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Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget samt om det konkrete 
center. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

 

Forord 

 

 
Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og 
skal derfor vurderes ud fra dette. 
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VURDERING 
 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Træning & Aktivitet Gruppe 1 er, at der er tale om et tilbud med  

 

Meget tilfredsstillende forhold. 

 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet konstruktivt med at følge op på anbefalingerne fra 2016. Tilsynet 
vurderer, at Gruppe 1 er i proces i forhold til at sikre ressourceudnyttelse og bedre forhold for borgerne. 

Tilsynet konstaterer, at der i udredningsplanerne anvendes ICF-klassifikation. Kvalitetsmålet om, at gen-
optræningen starter inden for 10 hverdage efter modtagelse af Genoptræningsplanen (§ 140) er ikke kon-
sekvent håndhævet i de tilfældigt undersøgte borgerjournaler. I forhold til borgers mål konstaterer tilsy-
net, at mål fremgår af udredningsplan, men at de ikke ses tydeligt i den øvrige dokumentation. 

Tilsynet konstaterer, at der er venteliste på både daghjems- og træningsydelser.  

Tilsynet vurderer, at træning såvel som aktiviteter i daghjem lever op til Ballerup Kommunes kvalitetsmål 
samt rehabiliteringsstrategi, herunder i forhold til at bringe borgernes ressourcer i spil samt at lytte til og 
handle efter borgernes behov, ønsker og mål. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med træning og aktivi-
teter. To ud af fire borgere er dog i tvivl om, hvorvidt de vil komme til at profitere af træningen i forhold 
til deres fysiske funktionsniveau. 

Tilsynet konstaterer, at der på tilsynsdagen er to aflysninger til holdtræning og fem til daghjem. Tilsynet 
vurderer, at et øget fokus på hyppighed og årsag til afbud vil kunne sikre og målrette ressourceforbruget 
yderligere. 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er afstemt og fungerer tilfredsstillende i forhold til målgruppen. 
Medarbejderne er af den opfattelse, at faciliteterne bliver udnyttet maksimalt.  

Tilsynet vurderer, at det tværfaglige samarbejde fungerer tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at der med 
fordel kan sættes fokus på indsatser, der medvirker til videndeling og styrket samarbejde mellem terapeu-
ter og plejemedarbejdere i hjemmeplejen samt terapeuter på korttidspladserne. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes konstruktivt med at sikre, at der er de nødvendige medarbejderkompe-
tencer tilstede i medarbejdergruppen. Tilgangen til kursus- og undervisningstilbud er med til at sikre, at 
ressourcerne bliver udnyttet hensigtsmæssigt. 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at sikre og implementere arbejdsgange, således 
at kvalitetsmålet på Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 efterleves.  

 

2. Tilsynet anbefaler, at der rettes øget fokus på, at der sker udarbejdelse af statusvurderinger på 
borgere i daghjem hver tredje måned.  

 

3. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med at få skabt en højere fremmødepro-
cent på holdene for derved at sikre en mere effektiv kapacitetsudnyttelse. Dette kan eksempel-
vis gøres gennem et målrettet tiltag, hvor der er fokus på årsag og hyppighed af fravær. 

 

4. Tilsynet anbefaler, at der for at målrette træningsindsatsen arbejdes på at implementere ar-
bejdsgange, der sikrer yderligere videndeling mellem medarbejdere på korttidspladserne, 
hjemmeplejen og fysioterapeuter i Træning & Aktivitet. 
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OPLYSNINGER OM AKTIVITET OG 
TRÆNING GRUPPE 1 
 

 

Adresse  

Træning og Aktivitet, Skovlunde Torv 8, 2740 Skovlunde 

Leder 

Anette Ellegård Navne 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 26. juni 2017  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

 

 Interview med ledelsen 

 Interview med 6 borgere  

 Gennemgang af dokumentation 

 Observationer 

 Interview med 3 medarbejdere (2 fysioterapeuter og 1 træningsassistent) 

 

Tilsynet afsluttes med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer.  

