magtanvendelse og beredskabsplan i forhold til overgreb.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, 
og tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsyn og visiterende kommuner. 
I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddets revisor ikke har haft bemærkninger til tilbuddets regnskab. Desuden 
er der lagt vægt på, at tilbuddets budget for 2016, ikke vurderes at indeholde poster, der er uvedkommende for 
tilbuddets virksomhed. Tilbuddets budget tilsigter endvidere, at der sikres fortsat at være sammenhæng mellem 
betalt pris og leveret kvalitet i tilbuddets indsats. Med hensyn til tilbuddets økonomiske gennemskuelighed er der 
lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder budgetter, der rummer relevante og tilstrækkelige oplysninger for 
socialtilsynet.

De fysiske rammer vurderes som velegnede til formålet og understøtter borgernes trivsel. 
Socialtilsynet konstaterer, at der er indskrevet flere borgere end tilbuddet aktuelt er godkendt til. 
Leder har redegjort for, at praksis, i forhold til at indskrive flere borgere, end der er godkendte pladser til, er ophørt 
fra d.d. og leder har aktuelt indsendt ansøgning til Socialtilsynet i forhold til et ønske om udvidelse af pladser.

Tilbuddet godkendes jævnfør Lov om Socialtilsyn som botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service. 

Tilbuddet er godkendt med vilkår om, at vedtægterne skal leve op til kravene i Lov om Socialtilsyn § 13. Dette 
forhold er endnu ikke bragt i orden.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt med vilkår

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Nord

Tilsynskonsulenter Karen Nielsen ()

Karina Vibæk (Tilsynskonsulent)

Lene Magle (jurist)

Niels Jørgen Lysdal Nielsen (Økonomikonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 23-08-16: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm (Anmeldt)
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Særligt fokus i tilsynet

Opmærksomhedspunkter

6

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på uddannelse og beskæftigelse, hvor det findes relevant. Tilbuddet 
understøtter borgernes parathed i forhold til at indgå i uddannelse og beskæftigelse, ligesom der støttes op omkring 
bevarelse af eventuelt job. 
Der samarbejdes med jobcentre og udarbejdes evalueringer i forhold til borgernes jobparathed ved behov. 
Nørbygaard er et forsorgshjem, hvor flertallet af borgerne er funktionelt boligløse og som oftest har været udenfor 
både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet i en længere periode. Der er i forhold til de fleste borgere behov for 
stabilisering, før der er mulighed for at støtte op omkring uddannelse eller beskæftigelse.

