Tilbud: DropUd Behandling

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Hovedstaden
Tilsynstype: Regodkendelse

Område: Sociale tilbud

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 en5- 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.

1. Stamoplysninger
*Tilbuddets navn:

DropUd Behandling

*Adresse:
2630
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*Kontaktoplysninger:

Tlf.: 30480200
E-mail: mette@dropud.dk
Hjemmeside: http://www.dropud.dk

*Tilbudstyper:

§ 101 (ambulant behandlingstilbud til børn og unge)
§ 101 (ambulant behandlingstilbud til voksne)

*Målgrupper:

14 til 18 år (misbrug af andre rusmidler)
14 til 18 år (misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel)
18 til 55 år (misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel)
18 til 55 år (misbrug af cannabis)
18 til 55 år (alkoholmisbrug)
14 til 18 år (misbrug af opioider)
18 til 55 år (misbrug af opioider)
14 til 18 år (misbrug af cannabis)
18 til 55 år (misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel)
18 til 55 år (misbrug af centralstimulerende rusmidler)
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14 til 18 år (alkoholmisbrug)
14 til 18 år (misbrug af centralstimulerende rusmidler)
18 til 55 år (misbrug af andre rusmidler)
Pladser i alt:

32

Tilsynsrapporten er
udarbejdet af:

Pia Viuf (Socialtilsyn Hovedstaden)

Dato for tilsynsrapport:

09-04-2015

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

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført regodkendelse af behandlingstilbuddet Dropud.
Dropud er et dagbehandlingstilbud der arbejder med intensiv aktivering, misbrugsbehandling til voksne samt
misbrugsbehandling/dagtilbud til unge mellem 14 og 18 år. Tilbuddets primære opgave ligger i at udrede, behandle,
undervise og yde socialpædagogisk støtte.
Målgruppen i tilbuddet omfatter udsatte borgere med psykosociale problemer af forskellig art. Det er Socialtilsynets
vurdering, at Dropud leverer en støttende og udviklende behandling til udsatte borgere med misbrug, som ønsker
stoffrihed eller har et ønske om at reducere deres misbrug.
Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at Dropuds ledelse og medarbejdere på relevant vis redegør for, hvordan de
valgte faglige tilgange ses afspejlet i praksis.
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Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder målrettet og struktureret med at dokumentere den udvikling der
sker under borgerens indskrivning, ligesom effektmålingen tager udgangspunkt i de mål borgeren ønsker opstillet i
forbindelse med behandlingen.
Socialtilsynet konkluderer, at Dropud har en kompetent ledelse der varetager tilbuddet daglige drift relevant. Imidlertid
er det dog Socialtilsynets vurdering, at ledelsen bør have opmærksomhed på at tilbyde ekstern supervision til
medarbejdergruppen. Ligeledes bør ledelsen fremadrettet sikre, at personalegennemstrømningen i tilbuddet
reduceres, af hensyn til den kontinuerlige og relationelle kontakt til borgerne.
Dropud kan regodkendes med et vilkår om, at tilbuddets regnskab for 2014 er revideret i overensstemmelse med
gældende regler. Når revideret regnskab for2014 er fremsendt til Socialtilsynet, vil Socialtilsynet påse, at nøgletal på
Tilbudsportalen er i overensstemmelse med regnskabet.
*Afgørelse:

Godkendt med vilkår

*Vilkår:

Tilbuddet er godkendt med et vilkår om, at tilbuddets regnskab for 2014 er revideret i overensstemmelse med
gældende regler. Når revideret regnskab for 2014 er fremsendt til Socialtilsynet, vil Socialtilsynet påse, at nøgletal på
Tilbudsportalen er i overensstemmelse med regnskabet. (frist: 01-05-2015)

Påbud:
Opmærksomhedspunkter:

3. Oplysninger om datakilder
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Dokumenter:

Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende sociale tilbud
Indberetninger til Tilbudsportalen
Godkendelse Høje Taastrup Kommune - misbrugsbehandling for unge mellem 14-18 år
Godkendelse Høje Taastrup Kommune - misbrugsbehandling for voksne 18 - 40 år
Lejekontrakt Vestergade 10, 4600 Køge
Erhvervslejekontrakt Taastrup Hovedgade 98, 1. sal, 2630 Taastrup
Dropud Effektmåling og evaluering September 2014
Misbrugsbehandling unge og voksne samt Dropud aktivering
Beskæftigelse, behandling og undervisning
Materiale Akkreditering Danmark
Dokumentationsredskaber og effektmåling
Jounalnotater for udvalgte borgere i perioden 15-11-2014 til 16-12-2014
Behandlingsplan, Progressionsrapport, samarbejdsaftale og udviklingsplan for udvalgte borgere
Rapporteringsskemaer i forbindelse med utilsigtede/voldsomme hændelser i Dropud
CV - direktør og ejer Mette Gadegaard
Liste over unge og borgere (aktuelle og ophørte inden for det sidste år)
Liste over medarbejdere og faste vikarer (aktuelle og ophørte inden for det sidste år)
Overordnet kompetenceplan for samtlige afdelinger
Prisliste Dropud pr. 1. september 2014
Dropuds værdigrundlag og organisationsstruktur
Forandringsskema
Spørgeskema til APV samt APV for Taastrup og Søborg 2013
Årsregnskab for 1. januar 2013-31. december 2013
Budgetskema for 2015

Observation
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Interview

Interviewkilder

Under regodkendelsesbesøget blev følgende interviewet:
Medarbejdere og unge i Høje Taastrup
Medarbejdere og borgere i Køge
Ledelse bestående af direktør og to afdelingsledere
Beboere
Ledelse
Medarbejdere
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg
Dato

07-01-2015

Oversigt over tilsynsbesøg
Tilsynskonsulenter

Lisbeth Havemann
Pia Viuf

Afdelinger

DropUd Behandling - Unge, Køge
DropUd Behandling - Unge, Taastrup
DropUd Behandling - Voksne, Køge

Besøgstype

Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer,
kriterier eller indikatorer
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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
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.

Tema
*Uddannelse og
beskæftigelse

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,8

Udviklingspunkter

Dropud ungebehandling er et tilbud til unge mellem 1418 år, der har brug for et dagtilbud, der kan understøtte
motivationen for stoffrihed, samtidig med at de bliver
tilbudt undervisning. Dropud udreder, behandler,
underviser og yder socialpædagogisk støtte til unge der
indskrives i tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering, at
Dropuds primære opgave ligger i at få de unge
stabiliseret og tilbyde dem misbrugsbehandling. Det er
endvidere Socialtilsynets vurdering, at Dropud tilbyder
undervisning i et passende omfang, der bidrager til, at de
unge bliver motiverede for at afdække deres drømme og
mål indenfor uddannelses- og beskæftigelsessystemet.
Dropud har ansat en folkeskolelærer der varetager den
daglige undervisning og som ligeledes kan bidrage med
direkte eksamensundervisning.
I Dropud voksenbehandling bliver de fleste borgere
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indskrevet med henblik på aktivering og arbejdsafklaring.
Arbejdet består i at afklare borgerens muligheder for
fremtidig uddannelse og beskæftigelse, og for flere af
borgerne arbejdes der sideløbende med
misbrugsbehandling. Det er Socialtilsynets vurdering, at
der arbejdes med at motivere den enkelte til at afdække
drømme og muligheder, sådan at de i løbet af
behandlingen hos Dropud bliver uddannelses- eller
arbejdsparate. Dropud har samarbejde med forskellige
virksomheder, hvor praktikforløb kan etableres, alt efter
behov og formåen. Det er endvidere Socialtilsynets
vurdering, at Dropud voksenbehandling har sat
behandlingen sammen på en sådan måde, at den
tilgodeser de problematikker borgerne bliver indskrevet
med, og som sommetider stiller sig i vejen for evnen til at
indgå i uddannelses- og/eller beskæftigelsessystemet.
Denne vurdering understøttes af de borgere tilsynet talte
med, der giver udtryk for, at de føler sig hjulpet på
mange parametre i tilbuddet, og at det har været
afgørende for deres udvikling at være i tilbuddet.
Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Dropud ungebehandling er et tilbud til unge mellem 14-18 år, der har brug for et dagtilbud, der kan understøtte
motivationen for stoffrihed, samtidig med at de bliver tilbudt undervisning. Dropud ungebehandling har på
regodkendelsestidspunktet 6-7 unge indskrevet, der alle bliver undervist i Dropud´s eget regi. Dropud udreder,
behandler, underviser og yder socialpædagogisk støtte til unge der indskrives i tilbuddet. Ungebehandlingen har
ansat en lærer der varetager den daglige undervisning af de unge i tilbuddet. Den primære dagbehandling er
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tilrettelagt ud fra et ugentligt skema, hvoraf en del af tiden er baseret på direkte undervisning. Dropud´s primære
opgave er at få de unge stabiliseret og stoffrie, for herefter at motivere de unge til at modtage undervisning og
åbne muligheder for igen at blive tilknyttet uddannelses- og beskæftigelsessystemet.
I Dropud voksenbehandling bliver de fleste borgere indskrevet med henblik på aktivering og arbejdsafklaring.
Arbejdet består i at afklare borgerens muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse, og for flere af
borgerne arbejdes der sideløbende med misbrugsbehandling. Der arbejdes med at motivere den enkelte til at
afdække drømme og muligheder, sådan at de i løbet af behandlingen hos Dropud bliver uddannelses- eller
arbejdsparate. Dropud har samarbejde med forskellige virksomheder, hvor praktikforløb kan etableres, alt efter
behov og formåen.
I begge afdelinger er der et rimeligt stabilt fremmøde, hvilket til dels begrundes i, at unge/voksne hentes på
hjemmeadressen dagligt, men også begrundes i, at der i voksenafdelingen kan etableres et udekørende team, som
tilbyder hjælpen hos borgeren, istedet for at kræve fysisk fremmøde i tilbuddet.
Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