 

Tilsynet bliver af ledelsen informeret om en hændelse, som medarbejderne på tilsynsdagen er meget 
påvirket af. Dette betyder, at medarbejdernes fokus ligger et andet sted end på tilsynets tilstedevæ-
relse, hvorfor interview og observationsstudier er forsøgt tilpasset den særlige situation. Tilsynet  
anerkender, at medarbejderne agerer yderst professionelt i forhold til borgerne, hvis serviceydelser 
på ingen måde påvirkes af situationen.  

Tilsynsførende  

Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske, PD 

Christina Frederikke Olsson, Consultant og Cand.scient.san.publ. 
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DATAGRUNDLAG 
 

3.1 GENEREL INFORMATION OG OPFØLGNING PÅ SIDSTE TIL-
SYN 

Data  Interview med leder 

Ved tilsynet i 2016 fik Træning & Aktivitet – Gruppe 1 en anbefaling om øget fokus på ef-
terlevelse af Ballerup Kommunes kvalitetsmål på genoptræning efter sundhedslovens § 
140 og genoptræning efter servicelovens § 86,1 og vedligeholdende træning efter ser-
vicelovens § 86,2.  

Leder oplyser, at der sidste år og fortsat er en udfordring i systemet, der handlede om, 
at bemærkninger om restriktioner i forhold til opstart af træningsforløb bliver slettet, 
når borgers træningsforløb er sat i gang. Det betyder, at det fejlagtigt kan se ud som 
om, at kvalitetsmålene ikke er blevet overholdt i forhold til specifikke borgere. Leder 
oplyser, at der derfor arbejdes med en anden metode, hvor det dokumenteres, hvornår 
borger er tilbudt henholdsvis påbegyndt træning. På den måde er det nu blevet gennem-
sigtigt, hvorvidt borger er blevet tilbudt træning i overensstemmelse med kvalitetsmå-
lene.  

Træning & Aktivitet – Gruppe 1 fik desuden anbefalinger vedrørende udvikling af en 
mere smidig og systematisk arbejdsgang i forhold til håndteringen og tilrettelæggelsen 
af træningen på §§ 86,1 og 86,2. Herudover anbefalede tilsynet, at det blev overvejet, 
hvorvidt bedre udnyttelse af rammerne kunne være en mulighed med henblik på at sikre 
ressourceudnyttelse, arbejde med overnormering samt bedre forhold for borgerne. 

Leder fortæller, at der arbejdes med overnormering, hvilket dog kan give anledning til 
udfordringer, idet der eksempelvis i daghjemmet blot er to toiletter. I øjeblikket kører 
en proces i forhold til at undersøge mulighederne for at samle hele Træning & Aktivitet i 
ét hus, idet der blandt andet er planer om at fraflytte Sønderhaven. Leder beskriver, at 
en sammenlægning eksempelvis vil give mulighed for, at borgere, der både træner og 
kommer i daghjemmet, vil kunne varetage deres besøg i daghjemmet og gå til holdtræ-
ning på samme dag. Et samlet hus vil ligeledes kunne optimere samarbejdet mellem 
medarbejderne og samtidig kvalificere borgerens træningsforløb yderligere. 

Vedrørende øvrige indsatser fortæller leder, at der for nylig er udarbejdet et demensno-
tat, hvor der er fokus på, hvordan man vil kunne hjælpe borgerne med demens med 
henblik på at fremtidssikre opgaveløsningen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet konstruktivt med at følge op på anbefalingerne fra 
2016. Tilsynet vurderer, at Gruppe 1 er i proces i forhold til at sikre ressourceudnyttelse 
og bedre forhold for borgerne. 

 

3.2 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data  Vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86,1 

Tilsynet har ikke haft mulighed for at gennemgå journaler på dette område grundet de 
særlige forhold, der gjorde sig gældende på tilsynsdagen. Tilsynet har dog orienteret sig 
i en enkelt vurdering og konstateret, at der er beskrevet borgermål såvel som terapeuti-
ske mål. 