Gennemsnitlig vurdering 2,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Det er vægtet i bedømmelsen, at, på trods af at det ikke ligger i tilbuddets kerneydelse at støtte op omkring 
uddannelse og beskæftigelse, vurderes det, at tilbuddet, hvor det skønnes relevant, understøtter borgernes 
parathed i forhold til både uddannelse og beskæftigelse. 
Tilbuddet er behjælpelig i forhold til kontakt med jobcentre og støtter om omkring praktikforløb.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at Nørbygaard Bosted er et forsorgshjem, hvor fokus ikke som udgangspunkt er på uddannelse 
og beskæftigelse. 
Det er endvidere vægtet, at det er oplyst af leder og medarbejder, at der i samarbejde med borgerne opstilles 
konkrete mål for borgernes beskæftigelse, hvor det skønnes relevant, og at der følges op i forhold til disse og at 
ved behov bliver jobkonsulent inviteret med til de afsluttende samtaler, i forhold til at lave individuelle planer i 
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forhold til evt. beskæftigelse. 
Yderligere er det vægtet, at medarbejder har oplyst og det er dokumenteret ved udleveret af materiale, at der i 
forhold til nogle af borgerne bliver udarbejdet en ressource evaluering efter deltagelse i tilbuddets værksted- og 
træningstilbud. 
Endelig er det vægtet, at det ikke, i forhold til det fremsendte materiale på udvalgte borgere, fremgår, at der opstillet 
konkrete mål i forhold til borgernes uddannelse eller beskæftigelse.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt
Der er lagt vægt på, at Nørbygaard Bosted er et forsorgshjem, som typisk ikke er geografisk placeret i forhold til 
borgernes hjemkommune med deraf mulighed for at støtte op omkring uddannelse eller beskæftigelse.
Det er endvidere vægtet, at en borger har oplyst, at vedkommende igen skal starte på tidligere arbejdsplads, og at 
han selv har aftalt dette. 
Endelig er det vægtet, at medarbejder har oplyst, at størstedelen af borgerne er beskæftiget på Nørbygaards egne 
værksteder, og at udelukkende en borger er i ekstern praktik.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at styrke borgernes selvstændighed og relationer under deres 
ophold. 
Der opstilles klare og konkrete mål og følges op. 
Det vurderes endvidere, at tilbuddet gør en stor indsats for, at borgerne bevarer eller genetablerer kontakt til deres 
familie og øvrigt netværk.
Tilbuddet vægter at støtte op omkring, at borgerne etablerer netværk i hjemkommunen fremfor at støtte op omkring 
etablering af netværk i det omkringliggende samfund, idet borgerne typisk kommer fra et andet geografisk område, 
end tilbuddet er beliggende i , og borgerne har udelukkende ophold i tilbuddet i en kortere periode.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddet gør mange tiltag i forhold til styrkelse af borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. 
Der er typisk tale om borgere, som geografisk bor andre steder og ofte har et korterevarende ophold, hvorfor der 
ikke som udgangspunkt støttes op omkring etablering af fællesskaber eller netværk i det omgivende samfund. Til 
gengæld støtter tilbuddet, ved behov, op omkring etablering af fællesskaber og netværk i borgernes 
hjemkommuner. 
Der er endvidere lagt vægt,  at tilbuddet jf. indikator 2c støtter op omkring borgernes kontakt med familie og øvrigt 
netværk.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at det er oplyst af borger, leder og medarbejdere, at der i samarbejde med borgeren, ved 
indskrivning, opstilles konkrete mål både i forhold til borgerens selvstændighed og sociale kompetencer. 
Borger oplyser, at vedkommende har lært at få mere struktur på dagen, og at det har været en udfordring at skulle 
sidde i grupper og fortælle om sig selv til andre mennesker. 
Det er endvidere vægtet, at det ses af Tilbudsportalen og af det udleverede materiale, at der løbende følges op i 
forhold til de opstillede mål. Opfølgningen sker ifølge Tilbudsportalen ved ugentlige samtaler med borgeren og ved 
tværfaglige teammøder i personalegruppen og dokumenteres i borgerens journal.
Endelig er det vægtet, at der ifølge Tilbudsportalen og det oplyste fra leder og medarbejdere afholdes statusmøder 
hver 2. måned, hvor visiterende myndighed inviteres med.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt
Der er lagt vægt på, at idet borgeren udelukkende er i et midlertidigt ophold, oftest udenfor deres hjemkommune, 
støttes der som udgangspunkt ikke op i forhold til, at borgerne skal indgå i sociale relationer og fællesskaber i det 
omgivende samfund. 
Det er endvidere vægtet, at det er oplyst af borger, leder og medarbejdere, at enkelte borgere vælger at deltage i 
aktiviteter i det omgivende samfund, Der nævnes eksempler som motionscentret og aktiviteter i 
Nørbygaardforeningen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt
Der er lagt vægt på, at borger, leder og medarbejdere har oplyst at der støttes op omkring borgerens kontakt til 
familie og netværk under opholdet. 
Det er endvidere vægtet, at borger har oplyst, at det er ok at få familien på besøg i tilbuddet. Borger nævner som 
eksempel, at vedkommende netop har haft kæreste og barn på besøg. 
Yderligere er det vægtet, at Nørbygaardforeningen, som er en forening, borgere på Nørbygaard Bosted kan 
indmelde sig i, arrangerer diverse udflugter og ferier, hvor familien også kan deltage.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klart beskrevet målgruppe. 
Målgruppen er borgere i aldersgruppen 18-70 år, som er funktionelt boligløse, og som endvidere kan have 
misbrugsproblemer, psykiske/sociale problemer og være i mistrivsel.
Det vurderes endvidere, at tilbuddet arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder og at der er meget fokus 
på, at indsatsen fører til positive resultater. 
Det er tilbuddets målsætning at arbejde helhedsorienteret, og at borgerne ydes omsorg. Der arbejdes med jeg-
støttende samtaler og social færdighedstræning, og borgerne mødes med en kognitiv, relationspædagogisk og 
anerkendende tilgang.
Der er tale om borgere, som ofte har en dårlig sundhedstilstand ved ankomst og har brug for omsorg og pleje, indtil 
de er stabiliseret. Herefter laves der opholdsplan i samarbejde med borger og visiterende kommune. 
Det vurderes, at borgerne bliver hørt og anerkendt, og borgerne oplever, at de har indflydelse på hverdagen i 
tilbuddet. 
Medarbejderne er bekendte med regler om magtanvendelse, selvom stedet ikke er omfattet af reglerne for 
magtanvendelse. Der er udarbejdet skriftlige procedurer i forhold til magtanvendelse. 
Der er opmærksomhed i tilbuddet i forhold til, at borgerne ikke udsætter hinanden for verbale og fysiske overgreb, 
og der er udarbejdet beredskabsplan, som er kendt af medarbejderne.
Endvidere vurderes det, at Nørbygaard Bosted løbende forsøger at forbedre den indsats, der ydes, for dermed at 
kunne forbedre de resultater, der opnås i tilbuddet. 
Senest har der været udarbejdet en effektevaluering i forhold til borgernes oplevelse af livskvalitet, hvor der er 
opnået et positivt resultat. 
.