Tema: Uddannelse og beskæftigelse

Ungeafdeling:
Medarbejderne fortæller, at de unge primært bliver anbragt der udfra den forudsætning, at de skal
aktiveres igennem et dagbehandlingtilbud. Derfor er det medarbejdernes og ledelsens oplevelse, at
de unge sjældent er særligt motiverede for at bidrage til at opstille mål for egen udvikling, inden for
uddannelse og beskæftigelse.
Dagbehandlingen er tilrettelagt ud fra et ugentligt skema, hvoraf en del af tiden er baseret på direkte
undervisning. Dropud ungebehandling har tilknyttet en uddannet folkeskolelærer, der skal varetage
undervisningen.
Denne lærer fortæller, at de unge gives mulighed for at arbejde med de drømme og ønsker der
måtte være for videre uddannelse og beskæftigelse, men for en stor del af de unge, handler det
primært om at motivere dem til at modtage undervisning. Der gives eksempler på unge, der har
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ønsker om at gennemføre en afgangseksamen. Her giver Dropud undervisning, der gør den unge
eksamensparat.
De unge i tilbuddet er der som udgangspunkt i et halvt år, hvilket gør, at Dropud´s primære opgave
egentlig er at få den unge stabiliseret og evt. stoffri, fremfor at opstille konkrete mål for uddannelse
og beskæftigelse.
Voksenafdeling:
I voksenafdelingen bliver de fleste indskrevet med henblik på aktivering og arbejdsafklaring. Når
borgeren er klar til det, bliver der arbejdet hen imod at borgeren ville kunne komme ud i
"snusepraktikker", for derefter at blive afklaret omkring fremtidig uddannelse og beskæftigelse.
Medarbejderne fortæller, at flere af de indskrevne borgere igennem 2014 formåede at blive stoffri og
uddannelsesparate igennem deres forløb hos Dropud. Samtidig fortæller de, at der er et meget stort
arbejde i at motivere borgerne til at afdække deres drømme og muligheder og indgå i
misbrugsbehandling.
Dagbehandlingen er bygget op omkring, at borgerne skal arbejde med psykoedukation, motivation
og evnen til at mestre egen sygdom og/eller misbrugsproblematik.
Medarbejderne giver eksempler på, hvad de gør konkret for de borgere der undervejs i forløbet,
bliver klar til at kunne formulere ønsker for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Dropud har
samarbejde med forskellige virksomheder, hvor der er mulighed for at borgere kan opstarte
praktikforløb, i det omfang de kan magte det.
En af borgerne fortæller under interviewet, at han oplever at have rykket sig på flere områder
igennem den periode han har været hos Dropud. Samtidig er borgeren meget bevidst om hvad hans
næste mål er, og hvad der skal arbejdes på igennem den kommende periode.
Indikator 01.b: Borgerne er i
4 (i høj grad
undervisningstilbud, uddannelse, opfyldt)
beskæftigelse, beskyttet

Dropud unge og voksenafdeling er et behandlingtilbud til udsatte unge og voksne, der har brug for et
afklaringsforløb, hvor aktivering og misbrugsbehandling er i fokus. I Dropuds afdelinger er dagen
tilrettelagt sådan at borgerne bliver præsenteret for undervisning, behandling, gruppesamtaler,
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beskæftigelse, eller dagtilbud i
form af aktivitets- og
samværstilbud

misbrugssamtaler, træning og frokost.
Ugens dage er bygget op omkring et fast skema, som er kendt og forudsigeligt for borgerne.
De unge Tilsynet taler med giver udtryk for, at de oplever at få noget godt ud af undervisningen.
Dropud er et tilbud der yder pædagogisk støtte i et stort omfang. Dette ses blandt andet ved, at
tilbuddet strækker sig langt for at motivere borgerne til at møde op i tilbuddet, udfra den tese, at
borgerne kun kan hjælpes i kontakten til medarbejderne. I tilfælde af, at borgere i perioder ikke
formår at møde fysisk op i tilbuddet, har Dropud mulighed for at sætte ind med udekørende team,
sådan at borgerne kan få besøg af medarbejderne i eget hjem, eller blive hentet i en periode, hvis
der skulle være brug for det.

Indikator 01.c: Børnene/de unge 3 (i middel
i tilbuddet i den
grad opfyldt)
undervisningspligtige alder
opfylder undervisningspligten
ved at gennemføre et
grundskoletilbud med
undervisning fra
børnehaveklasse til 9. klasse.

I ungeafdelingen arbejdes der på, at de unge gennemfører deres undervisningspligt, herunder bliver
enkelte unge undervist og forberedt til at kunne tage afgangseksamen i enkelte fag, hvis den unge
har et ønske om det og er motiveret for det.

Indikator 01.d: Børnene/de unge 4 (i høj grad
i tilbuddet har et stabilt
opfyldt)
fremmøde i deres
undervisningstilbud,
uddannelsestilbud eller
beskæftigelse. Medfølgende
børn på voksentilbud er i dag-

De unge har stabilt fremmøde og sætter pris på at blive hentet og nævner dette som en faktor for at
komme hos Dropud (dog giver de unge også udtryk for at ville komme selv alligevel).

Dropud har dog unge indskrevet, der ikke har gået i skole igennem rigtig mange år, så i mange
tilfælde ligger det primære arbejde for medarbejderne i at motivere de unge til at deltage i
undervisningen.

Medarbejderne fra voksenafdelingen fortæller, at fremmøde ikke behøver at være fysisk i tilbuddet
pga. den tunge målgruppe, og der foretages derfor også møde hos borgeren.
Pt. er der seks borgere i voksenafdelingen med stabilt fremmøde. Der arbejdes med de resterende
indskrevne borgere ved hjælp af motivation og kørsel, da ikke alle har ressourcerne til at fastholde et
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eller undervisningstilbud

stabilt fysisk fremmøde foruden, og de beskrives af medarbejderne som stabile i deres forløb.
Medarbejderne giver udtryk for, at den tætte relation til borgerne er med til at skabe et stabilt
fremmøde, som også bakkes op af interview med borgere.
Dropud melder tilbage til sagsbehandleren på månedlig basis hvad der har været af fravær, og det er
dernæst op til sagsbehandler, i dialog med Dropud, om der skal foretages sanktioner på baggrund af
fravær.