 

Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140a 
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Tilsynet har ikke mødt borgere ved tilsynet, som modtog ydelser efter § 140a, hvorfor
tilsynet ikke har gennemgået dette fokusområde yderligere ved nærværende tilsyn. 

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 

Tilsynet gennemgår fem journaler på dette område. 

I forhold til opstart af træningsforløb kan det konstateres, at kvalitetsmålet om, at træ-
ningen starter inden for 10 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen, er op-
fyldt i én ud af de fem sager.  

I den ene sag, hvor kvalitetsmålene er opfyldt, er borger kontaktet dagen efter henven-
delse, og udredning er foretaget efter fem dage. 

I to af sagerne er borger kontaktet en til to dage efter modtagelse af genoptrænings-
plan, mens udredning først finder sted 12-14 dage efter.  

Fjerde borger kontaktes først efter 11 dage, mens femte borger kontaktes efter 14 
dage. I forhold til denne borger går der endnu 14 dage, før udredning finder sted. Såle-
des går der en måned fra henvendelse til opstart af træning. 

I alle fire journaler mangler en faglig begrundelse eller indikation for, at træningen ikke 
er igangsat.  

I udredningsplanerne anvendes ICF-klassifikationen. Tilsynet bemærker, at terapeutisk 
mål samt borgers eget mål og forventninger til træningsforløbet udelukkende fremgår af 
udredningsplanerne og ikke følger den øvrige dokumentation.  

 

Daghjem og samværsgrupper efter Servicelovens §§ 104 og 84 

Tilsynet gennemgår to borgerjournaler.  

Af første borgerjournal fremgår det, at borger har fået plads på daghjemmet ca. to må-
neder efter, at der er rettet henvendelse.  

Tilsynet bemærker, at der er udarbejdet status på borger en enkelt gang, siden borger 
startede i daghjemmet i 2016. Tilsynet bemærker samtidig, at borger har stået som 
”midlertidigt fraværende” i en længere periode. Medarbejder fortæller, at en anden 
borger har overtaget pladsen i perioden.  

Tilsynet undersøger ligeledes dokumentationen på et ægtepar, der for nylig er startet 
med at komme i daghjemmet. Tilsynet bemærker, at ægteparret har meldt afbud to ud 
af fire gange.  

 

Ventelister på § 140 og § 86,1 

Tilsynet undersøger ventelister på § 140 og § 86,1.  

Tilsynet observerer i forhold til § 140, at der på hoftehold er seks borgere på venteliste. 
Alle borgere med undtagelse af en har fået tid til udredningssamtale. Tilsynet bemær-
ker, at borgerne har ventet mellem 12 og 19 dage fra genoptræningsplan er modtaget, 
til der er afholdt udredningssamtale.  

På lungeholdet er der ligeledes seks borgere på venteliste. Alle borgere med undtagelse 
af en har fået tid til udredningssamtale. Der er et interval på mellem 5 og 12 dage fra 
modtaget genoptræningsplan til afholdelse af udredningssamtale.  

Genoptræning efter § 86,1, Geriatrisk hold, har to borgere på venteliste. Borgerne har 
stået på venteliste henholdsvis 40 og 48 dage. 

 

Interview medarbejder - daghjem 

Medarbejder fortæller, at der skal laves status ca. hver tredje måned. Der dokumente-
res, når borgerne melder afbud eller udebliver. Medarbejder fortæller, at man bestræ-
ber sig på at gå i dialog med borgerne om, hvorfor de har afbud. Der er ikke regler for, 
hvor mange gange, man må udeblive, før man bliver afsluttet.  