Gennemsnitlig vurdering 4,4

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel supplere beredskabsplanen med retningslinjer i forhold til eventuelle overgreb fra 
medarbejder til borger.
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Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med 
faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og systematisk anvender 
faglige tilgange og metoder. Tilbuddet arbejder med jeg-støttende samtaler og social færdighedstræning og 
anvender tilgange idenfor KRAP, uden dog at medarbejderne er uddannet indenfor KRAP og uden, at de værktøjer, 
som er udarbejdet i forhold til KRAP, anvendes. 
Der er endvidere lagt vægt på, at formålet med opholdet er velbeskrevet og at tilbuddet samarbejder med relevante 
aktører og har udarbejdet effektevaluering, for dermed at opnå de bedste mulige resultater.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at det er oplyst på Tilbudsportalen og af leder og medarbejdere, at der anvendes 
anerkendende, kognitiv og relationspædagogisk tilgang (KRAP), hvilket bedømmes som relevant i forhold til 
tilbuddets målsætning og metode. Der ses endvidere en anerkendende tilgang i det fremsendte materiale. 
Det er endvidere vægtet, at det er oplyst af leder, medarbejder og på Tilbudsportalen, at der anvendes jeg-
støttende samtaler, social færdighedstræning og tilbydes NADA (Akupunktur) som metode. Borger nævner, at 
vedkommende altid kan få NADA-behandling, hvis det ønskes, og at vedkommende har skullet øve sig i at tale 
overfor flere mennesker ad gangen.
Det er oplyst på Tilbudsportalen, at den kognitive samtaleteknik anvendes med fokus på ændring af negative tanker 
og adfærd. 
Det vægtes endvidere, at det er oplyst af repræsentant fra ledelsen, at alle medarbejdere har deltaget i kursus i 
Yderligere er det vægtet, at målgruppen, ifølge Tilbudsportalen, er borgere i aldersgruppen 18-70 år, som er 
funktionelt boligløse, og som endvidere kan være kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske/sociale 
problemer og være i mistrivsel.
Målsætningen er, ifølge Tilbudsportalen, at arbejde med en helhedsorienteret social afklaring, og at alle borgere 
ydes omsorg og socialpædagogisk støtte. 
Endelig er det vægtet, at det er oplyst fra medarbejder ved besøget og efterfølgende af repræsentant fra ledelsen, 
at de tilgange, som anvendes, er indenfor KRAP, selvom der ikke har været udbudt egentligt kursus eller 
uddannelse indenfor KRAP. - ligesom de værktøjer, som er udarbejdet i forhold til KRAP, ikke anvendes.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt
Der er lagt vægt på, at det er oplyst på Tilbudsportalen, af leder og medarbejder og er dokumenteret i det 
fremsendte materiale, at der følges op med baggrund i konkrete og klare mål til brug for egen læring og forbedring 
af indsatsen. 
Det er endvidere vægtet, at Nørbygaard i 2015 har lavet en effektevaluering af den behandlingsmæssige og 
pædagogiske indsats, hvor der har været anvendt dialogredskabet ASI Forsorg. ASI er et screeningsværkstøj til 
kortlægning af en borgers sociale, psykiske og fysiske forhold. 
Resultatet af evalueringen er, at borgerne i tilbuddet oplever en stor forbedring af deres livskvalitet, får et pusterum 
og oplever mulighed for at opnå en afklaring og få overblik over egen situation under deres ophold i tilbuddet, 
hvilket tilbuddet har uddraget læring af. Effektevalueringen er udleveret til tilsynet som dokumentation. 
Yderligere er det vægtet, at det er oplyst på Tilbudsportalen og af leder og medarbejder, at der løbende følges op, 
og at målene justeres efter behov. Opstilling af mål og opfølgning sker ifølge det oplyste fra borger, medarbejder og 
leder altid i samarbejde med borgerne.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse i forhold til hverdagen i tilbuddet og i 
forhold til borgernes indflydelse på eget liv. 
For yderligere oplysninger henvises til indikator 4.a. og 4.b.