Tema
*Selvstændighed
og relationer

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,2

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Dropud har de
faglige forudsætninger for at styrke borgernes
selvstændighed, sociale relationer samtidig med, at den
enkelte borger understøttes i at tage ejerskab i den
støtte, undervisning og misbrugsbehandling de modtager
i tilbuddet.
Dropud er et dagbehandlingstilbud til unge og voksne,
hvor den primære opgave ligger i at udrede, behandle,
undervise og yde socialpædagogisk støtte, hvorfor den
primære opgave ikke ligger understøtte den enkeltes
selvstændighed og sociale relationer. Det er imidlertid
Socialtilsynets vurdering, at Dropud arbejder med det
hele menneske og sætter ind overfor samtlige af de
problematikker den unge/den voksne bliver indskrevet
med, hvorfor der naturligt arbejdes med at styrke den
enkeltes selvstændighed og evne til at indgå i sociale
sammenhænge og relationer.
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Tema: Selvstændighed og relationer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 02: Tilbuddet styrker
borgernes sociale kompetencer
og selvstændighed

Dropud er et dagbehandlingstilbud til unge og voksne, hvorfor det ikke er deres primære opgave at styrke og/eller
fastholde kontakten til familie, netværk, venskaber og fritidsinteresser og derigennem understøtte den enkeltes
selvstændighed og sociale relationer.
Den primære opgave ligger i at udrede, behandle, undervise og yde socialpædagogisk støtte. Det er imidlertid
Socialtilsynets vurdering, at Dropud arbejder med det hele menneske og sætter ind overfor samtlige af de
problematikker den unge/den voksne bliver indskrevet med, hvorfor der naturligt arbejdes med at styrke den
enkeltes selvstændighed og evne til at indgå i sociale sammenhænge og relationer.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Selvstændighed og relationer

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

Medarbejderne arbejder med de unge på at finde frem til deres drømme og motiverer dem til at
arbejde henimod disse, ved hjælp af gruppesamtaler og basis socialtræning, der styrker det sociale
bånd de unge/borgerene imellem.
På voksenafdelingen bliver der månedligt afholdt borgermøde, hvor borgerne kan komme til udtryk.
Borgerne bliver nogle gange opstartet med individuelle forløb, hvis der skulle være behov for at
bygge en tæt relation med deres kontaktperson. I dette forløb med kontaktpersonen arbejdes der
stille og roligt hen imod, at borgeren bliver klar på at definere individuelle mål for fremtiden.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 3 (i middel
sociale relationer, fællesskaber grad opfyldt)
og netværk i det omgivende
samfund

Da Dropud er et dagsbehandlingstilbud og ikke et døgnbehandlingstilbud, er det ikke deres primære
ansvar at varetage denne opgave overfor de unge/borgerne.
Dropud sørger dog for at lave ture ud af huset og benytter lokalområdet, både i ungetilbuddet og i
voksentilbuddet. I voksenafdelingen benyttes arbejdspraktikker, hvor borgerne bliver tilknyttet
arbejdspladser og på den måde forsøges integreret i det omgivende samfund.

Indikator 02.c: Borgerne har med 4 (i høj grad
udgangspunkt i deres ønsker og opfyldt)
behov herfor kontakt til og
samvær med deres familie og

Dropud sørger for at støtte borgeren i positive relationer i deres netværk, og hjælper med kontakt til
familie, hvis borgeren ønsker dette. For nogle borgere er det vigtigt at holde familie og Dropud
adskilt, for at kunne åbne op hos Dropud og fremme udviklingen.
Der bliver fra medarbejdernes side forsøgt at afdække borgernes netværk, for at finde ressourcer og
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netværk i dagligdagen

der bliver jævnligt spurgt ind til borgerne, hvad Dropud kan gøre for dem ift. deres familie. Dette for
at sikre, at der er nogle der kan støtte dem fortsat, når de bliver udskrevet fra Dropud.
Der bliver holdt pårørende dage, hvis der er opbakning blandt borgerne til dette.

Indikator 02.d: Børnene/de unge 1 (i meget lav Under interview med de unge giver de udtryk for, at ingen af dem har fritidsinteresser uden for
deltager i fritidsaktiviteter uden grad opfyldt) tilbuddet. Da Dropud er et dagbehandlingstilbud, er det ikke deres primære opgave og
for tilbuddet
bedømmelsen er derfor lav.
Indikator 02.e: Børnene/de unge 3 (i middel
Under interview med de unge giver de udtryk for, at de kender hinanden og tilsynet observerer en
har venskaber uden for tilbuddet grad opfyldt) god stemning i gruppen. I voksenafdelingen giver borgerne udtryk for, at de oplever at kunne bruge
hinanden i Dropud´s regi og fortæller endvidere, at de bruger hinanden ligeså meget som de bruger
personalet.
Da Dropud er et dagbehandlingstilbud, er det ikke deres primære opgave at sikre venskaber og
relationer uden for tilbuddet.
Indikator 02.f: Børnene/de unge 4 (i høj grad
har mindst en fortrolig voksen
opfyldt)

De unge ved ikke hvem deres kontaktperson er, men fortæller at man selv kan vælge hvem man vil
snakke med. Medarbejderne fortæller også, at det er op til den individuelle unge/borger hvem de
føler sig mest trygge ved og derved ønsker at være fortrolig med.
Borgerne beskriver at de "bliver skubbet i den rigtige retning" og medarbejderne er opmærksomme
på dem som individer og "ikke ser dem som en sagsmappe". Borgerne beskriver endvidere, at de får
hjælp på nogle punkter de ikke havde regnet med. De føler at medarbejderne altid er tilrådighed og
fortæller, at der bliver givet telefonnumre ud, hvis de har behov for at kontakte medarbejderne
henover jul og nytår, eller i andre feriesammenhænge.
De indskrevne borger kan beskrive alle de medarbejdere de har dagligt kontakt til og sætter pris på
den løse struktur i dagligdagen. Der bliver givet et eksempel med madlavningen; det er ikke kun
nogle medarbejdere der hjælper til med opvask og madlavning, men derimod alle der deltager aktivt
og varetager hver sin funktion sammen med borgerne.

Side 16 af 41

Tilbud: DropUd Behandling

Tema
*Målgruppe,
metoder og
resultater

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3,8

Udviklingspunkter

Dropud beskæftigelse og behandling arbejder med
aktivering af udsatte borgere, skoletilbud for unge
mellem 14-20 år, samt med misbrugsbehandling til unge
og voksne. Dropud er godkendt som
misbrugsbehandlingstilbud jf. Lov om Social service §101.
Tilbuddet henvender sig til udsatte unge og voksne med
et misbrug, som ønsker stoffrihed eller har et ønske om
at reducere deres misbrug.
Dropuds behandlingstilbud tager udgangspunkt i
borgerens vej til at nå ønsker, drømme og mål for
fremtiden. Dropud støtter denne proces ved at arbejde
med løsningsfokuserede, kognitive og anerkendende
tilgange. De anvendte tilgange har til hensigt at hjælpe
borgeren til at præcisere egen motivation og
fremadrettede mål.
Det er Socialtilsynets vurdering, at de anvendte metoder
og tilgange er brugbare i forhold til at skabe udvikling for
de unge og voksne der er indskrevet i Dropud. Denne
vurdering bekræftes af de borgere tilsynet har talt med,
ligesom det fremgår af den effektevaluering Dropud har
lavet, baseret på brugernes oplevelser.
Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Dropud har fokus
på at inddrage borgerne i hverdagen på tilbuddet og give
dem mulighed for at indflydelse på egen udvikling og de
tiltag og aktiviteter der foregår i dagbehandlingen. Det er
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ligeledes Socialtilsynets vurdering, at Dropud har
opmærksomhed på at understøtte borgernes fysiske og
psykiske sundhed i hverdagen, hvilket er en del af en
formuleret målsætning i Dropuds værdigrundlag.
Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at der finder
struktureret effektmåling sted, ligesom opsætning af mål
tager udgangspunkt i borgerens ønsker for behandlingen.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Dropud beskæftigelse og behandling arbejder med aktivering af udsatte borgere, skoletilbud for unge mellem 14-20
år, samt med misbrugsbehandling til unge og voksne. Dropud er godkendt som misbrugsbehandlingstilbud jf. Lov
om Social service §101. Tilbuddet henvender sig til udsatte unge og voksne med et misbrug, som ønsker stoffrihed
eller har et ønske om at reducere deres misbrug.
Dropuds behandlingstilbud tager udgangspunkt i borgerens vej til at nå ønsker, drømme og mål for fremtiden.
Dropud støtter denne proces ved at arbejde med løsningsfokuserede, kognitive og anerkendende tilgange. De
anvendte tilgange har til hensigt at hjælpe borgeren til at præcisere egen motivation og fremadrettede mål.
Ligeledes efterstræbes det, at borgeren opnår en øget forståelse for egen situation og udfordringer forbundet med
denne. Dropud arbejder endvidere på at støtte borgeren i at udvikle nye og brugbare strategier til at håndtere
deres aktuelle situation.
Det er tydeligt for Socialtilsynet, at der lægges vægt på, at borgerne føler sig trygge i Dropud, både i forhold til
rammerne men også i forhold til medarbejderne. Der anvendes samtaler, både individuelle og i gruppeforløb,
kombineret og integreret med undervisningstilbud til de unge der er under undervisningspligt, og
beskæftigelsesafklaring for de voksne borgere.
Dropud udarbejder behandlingsplaner, progressionsrapporter og udviklingplaner for den enkelte borger i begge
Side 18 af 41