Medarbejder fremviser venteliste, der er opdelt efter diagnosegrupper. Det fremgår af 
ventelisten, at ni borgere på tilsynstidspunktet venter på en plads i daghjemmet. Tilsy-
net bemærker en enkelt borger, der har stået på listen i 103 dage. Medarbejder oplyser, 
at borger på tilsynsdagen er blevet tilbudt en plads i daghjemmet.  
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Tre er på venteliste til indslusningsgruppe, hvor det vurderes, hvorvidt borger skal tilby-
des en plads i samværsgruppe eller i daghjemmet. Otte borgere er på venteliste til sam-
værsgruppe. Tilsynet bemærker, at borgerne har stået på venteliste mellem 40 og 130 
dage.  

Medarbejder oplyser, at der pt. køres med overbookning på fem borgere i daghjemmet, 
og at der overbookes med én borger pr. samværsgruppe. 

 

Interview med medarbejdere - træning 

Medarbejderne fortæller, at alle henvendelser håndteres gennem henvendelsesmodulet. 
Leder tager kontakt til borgerne efter henvendelse og booker tid hos fysioterapeuterne 
til udredningssamtale. I udredningssamtalen formuleres mål og plan i samarbejde med 
borgeren. Der formuleres ligeledes et terapeutisk mål.  

Medarbejderne fortæller, at det øgede flow på korttidspladserne bevirker, at der er et 
stort pres på træningsdelen, grundet kravet om kontinuitet i den samlede træningsind-
sats. Konsekvensen er, at der i øjeblikket er venteliste på genoptræning efter § 86,1. 

 

Interview med leder 

Leder beskriver, at der arbejdes ud fra SMARTE mål, idet det er vigtigt, at borgernes 
mål er konkrete og tidsafgrænset. Leder tilkendegiver, at de mere garvede medarbej-
dere sandsynligvis har mindre fokus på dokumentationsdelen grundet deres store og 
mangeårige erfaring samt deres dybdegående kendskab til de enkelte borgere.  

Leder beskriver, at der er en del borgere på venteliste til daghjemmet, ligesom en del 
borgere aflyser aftaler om at komme i daghjemmet. Leder oplyser, at en del af borgerne 
er komplekse, og nogle burde muligvis afsluttes tidligere, end hvad tilfældet er på nu-
værende tidspunkt. Kombinationen af mangel på øvrige tilbud til borgerne og ventetid 
på plejehjemspladser i Ballerup Kommune er dog medvirkende årsag til, at det ikke er 
muligt at afslutte borgerne. Leder fortæller, at der arbejdes med statusvurderinger hver 
tredje måned, som beskriver borgers situation.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet konstaterer, at kvalitetsmålet om, at genoptræningen starter inden for 10 hver-
dage efter modtagelse af Genoptræningsplanen (§ 140), ikke konsekvent er håndhævet i 
de tilfældige undersøgte borgerjournaler.  

Tilsynet konstaterer, at der i udredningsplanerne anvendes ICF-klassifikationen. Tilsynet 
konstaterer, at borgers mål fremgår af udredningsplan, men ses ikke tydeligt i den øv-
rige dokumentation. 

Tilsynet konstaterer, at der er venteliste på daghjems- og træningsydelser.  

 

3.3 TRÆNINGSYDELSER 

Data  Tilsynet observerer et grundtræningshold samt diverse aktiviteter i daghjemmet. 

 

Observation - grundtræningshold  

Grundtræningsholdet består af borgere, der både har ydelser efter Sundhedsloven og 
Serviceloven. Otte borgere er tilmeldt holdet, hvoraf seks er fremmødt til træning. En 
fysioterapeut og en træningsassistent varetager træningen, idet anden fysioterapeut 
laver andre opgaver. Grundtræningsforløbet består af træning to gange om ugen i et 
gennemsnit på 18 uger. Tilsynet bliver oplyst om, at der foretages løbende evaluering 
af den enkelte borgers fortsatte behov for træning.  