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt
Der er lagt vægt på, at borgere oplyser, at der er opnået positive resultater i forhold til deres ophold. Borgerne 
oplyser, at målene har været henholdsvis afholdenhed og afklaring i forhold til evt. videre behandling.
Det er endvidere vægtet, at borger, leder og medarbejder har oplyst, at der er et godt samarbejde med de 
visiterende kommuner. 
Yderligere er det vægtet, at selvom tilbuddet er selvvisiterende udarbejdes målene for opholdet efter 14 dage i 
fællesskab imellem borger, visiterende kommune og tilbuddet. 
Endelig er det vægtet, at både misbrugskonsulent, og ved behov også, jobkonsulent, bliver inviteret med til 
opfølgningsmøder.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes til meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at borger, leder og medarbejdere har oplyst, at der i samarbejde med borgerne samarbejdes 
med både pårørende, jobkonsulent, sagsbehandler, læge m.m.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at 2 borgere har oplyst til tilsynet, at de både bliver hørt, respekteret og anerkendt. 
Der er er endvidere vægtet, at leder og medarbejder har oplyst ved interviews, at borgerne bliver respekteret og 
anerkendt. 
Yderligere er det vægtet, at der under besøg i tilbuddet observeres en anerkendende og respektfuld dialog imellem 
medarbejdere og borgere.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at 2 borgere har oplyst, at de selv er med at lave aftaler i forhold til sig selv og hverdagen i 
tilbuddet. Der nævnes eksempler som, at besøgende gerne må komme forbi, og at det ikke forventes, at borgerne 
går i seng på et bestemt tidspunkt, og at borgerne selv er medbestemmende i forhold til, hvilket værksted de ønsker 
at være beskæftiget på. 
Det er endvidere vægtet, at borger, leder og medarbejdere har oplyst, at der afholdes beboerrådsmøder i tilbuddet, 
hvor borgerne på demokratisk vis er medbestemmende i forhold til, hvilke aktiviteter der skal være i weekenden. 
Yderligere er det vægtet, at borger og medarbejder har oplyst, at der i de enkelte bo-afdelinger afholdes husmøder 
2 gange om ugen, hvor borgerne aftaler, menu, rengøring m.m.
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
De er lagt vægt på, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel jf. indikator 5.a, 5.b 
og 5.c.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at 2 borgere har oplyst ved interviews, at de stortrives. 
Det er endvidere vægtet, at leder og medarbejder har oplyst, at der opleves trivsel. 
Yderligere er det vægtet, at tilsynet oplever trivsel hos borgerne under besøget.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at 2 borgere har oplyst ved interviews, at de altid kan få hjælp til både transport og ledsagelse 
til alle undersøgelser indenfor sundhedssystemet.  
Det er endvidere vægtet, at medarbejder har oplyst, at borgerne eksempelvis kan få hjælp til tidsbestilling og 
ledsagelse til tandlæge ved behov. 
Yderligere er det vægtet, at der, ifølge det oplyste fra leder, medarbejdere og Tilbudsportalen, er samarbejde med 
både distriktspsykiatri, speciallæger, egen læge  m.m., hvilket også er dokumenteret i det fremsendte materiale.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på at tilbuddet i deres pædagogiske tilgang, og i de tiltag der gøres, både har fokus på borgernes 
fysiske og mentale sundhed. 
Det er endvidere vægtet, at det fremgår af interviews med borger og medarbejder og af Tilbudsportalen, at der 
prioriteres en aktiv og meningsfuld hverdag for borgerne med fokus på både sund kost, motion og støtte og omsorg 
i forhold til personlige problematikker. 
Yderligere er det vægtet, at det fremgår af interviews med borger og medarbejder, og fremgår af Tilbudsportalen, at 
der en gang om ugen kommer fysioterapeut i tilbuddet og tilbyder træning, og at der er mulighed for en gang om 
ugen at komme til svømning. 
Endelig er det vægtet, at medarbejder har tilkendegivet på tilsyn, og det er dokumenteret i den effektevaluering, 
tilbuddet har udarbejdet, at der sker en forbedring af såvel borgernes fysiske som mentale sundhed under deres 
ophold. 
Medarbejder nævner som eksempel, at en borger ankom med rollator, og ved udskrivning havde han ikke længere 
behov for den.
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet procedurer i forhold til magtanvendelse. 
Det er endvidere vægtet, at tilbuddet kender til målgruppe og indberetning, selvom målgruppen ikke som 
udgangspunkt er omfattet af magtregler.
Endelig er det vægtet, at magtreglerne drøftes løbende, og at tilbuddet er lydhør i forhold til at lave ændringer, når 
de bliver bekendt med, at en given reglen ikke er i overensstemmelse med, at borgeren har krav på 
selvbestemmelse.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at der er fokus på forebyggelse af overgreb jf. indikator 7a, og at der jf. indikator 7b er 
udarbejdet beredskabsplan, som er kendt af alle medarbejdere.

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at leder og medarbejder har oplyst, at de kender til magtreglerne og målgruppen for 
magtanvendelse. 
Som udgangspunkt er den målgruppe, som bliver indskrevet på Nørbygaard Bosted, ikke omfattet af magtreglerne, 
men det kan vise sig, at en undtagelsesvis kan være i målgruppen, hvorfor det vægtes, at tilbuddet kender reglerne.