Tilbud: DropUd Behandling

typer tilbud (unge- og voksenbehandling). Progressionsrapporter udarbejdes hver tredje måned til sagsbehandler
og udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med borgeren cirka hver tredje måned. Progressionsrapporterne
indeholder oplysninger om borgerens udvikling, den behandling og de tiltag der pågår samt forslag til
fremadrettede tiltag. Det er tydeligt for Socialtilsynet, at Dropud har opmærksomhed på at dokumentere den effekt
der sker under behandlingen, ligesom der er fokus på at den enkelte unge/borger understøttes i at opsætte mål for
behandlingen.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 03.a: Tilbuddet
5 (i meget
anvender faglige tilgange og
høj grad
metoder, der er relevante i
opfyldt)
forhold til tilbuddets målsætning
og målgruppe

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Dropud ungebehandling er godkendt som misbrugsbehandlingstilbud jf. Lov om social service §101,
samt godkendt som dagtilbud for unge under 18 år. Ungebehandlingen er et tilbud til udsatte unge
mellem 14-20 år, hvor misbrug, overforbrug eller skadelig adfærd i forbindelse med rusmidler truer
nutid og fremtid. Af Tilbudsportalen fremgår det, at Dropud ungebehandling modtager unge med
forskellige misbrugsproblematikker, der har brug for et behandlingstilbud der ydermere kan støtte
dem i forhold til de udfordringer de har med skolegang, kriminalitet, vrede og eventuelle
udfordringer i hjemmet. Unge som ønsker stoffrihed eller har et ønske om at reducere deres
misbrug.
Voksenbehandlingen henvender sig til borgere med et stofmisbrug, som ønsker stoffrihed eller har et
ønske om at reducere deres misbrug. Voksenafdelingen er ligeledes et aktiveringstilbud med
beskæftigelsesrettede forløb, hvor der er fokus på afklaring og udvikling af udsatte borgeres
arbejdsmarkedstilknytning.
Af det fremsendte materiale fremgår det, at Dropud arbejder ud fra den løsningsfokuserede tilgang.
Medarbejderne definerer dette med, at der arbejdes på, at borgeren selv skal finde frem til løsninger
med et fokus på hvilke ressourcer den enkelte har. Der arbejdes med at finde gode elementer i
adfærd og kigge fremad og medarbejderne definerer tilgangen som meget brugerorienteret.
Af det indberettede på Tilbudsportalen fremgår det endvidere, at Dropud arbejder ud fra den
kognitive metode, som understøtter borgerens udvikling imod forståelse og ændring af følelses-,
tanke- og handlemønstre. Metoden hjælper til forståelse af egne dynamikker, samt til at give
redskaber til forandring for brugerne. Den anerkendende tilgang rummer brugerne og hjælper den
enkelte til bedre selvværd og motivation for forandring - forudsætningen for at turde fortsætte en
positiv udvikling og ændring i livet. Den løsningsfokusrede metode fastholder fokus på ressourcer og
ikke på mangler.
Side 20 af 41

Tilbud: DropUd Behandling

Indikator 03.b: Tilbuddet
5 (i meget
dokumenterer resultater med
høj grad
udgangspunkt i konkrete, klare opfyldt)
mål for borgene til løbende brug
for egen læring og forbedring af
indsatsen

Dropud udarbejder behandlingsplaner, progressionsrapporter og udviklingplaner for den enkelte
borger i begge typer tilbud (unge- og voksenbehandling). Progressionsrapporter udarbejdes hver
tredje måned til sagsbehandler og udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med borgeren cirka
hver tredje måned. Progressionsrapporterne indeholder oplysninger om borgerens udvikling, den
behandling og de tiltag der pågår samt forslag til fremadrettede tiltag.
Ledelse og medarbejdere oplyser, at der bliver udarbejdet progressionsrapporter i samarbejde med
borgerne. De unge har ikke stor interesse overfor denne, hvorimod de voksne tager en aktiv del i
dette. De forsøger så vidt muligt at få de unge til at være med til at lave dem og læse dem - de
mener, at der er et godt arbejde i at få dem til at være med. En gennemgang af udviklingsplanen og
progressionsrapporten giver anledning til gode samtaler, ligesom det visuelt bliver afdækket hvilken
udvikling der er sket og hvilke mål der arbejdes hen imod.
Af det fremsendte materiale fremgår det, at der i forbindelse med indskrivning i Dropud udarbejdes
udviklingsplan og behandlingsplan for den enkelte bruger. I udviklingsplanen fastsættes mål og
delmål for forløbet i Dropud. Formålet med udviklingsplanen er at give den enkeltes forløb retning
fra start af og få tydeliggjort de indsatsområder der er vigtige at fokusere på i forløbet. I
behandlingsplanen indgår, udover oplysninger fra borgeren selv, også sagsbehandlerens
indsatsområder. Typisk efter 2-3 måneder udarbejder kontaktperson og borger en
progressionsrapport, som opfølgning på udviklingsplanen og behandlingsplanen.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan
5 (i meget
dokumentere positive resultater høj grad
i forhold til opfyldelsen af de
opfyldt)
mål, de visiterende kommuner
har opstillet for borgernes
ophold

Af det fremsendte materiale og det oplyste, fremgår det, at der udarbejdes udviklingsplaner,
behandlingsplaner og progressionsrapporter. Det oplyses, at det er udviklingsplanen der er det
primære redskab til at sætte mål og delmål, hvor udgangspunktet er at borgeren er med. Der
dokumenteres dagligt af medarbejderne i "Bosted-systemet", med henblik på at indsamle materiale
til udarbejdelse af rapporterne.
Det er udviklingsplanen der er det individuelle samtaleredskab, hvorimod progressionsrapporterne
beskrives af medarbejderne som deres statusbeskrivelse. Behandlingsplanen er det redskab som
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beskriver hvad der skal sættes ind overfor og hvordan behandlingen skal tilrettelægges.
Socialtilsynet har i forbindelse med regodkendelsen modtaget en effekt og evalueringsrapport fra
Dropud. Rapporten er udarbejdet i september 2014. Rapporten er en sammenfatning af de målinger
DropUd laver på brugernes progression i løbet af deres tid i DropUd, på baggrund af de opstillede
parametre for progression.
Effektmålingen baseres på en spørgeskemaundersøgelse, som er indsamlet i perioden maj 2014 til
august 2014. Det overordnede formål med spørgeskemaet var at tilvejebringe et billede af den
forskel, som klienternes deltagelse i DropUd͛s forløb gør. Undersøgelsen er således udelukkende
baseret på brugernes egen vurdering.
Af rapporten ses en positiv udvikling i forhold til brugernes kriminalitet, hverdagsmestring, sociale liv
og relationer samt misbrug. Rapporten konkluderer endvidere, at der sker en langsom men støt
progression over tre måneder for brugerne i DropUd på de ovennævnte parametre.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 04: Tilbuddet
understøtter borgernes
medinddragelse og indflydelse
på eget liv og hverdagen i
tilbuddet