Tilsynet får fremvist en liste over fremmøde på holdet de seneste syv uger. Det frem-
går af listen, at der de seneste syv uger har været syv afbud, hvor borger har meldt af-
bud på forhånd. I tillæg til dette har der været en enkelt udeblivelse.  
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Tilsynet bliver oplyst om, at borgerne på holdet generelt er gode til at melde afbud, 
således at der kan planlægges efter det. 

Tilsynet observerer, at de seks borgere bliver taget godt imod. Tilsynet bliver oplyst 
om, at en borger har ringet tidligere på morgenen for at melde afbud grundet svim-
melhed. Borger er dog blevet motiveret til at deltage alligevel. Tilsynet observerer, at 
træningsholdet rummer borgere både med og uden behov for hjælpemidler. 

Tilsynet observerer, at den ansvarlige fysioterapeut er opmærksom på at orientere og 
guide borgerne samt at vise øvelserne målrettet den enkelte borger. Terapeuten er li-
geledes opmærksom på at fortælle om øvelserne, og hvilken muskelgruppe den en-
kelte øvelse er god for. Tilsynet bemærker positivt, at terapeuten fortæller borgerne 
om, hvilke øvelser de med fordel kan benytte sig af derhjemme.  

Tilsynet bemærker, at fysioterapeuten er rosende og anerkendende i sin tilgang til 
borgerne. Fysioterapeuten har øjenkontakt med borgerne, idet hun ligeledes er meget 
opmærksom på de borgere, der kan blive lidt usikre i udførelsen af enkelte øvelser. 
Både fysioterapeut og træningsassistent opfordrer borgerne til at drikke indimellem.  

Tilsynet får oplyst, at hver borger har et træningsskema, hvor borgerens individuelle 
træningspræstationer beskrives. Ifølge medarbejder bruges træningsskemaet til at 
målrette borgerens individuelle indsats fra gang til gang.  

Tilsynet bemærker, at borgerne tydeligt er bekendte med – og trygge ved - trænings-
rytmen og flowet i træningen. 

 

Interview med borgere - grundtræningshold 

Tilsynet taler med fire borgere, der deltager i holdtræningen. Borgerne har enten selv 
henvendt sig til Ballerup Kommune med anmodning om træning, er blevet henvist gen-
nem egen læge eller efter Sundhedsloven § 140.  

Borgerne oplever generelt, at der var tale om en hurtig proces fra henvisning, til den 
bevilgede træningsindsats igangsættes af Ballerup Kommune. 

Det er lidt forskelligt, hvorvidt borgerne oplever effekt af træningen. En borger ople-
ver, at det går fremad og beskriver en række øvelser, som hun kan lave derhjemme, 
og som er medvirkende til, at hun kan mærke fremskridt. En anden borger, der har 
været til træning 14 gange, har ikke oplevet den store effekt. Tilsynet bliver oplyst, at 
borger har nogle andre problemstillinger, som måske kan være årsag til dette. Borger 
beskriver, at hun netop er kommet i medicinsk behandling for disse problemstillinger. 
Tredje borger beskriver, at hun hverken har fået det bedre eller dårligere. Borger gi-
ver udtryk for, at hun ikke er sikker på, hvorvidt hendes funktionsniveau faktisk kan 
blive bedre. Det samme er tilfældet for fjerde borger, der oplever, at træningen giver 
velvære, men hun er ikke sikker på, hvorvidt hun kan profitere af træningen i forhold 
til sit fysiske funktionsniveau.  

 

Interview med medarbejdere - træning 

Medarbejderne fortæller, at der køres med tre overbookninger på alle hoftehold, lige-
som der er startet to nye hold op. Således er der ikke venteliste på hoftehold i øjeblik-
ket. Medarbejderne fortæller, at der generelt vurderes i forhold til kompleksiteten hos 
de borgere, der er optaget på de respektive hold, hvorvidt der kan køres med over-
bookninger.  