Det er endvidere vægtet, at der er udarbejdet procedurer i forhold til magtanvendelse. 
Yderligere er det vægtet, at tilbuddets anerkendende tilgang er medvirkende til, at der ikke forekommer 
magtanvendelser. 
Det er konstateret ved besøg, at borgerne indgår frivillige aftaler omkring eksempelvis at puste i alkoholmeter både 
med fast interval og ved forespørgsel fra personalet. Der er lagt vægt på, at der er udarbejdet rygepolitik, som 
foreskriver, at alt rygning skal foregå udenfor.

Tilsynet har i den forbindelse oplyst tilbuddet om, at borgerne har ret til at ryge i egen bolig, og at borgerne altid kan 
ændre en indgået aftale om at puste uden, at det har nogen former for konsekvenser. 

Der er efterfølgende fremsendt dokumentation fra tilbuddets side i forhold til, at borgerne igen har lov til at ryge på 
eget værelse, og fremsendt dokumentation på, at der er tale om frivillig aftale i forhold til eksempelvis at puste, og 
at borgerne altid kan oplyse, at de ikke ønsker at være en del af denne aftale.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på., at der ikke er magtanvendelser i tilbuddet ifølge det oplyste fra leder og medarbejder. 
Dette forhold gør, at tilbuddet så ikke kan følge op med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at det er oplyst af borger, leder og medarbejdere, at der er en god tone i tilbuddet, hvilket 
bedømmes som forebyggende i forhold til overgreb. 
Det er endvidere vægtet, at det er oplyst af borger og medarbejder, at der afholdes husmøder i de enkelte 
afdelinger. Disse møder er både i forhold til at lave aftaler omkring de praktiske opgaver, men også i forhold til at 
tage småkonflikter i opløbet, hvilket bedømmes som havende en forebyggende effekt i forhold til overgreb.
Det blev af leder og medarbejder oplyst ved besøg i september 2015, at overgreb af både fysisk og verbal karakter 
ville medføre udskrivning.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddet har dokumenteret, og det er oplyst af leder og medarbejder, at der er udarbejdet 
beredskabsplan, som er tilpasset målgruppen og kendt af medarbejderne. 
Det er endvidere vægtet, at tilbuddets beredskab ikke indeholder retningslinjer i forhold til eventuelle overgreb fra 
personale til borger.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent og engageret ledelse. 
Ledelsen vurderes at have relevant uddannelsesmæssig baggrund, tydelig ansvarsfordeling og har flere års 
erfaring med målgruppen.
Der er en stabil medarbejdergruppe, der har en bred sammensætning af relevante kompetencer. 
Medarbejdergruppen modtager kontinuerligt supervision, og leder modtager det ved behov. 
Der opleves en lav personalegennemstrømning i tilbuddet. Sygefraværet er en smule højere end på 
sammenlignelige arbejdspladser begrundet i blandt andet barsel og langtidssygdom.
Der er nedsat en bestyrelse i tilbuddet, og der opleves et godt samarbejde. 
Tilbuddet er godkendt med vilkår om, at vedtægterne skulle leve op til lovkravene. Dette forhold er endnu ikke bragt 
i orden, hvorfor tilbuddet stadig har vilkår for godkendelsen.
Endelig er det konstateret, at der har været indskrevet flere borgere end de godkendte 12 pladser.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at der er en faglig og kompetent ledelse jf. indikator 8.a og at tilbuddet jf. indikator 8.b benytter 
sig af supervision for både leder og medarbejdere. Se indikator-niveau for uddybning.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Ledelsen består af en øverste leder og en afdelingsleder. 
Der er lagt vægt på, at det er oplyst og dokumenteret, at øverste leder er uddannet socialrådgiver, har relevant 
efteruddannelse, en korterevarende lederuddannelse og mange års erfaring i tilbuddet.
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at medarbejdere har relevant grunduddannelse og efteruddannelse. 
Personalegennemstrømning er lavere end på sammenlignelige tilbud og sygefravær en anelse højere på grund af 
barsel og medarbejder, som er langtidssygemeldt.

Det er endvidere vægtet, at det er oplyst og dokumenteret, at afdelingsleder er uddannet socialrådgiver, er i gang 
med lederuddannelse og har flere års erfaring med tilbuddet. 
Yderligere er det vægtet, at medarbejderne betragter den samlede ledelse som anerkendende, tilgængelig og 
lydhør, og at der er en tydelig opgavefordeling i ledelsen, som kører den samme linje, hvilket giver tryghed i 
medarbejdergruppen.
Endelig er det vægtet, at der er konstateret en belægningsprocent på 103buddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at leder og medarbejdere har oplyst, at der tilbydes ekstern supervision til både medarbejdere 
og afdelingsledere. Medarbejdere har oplyst, at der primært er talte om supervision i forhold til opståede 
problemstillinger i forhold til den enkelte borger. 
Det er endvidere vægtet, at leder har oplyst at han deltager i ledelsesnetværk på tværs af KFUMs sociale arbejde 
og herudover mødes med øvrige ledere af § 110 tilbud.