Det er tydeligt for Socialtilsynet, at Dropud både i unge og voksen behandlingen arbejder på at understøtte de
unges/de voksnes medinddragelse i tilbuddet. Begge steder gives der overfor tilsynet konkrete eksempler på,
hvordan de unge/de voksne føler sig medinddraget i beslutninger, ligesom der gives eksempler på ting der er blevet
lavet om, efter ønske fra borgerne.
De voksne i tilbuddet oplever i stor grad at blive mødt med respekt og anerkendelse, ligesom de giver udtryk for høj
grad af tillid og fortrolighed mellem dem og medarbejderne.
Det er Socialtilsynets vurdering, at Dropud arbejder med en tilgang der sikrer, at både unge og voksne har
indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet i det omfang den enkelte ønsker det. Denne vurdering baseres på,
at det er dagbehandling og at borgerne har indflydelse og bliver medinddraget i det omfang det må forventes i et
dagtilbud.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Borgerne giver eksempler på situationer hvor de føler sig hørt og respekteret, og får deres ønsker
opfyldt. Der bliver blandt andet fortalt om temaer de gerne vil have taget op i undervisninger,
hvorefter der kommer en fælles samtale unge og medarbejdere imellem, og hvis der er enighed
blandt de unge, bliver temaet taget op.
Borgerne fortæller også, at når der bliver holdt individuelle samtaler føler de sig trygge nok til at
kunne tale direkte fra hjertet, uden at føle sig forkerte. En borger nævner under interview, at der er
emner denne ville tage op med Dropud, men ikke sin familie.
Medarbejdere fortæller, at de prioriterer at både unge og borgere læser og underskriver deres
progressionsrapporter, sådan at de er indforstået med det skrevne, inden de fremsendes til
sagsbehandler.

Indikator 04.b: Borgerne har
4 (i høj grad
indflydelse på beslutninger
opfyldt)
vedrørende sig selv og hverdagen
i tilbuddet i overensstemmelse
med deres ønsker og behov

De unge giver eksempler på, at de har ytret ønske om at få strammet op omkring undervisningen,
hvorefter de oplevede, at det ændrede sig. De er med til at beslutte omkring frokost og ture ud af
huset. De unge synes, at de har indflydelse på hverdagen i tilbuddet.
I voksenafdelingen er der borgermøder fast en gang om måneden - derudover har borgerne
mulighed for at ønske flere møder ved behov. Her kan drøftes ting der kan være svære at sige til
hinanden og medarbejderne giver udtryk for, at mange forskellige emner bliver berørt på møderne.
Under interview giver borgerne udtryk for at have stor indflydelse på borgermøderne. De fortæller,
at de fleste møder bruges på at drøfte regler i tilbuddet og det er borgerne indbyrdes, med støtte,
der er med til at lave reglerne. Borgerne giver endvidere flere eksempler på de ting de selv har
indflydelse på i tilbuddet.
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Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Det er tydeligt for Socialtilsynet, at Dropud har en opmærksomhed på at understøtte borgerenes fysiske og mentale
sundhed og trivsel. Dette ses både i deres ugeprogram, hvor der er tilrettelagt faste fysiske aktiviteter flere gange
ugentligt, men også i Dropuds værdigrundlag, hvor det beskrives hvilken værdi de tillægger det at være fysisk aktiv.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 05.a: Borgerne trives i
tilbuddet

4 (i høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Under regodkendelsesbesøget talte tilsynet både med unge i ungetilbuddet og borgere i
voksentilbuddet. Begge steder gav borgerne udtryk for at føle sig hjulpet og støttet af
medarbejderne i Dropud. Særligt de voksne borgere kunne give konkrete eksempler på den hjælp og
støtte de havde modtaget, som havde resulteret i en bedre trivsel for den enkelte. Af Dropuds
effektmåling, der er foretaget over en fire måneders periode, fremgår det, at de adspurgte borgere
oplevede en positiv udvikling, i den tid de har været tilknyttet Dropud.

Indikator 05.b: Borgeren har med 3 (i middel
Af det fremsendte materiale fremgår det, at træning og fysisk aktivitet er en del af ugeprogrammet i
støtte fra tilbuddet adgang til
grad opfyldt) både unge- og voksenafdelingen. Medarbejderne fortæller, at de har kørt direkte
relevante sundhedsydelser
sundhedsprogrammer for deres borgere. De har oplevet borgere, der har efterspurgt sund kost og
mere viden omkring dette, hvilket tilbuddet har imødekommet med et forløb. De fortæller
endvidere, at de har haft integreret det i undervisningen i perioder, sådan at borgerne har fået
relevant information, der kan bidrage til et sundere liv.
Medarbejdere og ledelse oplyser, at borgerne i voksenafdelingen får kørselshjælp til læge og
tandlægebesøg, hvis der er behov for det.
Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 4 (i høj grad
pædagogiske indsats fokus på
opfyldt)
forhold, som har betydning for
borgernes fysiske og mentale
sundhed

Af Dropuds værdigrundlag - defineret som SMUKT (Sundhedsbevidst, Motivationsskabende,
Udviklingsorienteret, Kærlig og glædesspredende og Tillidsvækkende) fremgår det endvidere, at der
er et fokus på det sundhedsbevidste, forstået sådan, at der er fokus på fysisk sundhed i form af en
opmærksomhed på kost, fysisk træning og udholdenhed - Psykisk sundhed i form af en
opmærksomhed på indre balance, værdier, psykisk helbred, stressbevidsthed, vredes- og
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konflikthåndtering etc.
Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 06: Tilbuddet
forebygger og håndterer
magtanvendelser

Med afsæt i Dropud´s definerede målgruppe, tilhører borgerne ikke personkredsen der er omfattet af
bekendtgørelsen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Tilbuddet er således alene
omfattet af straffelovens nødværgebestemmelser.
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledere og medarbejdere er bekendt med, at der ikke kan anvendes
lovlige magtanvendelser i tilbuddet. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med en
konfliktnedtrappende tilgang i Dropud.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

5 (i meget
høj grad
opfyldt)

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Tilbuddet er ikke omfattet af personkredsen, hvor regler om magtanvendelser er gældende. Der kan
derfor ikke anvendes lovlige magtanvendelser i tilbuddet, hvilket tilbuddets ledere og medarbejdere
er klar over. Medarbejdere og ledelsen kender altså reglerne, hvor de almindelige regler og
bestemmelser om nødværge er gældende.
Det oplyses, at de i Dropud aldrig har oplevet magtanvendelser og begrunder det med, at de
generelt er meget konfliktnedtrappende. Det nævnes, at de oplever at kunne takle de fleste borgere,
da de møder borgeren i øjenhøjde og der hvor borgeren er.

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

1 (i meget lav Ledelse og medarbejdere har ikke oplevet magtanvendelse eller nødværge på stedet.
grad opfyldt)
Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget lav grad at være opfyldt. Det lægges til grund, at
tilbuddet ikke har haft magtanvendelser og det derfor ikke har været relevant af følge op på dette
område, med henblik på læring og forbedring af indsatsen.
Se i øvrigt indikator 6.a.
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Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 07: Tilbuddet
forebygger overgreb

Udfra interview med medarbejdere og ledelse, er det tydeligt for Socialtilsynet, at Dropud har fokus på hvordan
man nedbringer og/eller forebygger konflikter og affektudbrud hos borgerne. Der er ikke et decideret nedskrevet
beredskab i forhold til at forebygge, at overgreb finder sted, men medarbejderne giver udtryk for, at de har
oparbejdet en kultur, hvor der passes på medarbejdere og borgere og hvor det er tilladt at sige til og fra.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Målgruppe, metoder og resultater

Indikator 07.a: Tilbuddets
3 (i middel
pædagogiske indsats
grad opfyldt)
understøtter, at der ikke
forekommer overgreb i tilbuddet

Under interviewet med medarbejdere oplyses det, at de ikke har oplevet overgreb i den tid tilbuddet
har eksisteret og at de fremadrettet heller ikke tænker, at overgreb vil finde sted. De er klare på, at
overgreb kan finde sted på flere niveauer - fra ansat mod borger, fra borger mod ansat og mellem
borgere. På regodkendelsestidspunktet havde de i den ene ungeafdeling en ung med en ret truende
adfærd og i forlængelse af flere konflikter med denne ung, er det blevet drøftet indgående hvordan
sådanne situationer takles. Ligeledes giver medarbejderne udtryk for, at de forsøger at passe på
hinanden, ligesom der er en kultur blandt medarbejderne, hvor det er tilladt at sige fra.