Vedrørende tilrettelæggelse af træningssessionerne fortæller medarbejderne, at de 
udarbejder et program, der passer til den enkelte borgers problematikker. Ændringer 
noteres løbende i borgers træningsplan for at få et overblik over borgers progression. 
Medarbejder fortæller, at hun er meget opmærksom på at spørge borgerne ind til, 
hvorvidt borgerne oplever at have gjort fremskridt siden sidste træningssession.  

Medarbejderne fortæller, at tre gange udeblivelse medfører en afslutning af forløbet. I 
forhold til afbud foretages en individuel vurdering af det enkelte borgerforløb. Mange 
borgere er komplekse og har således ofte tid til lægen mv. Derfor er det nødvendigt at 
foretage en særskilt vurdering af den individuelle borger. 
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Medarbejder fortæller, at der på tilsynsdagen er en enkelt borger, der er blevet aflyst. 
Medarbejderne oplever, at de er gode til at koordinere på tværs samt planlægge lø-
bende i forhold til aflysninger mv. Der flekses meget med hensyn til arbejdsopgaver. 

 

Observation - daghjem 

Tilsynet bliver oplyst, at der på tilsynsdagen er tilmeldt 16 borgere til daghjem, idet 
der dog er modtaget afbud fra fem borgere. Således deltager 11 borgere i aktiviteter i 
daghjemmet på tilsynsdagen. Fire medarbejdere skal varetage daghjemsaktiviteterne, 
herunder tre træningsassistenter og en vikarierende ergoterapeut, der har første dag. 
Medarbejderne oplyser dog, at en af medarbejderne går fra for at lave andre opgaver, 
grundet de mange afbud. Medarbejderne har blandt andet kontaktet Sønderhaven for 
at høre om behovet for ekstra ressourcer, hvilket dog ikke var aktuelt. 

Omkring kl. 9.30 begynder borgerne at ankomme og bliver hjulpet ind af chaufførerne. 
En medarbejder har taget sin hund med, og det er tydeligt, at dette vækker stor be-
gejstring og glæde hos borgerne. Borgerne starter med at spise morgenmad i en times 
tid, inden de så småt påbegynder dagens aktiviteter. Der er placeret navneskilte på 
bordet, der ligeledes er dækket med kaffe, te og saftevand i kander, brød i kurve samt 
tallerkener med ost og skåle med syltetøj. En borger spørger efter sukker, og medar-
bejder opfordrer borger til at gå med ud for at hente det med reference til, at det er 
godt for hans ben. Det er tydeligt for tilsynet, at morgenmåltidet har et rehabilite-
rende sigte, idet medarbejderne i tillæg til det beskrevne er opmærksomme på at op-
fordre borgerne til at række til hinanden samt understøtte dialog og hyggelig samtale. 
Alle fire medarbejdere sidder med til bords. Tilsynet observerer således ikke, at en 
medarbejder går fra til andre opgaver. Efter måltidet hjælper alle borgere med at 
samle service sammen og rydde af i den udstrækning, de har ressourcer til det. Medar-
bejder beder borgerne om at rykke stolene lidt ud, da det nu er tid til lidt bevægelse 
til musik. Gymnastikken foregår på en meget rolig, respektfuld og anerkendende 
måde, idet medarbejder er opmærksom på at orientere og guide borgerne samt sørge 
for, at alle er med. Tilsynet bemærker positivt, at alle medarbejdere deltager i aktivi-
teten.  

Senere på dagen observerer tilsynet et par borgere, der sidder og slapper af i nogle 
lænestole. Tre ældre damer sidder og spiller vendespil sammen med en medarbejder. 

 

Interview med borgere - daghjem 

Tilsynet taler med tre borgere i daghjemmet. To af borgerne har gået i daghjemmet 
gennem længere tid og er meget begejstrede for det. Den ene borger fortæller, at hun 
er kommet i daghjemmet en gang om ugen i næsten to år. Anden borger bor tæt ved 
og nyder at komme i daghjemmet, hvor der sker lidt. Begge borgere roser medarbej-
derne, som de beskriver som utrolige søde og rare. For tredje borgers vedkommende 
er det blot anden gang, hun er i daghjemmet. Borgeren kan endnu ikke rigtigt sige no-
get om, hvorvidt hun har lyst til at fortsætte i daghjemmet. Tilsynet bemærker, at 
borger lader til at hygge sig og har dialog med flere andre borgere ved bordet. 