Indikator 08.c Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt. 
Det er vægtet i bedømmelsen, at gældende vedtægt ikke overholder lov om socialtilsyn. 

Fondens vedtægter som er underskrevet den 14. november 2007, overholder ikke kravene til indhold, jf. Lov om 
socialtilsyn § 13. 
Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen er ikke nævnt, og der er ikke regler omkring budgetlægning. 

Det konstateres, at bestyrelsen er sammensat som beskrevet i vedtægten.
Leder oplyser på tilsynet, at det er Hovedbestyrelsen i KFUM, der godkender og beslutter, hvem der sidder i 
bestyrelsen. 
Der er senest kommet læge og sygeplejerske med i bestyrelsen, hvilket opleves som relevant i forhold til tilbuddets 
målgruppe. 
Bestyrelsen kommer til de aftalte møder, og når de bliver inviteret til arrangementer. 
Leder oplever et godt samarbejde med bestyrelsen.

Bestyrelsen har ansøgt civilstyrelsen om undtagelse fra fondsloven. 

Bestyrelsesformanden har oplyst til tilsynet, at der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang i kvartalet. 
Bestyrelsesformanden har været formand siden sidste valg for ca. 1 år siden og har siddet i Bestyrelsen i 10 år. 
Bestyrelsesformanden oplever et godt samarbejde med Nørbygård.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a
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Indikatoren bedømmes til i meget høj grad opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at borger, leder og medarbejder har tilkendegivet, at der er tilstrækkelig kontakt til personale 
med relevante kompetencer. To borgere har ved interview oplyst, at der altid er tilgængeligt personale. 
Det er endvidere vægtet, at det er dokumenteret i det fremsendte materiale, at medarbejdergruppen har relevant 
uddannelsesmæssig baggrund, og størstedelen af medarbejdergruppen har flere års erfaring med målgruppen. 
Endelig er det vægtet, at det ved besøg i tilbuddet oktober 2015 blev oplyst, at der altid i vagtplanlægningen blev 
taget højde for, at der var medarbejder på vagt, som kunne udføre Nada-behandling.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på. at det er dokumenteret på Tilbudsportalen, at personalegennemstrømningen er på 6,7, hvilket 
bedømmes til ikke at være på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at sygefraværet ifølge det oplyste på Tilbudsportalen er på 19, hvilket bedømmes til at være et 
højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. 
Ifølge det oplyste fra leder, er der aktuelt en medarbejder på barsel og en anden medarbejder har været 
langtidssygemeldt.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at der er en kompetent og veluddannet medarbejdergruppe, som modsvarer målgruppens 
behov og tilbuddets metoder og tilgange. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere besidder de rette 
kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe og behov. 
Det vurderes endvidere, at der er tale om en meget stabil medarbejdergruppe, som opleves som meget engageret, 
og hvor det tydeligt fremgår i deres samvær med borgerne, at de har relevante faglige kompetencer. 
Endelig vurderes det, at alle medarbejdere løbende deltager i undervisning og kurser for at optimere viden i forhold 
til målgruppen.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på at der jf. indikator 10a er ansat medarbejdere, som besidder relevante kompetencer i forhold 
målgruppens behov og tilbuddets metoder. 
Der er ansat medarbejdere med henholdsvis grunduddannelse som socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske og 
SOSU-assistent. 
Der er endvidere lagt vægt på, at en stor del af medarbejderne, udover deres basisuddannelse, har fået 
undervisning eller har supplerende uddannelse indenfor den kognitive tilgang, og at størstedelen af medarbejderne 
har uddannelse som Nada-behandler.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at  at det er dokumenteret på tilbudsportalen og ved fremsendt oversigt over medarbejdere, at 
medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med både sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer.
Ifølge fremsendt medarbejderliste er der ansat 2 socialrådgivere, 1 socialformidler, 1 sygeplejerske, 1 instruktør, 1 
servicemedarbejder, 2 kontorassistenter, 1 social- og sundhedsassistent, 3 socialpædagoger, 1 snedker og 1 
pædagogstuderende 
Det er endvidere vægtet, at det er oplyst af leder og dokumenteret i fremsendt materiale, at alle medarbejdere, 
udover deres grunduddannelse, har deltaget i flere relevante kurser og temadage. Flere medarbejdere har 
endvidere NADA-uddannelsen. 
Yderligere er det vægtet, at afdelingsleder har oplyst, at alle medarbejdere har kursus i kognitiv samtaleteknik, som 
er en metode, som anvendes i tilbuddet. 
Endelig er det vægtet, at leder har oplyst, at der løbende er fokus på kompetenceudvikling, hvilket endvidere er 
dokumenteret i den fremsendte oversigt over medarbejdernes deltagelse i diverse kurser. 
Det er endvidere konstateret, at det fremgår af det indsendte budget, at der er afsat et højt beløb til 
kompetenceudvikling.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at 2 borgere har oplyst, at de oplever en medarbejdergruppe med stor erfaring i forhold til 
deres situation. 
Det er endvidere vægtet, at tilsynet, på besøget, observerede en god stemning i tilbuddet med et ligeværdigt og 
respektfuldt samspil imellem borgere og medarbejdere. 
Yderligere er det vægtet, at det også afspejler sig i den skriftlige kommunikation, at medarbejderne har relevante 
kompetencer.