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

Der er ikke et decideret nedskrevet beredskab med henblik på at forebygge overgreb.
Medarbejderne oplyser under interviewet, at der er unge som de vælger at udskrive. Hvis de oplever
en ung med en meget voldsom adfærd, vælger de som regel at opsige den unge. De fortæller
endvidere, at der kun skal være en medarbejder, der giver udtryk for at han/hun føler sig personligt
truet, så vælger de at opsige/udskrive den unge.

4 (i høj grad
opfyldt)

Se iøvrigt indikator 7.a.
Tema
*Organisation og
ledelse

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
2,7

Udviklingspunkter

Det er Socialtilsynets vurdering, at Dropud daglige drift Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel
varetages af en faglig kompetent ledelse. Dropud er
kunne sætte ekstern supervision ind i en fast ramme.
organiseret med en direktør/ejer som øverste leder og to Dette kunne bidrage til fælles faglig sparring på den
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afdelingsledere, der hver især varetager den daglige
ledelse i henholdsvis Taastrup og Køge afdelingen. Det er
endvidere Socialtilsynets vurdering, at Dropud med den
organisering har fået skabt en tydelig og stabil
ledelsesform, hvilket også bekræftes af den samlede
ledelse og de medarbejdere tilsynet talte med under
regodkendelsen.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kunne
sætte ekstern supervision ind i en fast ramme. Dette
kunne bidrage til fælles faglig sparring på den daglige
behandling, ligesom det kunne give den samlede
personalegruppe et fælles fagligt fundament.

daglige behandling, ligesom det kunne give den samlede
personalegruppe et fælles fagligt fundament.
Det er Socialtilsynets vurdering, at Dropud fremadrettet
bør have opmærksomhed på at nedbringe
personalegennemstrømningen, af hensyn til den
kontinuerlige og relationelle kontakt til borgerne.

Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne har
tilstrækkelig kontakt til medarbejderne i tilbuddet.
Dropud er et dagbehandlingtilbud, hvor borgerne
tilbydes undervisning, misbrugsbehandling og
gruppesamtaler samt individuelle samtaler. Borgerne
giver udtryk for at blive mødt af medarbejdere der har
tid og lyst til at varetage deres behov, ligesom borgerne
oplever at have det godt med medarbejderne.
Dropud har igennem det seneste år haft en betydelig
personaleudskiftning og det er Socialtilsynets vurdering,
at tilbuddet fremadrettet bør have en opmærksomhed
på at nedbringe personalegennemstrømningen, af
hensyn til den kontinuerlige og relationelle kontakt til
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borgerne.
Tema: Organisation og ledelse

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 08: Tilbuddet har en
faglig kompetent ledelse

Det er Socialtilsynets vurdering, at Dropud daglige drift varetages af en faglig kompetent ledelse. Dropud er
organiseret med en direktør/ejer som øverste leder og to afdelingsledere, der hver især varetager den daglige
ledelse i henholdsvis Taastrup og Køge afdelingen. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at Dropud med den
organisering har fået skabt en tydelig og stabil ledelsesform, hvilket også bekræftes af den samlede ledelse og de
medarbejdere tilsynet talte med under regodkendelsen.
På regodkendelsestidspunktet var ingen af Dropuds tre afdelinger tilknyttet ekstern supervision, hvilket ellers var
efterspurgt af det faste personale. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel kunne sætte ekstern
supervision ind i en fast ramme. Dette kunne bidrage til fælles faglig sparring på den daglige behandling, ligesom
det kunne give den samlede personalegruppe et fælles fagligt fundament.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 08.a: Ledelsen har
4 (i høj grad
relevante kompetencer i forhold opfyldt)
til at lede tilbuddet

Tema: Organisation og ledelse

Øverste leder (direktør og ejer) er uddannet socialrådgiver og har flere relevante efteruddannelser
bag sig. Leder har arbejdet med målgruppen igennem mange år og har derfor lang erfaring i arbejdet
med misbrugsbehandling.
Dropud er organiseret med en direktør/ejer som øverste leder og to afdelingsledere, der hver især
varetager den daglige ledelse i henholdsvis Taastrup og Køge afdelingen.
Medarbejderne oplever, at der er en tydelige kommandovej men behandlingstiden kan indimellem
være langvarig, idet beslutninger skal igennem flere personer. Medarbejderne i Taastrup giver udtryk
for, at det opleves trygt, at de har fået en daglig leder. De oplever sig mere effektive som hold og
finder god sparring i den daglige ledelse. De fortæller endvidere, at de oplever deres leder som
meget erfaren og meget synlig i afdelingen.
Det oplyses, at der for nylig har været afholdt en temadag med ekstern konsulentbistand, hvor hele
organisationens opbygning med rolle- og ansvarsfordelinger netop er blevet klarlagt - herunder også
et organisationsdiagram over Dropuds samlede aktivititer.
Øverste leder giver udtryk for, at der er faldet mere ro på hele organisationen efter at der er tilført
afdelingsledere. Tilbuddet er blevet mere struktureret omkring det ledelsesmæssige og de faglige
teams kan sparre på tværs af hele organisationen.
Der er ansat en projekt- og personaleleder der varetager den daglige ledelse af de to afdelinger i
Køge. Derudover varetager denne person personaleledelsen i hele organisationen og afholder blandt
andet MUS-samtaler med samtlige ansatte.

Indikator 08.b: Tilbuddet
2 (i lav grad
benytter sig af ekstern faglig
opfyldt)
supervision eller anden form for
sparring for ledelse og

Dropud har ansat en psykolog, der bruges til sparring i både unge og voksen afdelingen. Personalet
udtrykker et ønske om at få ekstern supervision, hvilket har været på tale af flere omgange. På
regodkendelsestidspunktet var ingen af afdelingerne tilknyttet ekstern supervision. Af budgetskema
på Tilbudsportalen fremgår det, at der ikke er afsat midler til supervision eller anden faglig udvikling
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medarbejdere

eller opkvalificering af medarbejderne.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en
kompetent og aktiv bestyrelse

1 (i meget lav Tilbuddet er en enkeltmandsvirksomhed og der er derfor ingen bestyrelse. Bedømmelsen er ikke et
grad opfyldt) udtryk for lav kvalitet, men et udtryk for at denne indikator ikke er relevant i forhold til denne
tilbudstype.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Organisation og ledelse

Kriterium 09: Tilbuddets daglige Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til medarbejderne i tilbuddet. Dropud er et
drift varetages kompetent
dagbehandlingtilbud, hvor borgerne tilbydes undervisning, misbrugsbehandling og gruppesamtaler samt
individuelle samtaler. Borgerne giver udtryk for at blive mødt af medarbejdere der har tid og lyst til at varetage
deres behov, ligesom borgerne oplever at have det godt med medarbejderne.
Dropud har igennem det seneste år haft en betydelig personaleudskiftning, hvilket forklares med at de som
virksomhed har måtte tilpasse sig løbende og at de har haft flere medarbejdere, der ikke matchede den profil
Dropud efterspurgte.
Der tegner sig ligeledes et billede af, at Dropud har et højt sygefravær, hvilket dog ikke kan bekræftes af tilbuddet,
der oplever at have lavt sygefravær blandt medarbejderne.
Det er Socialtilsynets vurdering, at Dropud fremadrettet bør have opmærksomhed på at nedbringe
personalegennemstrømningen, af hensyn til den kontinuerlige og relationelle kontakt til borgerne.
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Tema: Organisation og ledelse

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

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

4 (i høj grad
opfyldt)

Af interview med unge og voksne fremgår det, at borgerne samlet set oplever at blive mødt af
medarbejdere der har tid og lyst til at snakke og hjælpe. De borgere tilsynet talte med under
regodkendelsen lagde særlig vægt på, at medarbejderne i Dropud var unge og var til at tale med,
ligesom det havde afgørende betydning, at medarbejderne kunne relatere sig til det at have et
misbrug. Både unge og voksne gav udtryk for at det oplever det hyggeligt at komme i Dropud og de
har det godt med medarbejderne.

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

2 (i lav grad
opfyldt)

Af oplysninger på Tilbudsportalen fremgår det, at Dropud har haft uhensigtsmæssig høj
personalegennemstrømning igennnem det seneste år. Under regodkendelsesbesøget forklares dette
med, at flere ansatte ikke har matchet Dropuds værdier og at de som virksomhed løbende har måtte
tilpasse sig den udvikling de har været igennem. Blandt andet i forhold til psykologstillingen har der
været stor udskiftning.

Indikator 09.c: Sygefraværet
3 (i middel
blandt medarbejderne er ikke på grad opfyldt)
højere niveau i forhold til
sammenlignelige arbejdspladser
Tema
*Kompetencer

Medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er meget sygdom i afdelingen. Der har i en periode været
ansat en i et flex-job, der havde mange sygedage. Ledelsen giver udtryk for, at der er meget lidt
sygdom blandt medarbejderne. Af oplysningerne på Tilbudsportalen fremgår det imidlertid, at
tilbuddet har 19,6 sygedage pr. medarbejder om året, hvilket er meget sammenlignet med lignende
tilbud.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vurderer, at Dropud består af en
medarbejdergruppe med flere forskellige
uddannelsesmæssige baggrunde. Det er ligeledes
Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder de
nødvendige kompetencer i forhold til at varetage
målgruppens behov i Dropuds tre afdelinger. Denne
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vurdering understøttes af borgerne der udtaler, at de
føler sig hjulpet og giver konkrete eksempler på hvordan
medarbejdernes kompetencer benyttes i hverdagen i
tilbuddet.
Tema: Kompetencer

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Socialtilsynet vurderer, at Dropud består af en medarbejdergruppe med flere forskellige uddannelsesmæssige
baggrunde. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne besidder de nødvendige kompetencer i
forhold til at varetage målgruppens behov i Dropuds tre afdelinger. Denne vurdering understøttes af borgerne der
udtaler, at de føler sig hjulpet og giver konkrete eksempler på hvordan medarbejdernes kompetencer benyttes i
hverdagen i tilbuddet.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 10.a:
4 (i høj grad
Medarbejdergruppen har samlet opfyldt)
set relevant uddannelse,
opdateret viden og erfaring med
målgruppen og tilbuddets
metoder

Tema: Kompetencer

Dropud består samlet set af en medarbejdergruppe med flere forskellige uddannelser bag sig. På
regodkendelsestidspunktet består Dropud af tolv faste medarbejdere, der varetager
dagbehandlingen i Dropuds tre afdelinger. Medarbejdersammensætningen består blandt andet af
socialrådgivere, misbrugsbehandlere og pædagogmedhjælpere. Flere af de faste medarbejdere har
efteruddannet sig i den løsningsfokuserede metode, som anvendes i den daglige behandling både i
unge og voksen tilbuddet.
Af indberetninger på Tilbudsportalen fremgår det, at der er planlagt et internt undervisningsforløb
ved Dropuds egen psykolog. Ellers er der ikke planlagt uddannelser eller anden faglig opkvalificering
af medarbejderne. Ligeledes fremgår det af budgettet, at der ikke er afsat økonomiske midler til
opkvalificering af medarbejdere.

Indikator 10.b: Det er afspejlet i 4 (i høj grad
medarbejdernes samspil med
opfyldt)
borgerne, at medarbejderne har

De unge tilsynet taler med giver udtryk for, at man bliver "taget for den man er og det er okay som
man er". De fortæller, at medarbejderne er gode til at se hvornår der er brug for at snakke og de
oplever, at medarbejderne har lyst til at hjælpe dem. De synes det er godt personale der arbejder i
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relevante kompetencer

Dropud.
De voksne tilsynet taler med fortæller, at medarbejderne i Dropud er rigtig gode til at give dem
følelsen af at være en del af en familie. De fortæller endvidere, at det har stor betydning for dem, at
enkelte af de voksne har erfaringer med det samme, som de selv står i.

Tema
*Økonomi

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
1,4

Socialtilsynet vurderer, at Dropuds regnskab for 2013 ikke
er revideret i henhold til gældende regler, hvorfor
Socialtilsynet ikke har mulighed for at vurdere, om de
økonomiske nøgletal, som de fremgår af Tilbudsportalen,
er i overensstemmelse med regnskabet. Ligeledes er det
ikke tydeligt for Socialtilsynet, hvordan Dropud
planlægger at anvende årets overskud.
Af det indberettede på Tilbudsportalen, fremgår det, at
der ikke er afsat midler til faglig udvikling, uddannelse
eller anden opkvalificering af personalet. Ligeledes er der
ikke afsat midler til ekstern supervision.

Udviklingspunkter
Tilbuddets regnskab for 2014 skal være revideret i
overensstemmelse med gældende regler. Når revideret
regnskab for 2014 er fremsendt til Socialtilsynet, vil
Socialtilsynet påse, at nøgletal på Tilbudsportalen er i
overensstemmelse med regnskabet.

Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Kriterium 11: Tilbuddet er
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet bedømmer kriteriet til i lav grad at være opfyldt. Det lægges til grund for bedømmelsen, at tilbuddet
ikke har aflagt revideret regnskab for 2013, hvorfor årsregnskabet ikke er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Ligeledes er det ikke tydeligt for Socialtilsynet, hvordan Dropud planlægger at anvende årets overskud.
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Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Tema: Økonomi

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 1 (i meget lav Revisor har udelukkende anvendt deres faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og
har ikke anført forbehold eller
grad opfyldt) præsentere regnskabet og har derfor ikke udtrykt revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt
væsentlige supplerende
årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
oplysninger i erklæringen til
tilbuddets regnskab og
årsrapport
Indikator 11.b: Der er et rimeligt 2 (i lav grad
forhold mellem tilbuddets
opfyldt)
forventede omsætning på den
ene side og planlagte
investeringer og dækningsgrad
på den anden side, jf. tilbuddets
budget

Dropud budgetterer med en omsætning på godt 7 millioner for 2015 ved en belægningsprocent på
82%. Af indberetninger på Tilbudsportalen og af det oplyste på tilsynsbesøget, blev tilsynet ikke gjort
opmærksom på planlagte investeringer. Tilbuddet har indsendt budgetskema for 2015. Heraf fremgår
at tilbuddet opererer med et positivt resultat på knap 1 million kroner. I regnskabet for 2013 fremgår
det af note 11 egenkapital, at der indregnes og fratrækkes nogle hævninger (b-skat osv. ) i selve
egenkapitalen. I følge god regnskabsskik bør det fremgå af årets resultat, hvordan årets overskud skal
anvendes. Tilsvarende bør der være en mellemregningskonto under passiver, som viser ejerens
mellemregning med selskabet.

Indikator 11.c: Tilbuddets
4 (i høj grad
soliditetsgrad (nøgletal) er
opfyldt)
rimelig set i forhold til tilbuddets
alder og specialiseringsgrad

På baggrund af årsrapporten fra 2013 er soliditetsgraden udregnet til 8.25%. Tilbuddet er etableret i
2008.