21

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Økonomi

Temavurdering

Økonomi

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig, der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, og 
tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsyn og visiterende kommuner. 
I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddets revisor ikke har haft bemærkninger til tilbuddets regnskab. Desuden 
er der lagt vægt på, at tilbuddets budget for  2016 ikke vurderes at indeholde poster, der er uvedkommende for 
tilbuddets virksomhed. Tilbuddets budget tilsigter endvidere, at der sikres fortsat at være sammenhæng mellem 
betalt pris og leveret kvalitet i tilbuddets indsats. Med hensyn til tilbuddets økonomiske gennemskuelighed er der 
lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder budgetter, der rummer relevante og tilstrækkelige oplysninger for socialtilsynet. 
Fremadrettet skal regnskabet aflægges efter § 17 stk. 1 i lov om socialtilsyn, da pladserne ikke alene benyttes af 
Thisted Kommune.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt.
Der er lagt særlig vægt på, at tilbuddets revisor ikke har haft bemærkninger til tilbuddets årsregnskab. Det vurderes, 
at tilbuddets budget indeholder de nødvendige poster, der giver mulighed for en forsvarlig anvendelse af offentlige 
midler. Endvidere er Nørbygårds økonomi driftsmæssigt fuldt integreret i Thisted Kommunes økonomi og underlagt 
de samme spilleregler for kommunens anvendelse af økonomisk decentralisering, herunder overskud, hvilket  er 
hensigtsmæssigt for den fortsatte økonomiske bæredygtighed.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at tilbuddets revisor 20/6-16 har afgivet blank påtegning på senest reviderede årsregnskab og 
årsrapport.
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Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at budgettet for 2016 udtrykker en nødvendig balance mellem pris og kvalitet. Normeringens 
størrelse og sammensætning vurderes tilstrækkelig. Der er afsat midler til sikring af kompetencer og færdigheder 
hos personalet, der i nødvendigt omfang understøtter, at tilbuddet kan bibeholde den faglige kvalitet i tilbuddet, if.t. 
prisen og tilbuddets målgruppe.

Indikator 11.b Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side 
og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddets budget for 2016 lever op til bekendtgørelsen 551 af 28.04.2015 §§ 13 - 15, hvorfor 
dette er blevet godkendt. Dette betyder, at det er socialtilsynets vurdering, at forholdet mellem tilbuddets 
omsætning, dækningsgrad og eventuelt planlagte investeringer synes at være rimelig.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at soliditetsgraden  ultimo 2015 kan beregnes til 50,32%. Den samlede egenkapital udgør  kr. 
131.717 og aktiver kr. 261..945. Der er ikke oplyst nøgletal om soliditetsgrad på Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at personalenormeringen udgør 0,4 pr. plads, og budgettet indeholder de fornødne poster, som 
tilsammen medvirker til at skabe balance mellem pris og kvalitet i.f.t. målgruppens behov. Der er opgjort en 
personalenormering på 4 fuldtidsstillinger fordelt på 1 leder, 1 vikar, 1 fast og 1 administrativ medarbejder. 
Normeringens størrelse taget i betragtning forekommer personaleressourcer afsat til administrative opgaver at være 
høj. Også set i lyset af, at stedets økonomistyring udføres af den kommunale forvaltning.

Der budgetteres med udgifter til kompetenceudvikling svarende til 13.637 kr. pr. medarbejder, hvilket vurderes at 
være på et højt niveau i.f.t. sammenlignelige institutioner.

Tilbuddet har ikke beskrevet, at der er planlagt større ændringer i indeværende år, der har budgetmæssige 
konsekvenser.
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Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være delvist opfyldt.