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Økonomi

Kriterium 12: Tilbuddets
Socialtilsynet bedømmer at kriteriet i meget lav grad er opfyldt. Bedømmelsen skal ses i lyset af, at det af det
økonomi giver mulighed for den indberettede på Tilbudsportalen fremgår, at der ikke er afsat midler til faglig udvikling, uddannelse eller anden
fornødne kvalitet i tilbuddet i
opkvalificering af personalet. Ligeledes er der ikke afsat midler til ekstern supervision.
forhold til prisen og tilbuddets
målgruppe
Side 34 af 41

Tilbud: DropUd Behandling

Indikator

Tema: Økonomi

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 1 (i meget lav Af det indberettede på Tilbudsportalen fremgår det, at der ikke er afsat midler til faglig udvikling,
afspejler tilbuddets målgruppe, grad opfyldt) uddannelse eller anden opkvalificering af personalet. Ligeledes er der ikke afsat midler til ekstern
metoder samt tilbuddets planer
supervision, hvorfor indikatoren er bedømt lavt.
for faglig udvikling og større
ændringer
Tema: Økonomi

Kriterium

Bedømmelse af kriterium

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

Socialtilsynet bedømmer, at kriteriet er opfyldt i meget lav grad. Årsagen hertil er, at tilbuddets regnskab for 2013
ikke er revideret i henhold til gældende regler. Socialtilsynet har derfor ikke mulighed for at vurdere, om de
økonomiske nøgletal, som de fremgår af Tilbudsportalen, er i overensstemmelse med regnskabet.

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 13.a: Tilbuddets
1 (i meget lav
økonomiske nøgletal, som
grad opfyldt)
fremgår af tilbuddets årsrapport,
er i overensstemmelse med
regnskabet
Tema
*Fysiske rammer

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i meget lav grad. Årsagen hertil er, at tilbuddets
regnskab for 2013 ikke er revideret i henhold til gældende regler. Socialtilsynet har derfor ikke
mulighed for at vurdere, om de økonomiske nøgletal som de fremgår af Tilbudsportalen, er i
overensstemmelse med regnskabet.

Gns.
* Vurdering af tema
bedømmelse
3

Tema: Økonomi

Udviklingspunkter

Det er Socialtilsynets vurdering, at Dropuds fysiske
rammer for de tre tilbud samlet set giver mulighed for at
yde den behandling, som borgerne har brug for. Det er
imidlertid Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer
i begge ungetilbud er begrænset af mangel på
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grupperum, idet gruppesamtaler og individuelle samtaler
er en del af behandlingen.
Dropuds tre afdelinger er centralt placeret i centrum af
henholdsvis Køge og Høje Taastrup, hvilket giver
mulighed for at unge og voksne nemt kan komme til og
fra tilbuddet.
Kriterium

Bedømmelse af kriterium

Tema: Fysiske rammer

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Dropud har i alt tre afdelinger, heraf to ungeafdelinger - en i Køge og en i Taastrup. Derudover er der en
rammer understøtter borgernes voksenafdeling i Køge. Dropud har sin hovedadresse i Taastrup-afdelingen, og der er således et rum, som er
udvikling og trivsel
indrettet som kontor for to medarbejdere med stabsfunktion for hele Dropud. Dropuds øverste leder har ikke et
fast kontor, men rejser rundt mellem tilbuddene.
Dropud har i forbindelse med regodkendelsen udvidet deres tilbud med en ny ungeafdeling i Køge, tidligere har
tilbuddet bestået af en ungeafdeling og en voksenafdeling.
Begge ungeafdelinger er bygget op omkring samme koncept, med et stort fællesrum med køkken og toiletfaciliteter.
I Taastrup afdelingen er der yderligere et samtalerum, der giver mulighed for afholdelse af gruppesamtaler og
individuelle samtaler mellem brugere og medarbejdere.
Alle tre afdelinger ligger centralt placeret i centrum og det er Socialtilsynets vurdering, at Dropuds fysiske rammer
giver mulighed for at yde den behandling som borgerne har brug for. Det er imidlertid Socialtilsynets vurdering, at
de fysiske rammer i begge ungetilbud, er begrænset af mangel på grupperum, idet gruppesamtaler og individuelle
samtaler er en del af behandlingen.
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Tema: Fysiske rammer

Indikator

Bedømmelse Bedømmelse af indikator

Indikator 14.a: Borgerne trives
med de fysiske rammer

3 (i middel
De unge i Høje Taastrupafdelingen synes i øjeblikket, at det er fint med pladsen, når de er syv unge,
grad opfyldt) de oplever dog, at der er lidt trang til frokost, når alle skal spise sammen. Det drøftes om Dropud vil
fastholde godkendelsen til 10 unge i Høje Taastrup afdelingen, da pladsen vil opleves endnu mere
trang. Her tænkes særligt på muligheden for at afholde individuelle samtaler, idet der kun er et
ekstra lokale til rådighed, da det andet lokale benyttes af administrative medarbejdere.
Under regodkendelsesbesøget blev den nyoprettede ungeafdeling i Køge besigtiget. De fysiske
rammer i Køge afdelingen er bygget op på samme måde som i Taastrup, med et stort fælllesrum, et
lille køkken og toiletforhold.
Voksenafdelingen er beliggende centralt i Køge midtby i en dertil indrettet lejlighed.

Indikator 14.b: De fysiske
3 (i middel
rammer og faciliteter
grad opfyldt)
imødekommer borgernes særlige
behov

Dropud´s ungebehandling ligger centralt placeret på Taastrup Hovedgade. I Taastrupafdelingen er
der udover ungebehandlingen også administration for hele Dropud. Lokalerne ligger på 1. sal i en
erhvervsejendom. Ungebehandlingens fysiske rammer består af et stort fællesrum og et mindre
grupperum. Medarbejderne oplyser, at det kræver noget planlægning idet der kun er et enkelt
grupperum. Mandag og onsdag er de dage der er flest unge i tilbuddet, hvorfor pladsen kan opleves
lidt trang ved fælles måltider og begrænset i forhold til de individuelle samtaler.
I Køge ligger Dropud voksen- og ungebehandlingsafdeling centralt placeret i Køge centrum.
Voksenafdelingen ligger på 1. sal i en erhvervsejendom, og ungeafdelingen i et hus beliggende i en
baggård. Voksenbehandlingen er etableret i en lejlighed med forskellige faciliteter og grupperum, der
giver mulighed for opdeling. Ungeafdelingen består primært af samme faciliteter og muligheder som
ungeafdelingen i Taastrup, hvorfor muligheden for individuelle samtaler er begrænset.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)
*Bemærkninger til
bestyrelsesvedtægter
Beskrivelse af tilbuddets
bestyrelse

Det er et enkeltmandsfirma og har således ikke en bestyrelse

*Budgetforudsætninger

Årlig omsætning

kr. 7.187.250,00 Soliditetsgrad

Overskud

13,70 Ejendomsudgifter

Lønomkostninger

54,80 Lønomkostninger, fast
personale

6,40
54,80

Omkostninger, særlig
ekspertise

- Omkostninger,
kompetenceudvikling

-

Omkostninger, leder

- Omkostninger,
bestyrelseshonorarer

-

Personaleomsætning

56,25 Sygefravær

Revisionspåtegning

19,60

Dato for revisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 101. Afdeling: DropUd Behandling - Unge, Taastrup
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Takstniveau

Ydelse

Pr. time

Niveau 1

psykologisk behandling

1.147,00

rådgivning

1.147,00

misbrugsbehandling

1.147,00

socialpædagogisk behandling

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

17.204,00

familiebehandling

1.147,00

Tilbudstype: § 101. Afdeling: DropUd Behandling - Unge, Køge
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

familiebehandling

Pr. time
850,00

Tilbudstype: § 101. Afdeling: DropUd Behandling - Voksne, Køge
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

arbejdsprøvning

2.200,00

socialpædagogisk støtte

2.800,00

misbrugsbehandling

1.147,00

psykologisk behandling

Pr. time

850,00
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Tilbudstype: § 101. Afdeling: DropUd Behandling - Unge, Køge
Takstniveau

Ydelse

Niveau 1

socialpædagogisk behandling

Pr. time

Pr. stk.

Pr. dag/døgn

Pr. md.

17.204,00

psykologisk behandling

1.147,00

rådgivning

1.147,00

familiebehandling

1.147,00

misbrugsbehandling

1.147,00
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