Der er lagt vægt på, at tilbuddet har udarbejdet budget, som giver tilsynet den nødvendige indsigt i tilbuddets 
økonomi og med den fornødne detaljeringsgrad. Der er dog anvendt et budgetskema for offentlige tilbud, men 
burde være for et privat tilbud, hvorfor nogle budgetlinier ikke er helt retvisende.

Der er fin sammenhæng mellem takst i budgetskemaer og takst anført under indsatser på Tilbudsportalen. 

Der er dog ikke sammenhæng mellem personaleoplysninger på Tilbudsportalen - hvor der er en væsentlig højere 
personalenormering - sammenlignet med budgettet. Tilbudsportalen bør derfor ajourføres.

Der er udarbejdet regnskab med et indhold, som formentlig er under hensyntagen til, at regnskabet ikke skal 
aflægges efter § 17 stk. 1 i lov om socialtilsyn, da pladserne skulle anvendes af Thisted Kommune. Dette viser sig 
ikke at være tilfældet, hvorfor der fremadrettet bør stilles de samme krav til regnskabsaflæggelsen for Nørbygård 
som andre private tilbud.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at nøgletal er uploadet. Det har dog ikke været muligt at efterprøve i hvilket omfang  disse er i 
overensstemmelse med det reviderede regnskab., da det ikke fremgår af  revisors erklæring, at dette er udarbejdet 
efter bekendtgørelse nr. 1905 af 29/12-2015 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om 
socialtilsyn. Endvidere er soliditetsgraden anført til 0, hvilket ikke er i overensstemmelse med den i regnskabet 
anførte balance og jf. indikator 11 c.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. 
Tilbuddet har 2 boafdelinger, en modtagerafdeling og en lejlighed, som er beliggende i umiddelbar nærhed af 
tilbuddet. 
De fysiske rammer fremstår hyggelige og velholdte. Der er tale om et tilbud, hvor borgerne typisk har et 
korterevarende ophold, og hvor de fleste borgere deler toilet og bad.
Det er konstateret, at der har været indskrevet flere borgere end der har været godkendte pladser til. Borgerne har 
haft ophold i ekstra værelser i tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Kriteriet bedømmes til at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at borgerne trives i de fysiske rammer, og at rammerne understøtter borgernes udvikling og 
trivsel.
Tilbuddet er bestående af en modtageafdeling adskilt fra selve hovedbygningen,  2 boenheder og herudover en 
lejlighed i umiddelbar nærhed - i alt 12 pladser.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at borgerne har oplyst ved interviews, at de trives med de fysiske rammer. 
Det er endvidere vægtet, at tilsynet, ved besøg, oplevede flere borgere, som tydeligvis trivedes i de fællesarealer, 
som var til rådighed. 
Endelig er det vægtet, at en borger har tilkendegivet, at det kunne være rart med eget toilet, uden at det dog var et 
problem, at der skulle deles toilet.
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Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. 
Tilbuddet er indrettet med 2 afdelinger med 6 beboere i hver og en modtageafdeling med plads til 2 borgere ad 
gangen. 
Herudover råder tilbuddet over en lejlighed beliggende for enden af vejen. I øvrig bygning er der forskellige 
værksteder, og i hovedbygningen er der køkkenfaciliteter, kontorer og samtalerum.
Det fremgår af interviews med borger, leder og medarbejder, at de fysiske rammer er indrettet med en 
modtageafdeling, hvor borgere, som har behov for afrusning, har ophold. 
Det er endvidere vægtet, at de fysiske rammer i de 2 afdelinger giver mulighed for, at borgerne kan samarbejde 
omkring madlavning og dyrke motion i det dertil indrettede motionsrum. 
Yderligere er det vægtet, at det er oplyst af leder og medarbejdere, at de fysiske rammer giver borgerne mulighed 
for både at vælge fællesskab eller være alene på eget værelse.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn
Tilbudsportalen
Medarbejderliste
Kompetenceudvikling 2015-2016
Vagtplan/mødeplan
Referater fra personalemøder maj ,juni 2016
Referater fra bestyrelsesmøder marts, juni 2016
Nørbygårds Rygepolitik juni 2016
Personalevejledning om planlægning og afvikling af arbejdstidsplan
Oversigt over bestyrelsen
Nørbygårds mål
Fraværsstatistik
Effektevaluering 2015
Beboerliste
Kontakt oplysninger til myndighed
Referat fra beboerrådsmøder juli, august 2016
Materiale på 5 borgere
Ressource evaluering fra værksted
Revideret rygepolitik
Redegørelse i forhold til alkoholtest
Samarbejdsaftale

Observation Fremvisning af de fysiske rammer, hvor borgerne var i gang med fremstilling af 
frokost

Interview Ledelse
Medarbejdere
Borgere

Interviewkilder Beboere

Ledelse

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