 

Dialog med medarbejder - daghjem 

Medarbejder i daghjemmet fortæller, at hun har meget fokus på at tilpasse sin adfærd 
og kommunikation til den enkelte borger. Medarbejder fremhæver en borger, der har 
en meget stille adfærd. Medarbejder har i den forbindelse talt med pårørende, der 
fortæller, at hendes mor udtrykker stor begejstring og glæde over at komme i dag-
hjemmet. Medarbejder er således bevidst om, at borger ikke har et stort behov for at 
deltage aktivt i dialog og aktiviteter, men blot nyder samværet i stilhed. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at træning og dagshjemaktiviteter lever op til Ballerup Kommunes 
kvalitetsmål samt rehabiliteringsstrategi, herunder i forhold til at bringe borgernes 
ressourcer i spil samt at lytte til og handle efter borgernes behov, ønsker og mål.  

Borgerne udtrykker stor tilfredshed med træning og aktiviteter. Tilsynet konstaterer, 
at to ud af fire borgere er i tvivl om, hvorvidt de vil komme til at profitere af trænin-
gen. 
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Tilsynet konstaterer, at der på tilsynsdagen er to aflysninger til holdtræning og fem til 
daghjem. Tilsynet vurderer, at et øget fokus på hyppighed og årsag til afbud vil kunne 
sikre og målrette ressourceforbruget yderligere. 

 

3.4 FYSISKE RAMMER OG TRÆNINGSFACILITETER 

Data  Observation – Grundtræningshold og daghjem 

Tilsynet observerer, at der ikke er sket ændringer i de fysiske rammer siden sidste års 
tilsyn. De fysiske rammer er handicapegnede i forhold til toiletter og adgangsforhold, 
således at borgerne selv kan komme til og fra daghjemmet. Tilsynet bemærker dog, at 
chaufførerne følger borgerne ind. Daghjemmet består af store lyse rum med frisk luft. 
Tilsynet bemærker et område med et lænestole, hvor borgerne kan placere sig, så-
fremt de får behov for et hvil i løbet af dagen. Der er ligeledes et par senge i et andet 
rum, hvor de, der har behov for at ligge lidt ned, kan lægge sig. 

I træningslokalerne bemærker tilsynet, at solen står lige ind. Medarbejderne har sør-
get for at trække lamellerne for, således at borgerne ikke bliver generet af solen un-
der træningen. Der er frisk luft i træningslokalerne, og der er en vandhane ved træ-
ningsredskaberne. Der står stole fremme, således at der er mulighed for at sætte sig 
og tage et hvil, hvis man eksempelvis bliver svimmel. 

Tilsynet bemærker, at der siden sidste tilsyn er placeret træningsredskaber på gang-
arealet uden for træningslokalet, således at flere borgere kan deltage på holdene. 

 

Interview med borgere 

Alle borgere, som tilsynet taler med, oplever rammerne for træning og aktiviteter i 
daghjemmet som værende egnede til formålet, ligesom rammerne er lyse og indby-
dende. En borger giver udtryk for, at det er dejligt at bo så tæt på daghjemmet. En 
borger fortæller begejstret om buschaufføren, som er meget venlig og hjælpsom. Hun 
synes ikke, at det gør noget, at transporten tager lidt tid, da hun nyder køreturen. De 
fleste borgere på holdtræning oplyser, at de bliver transporteret via FlexTrafik, mens 
en enkelt borger fortæller, at hun selv går til og fra træning.  

 

Interview med medarbejdere - træning 

Medarbejderne beskriver, at der er mulighed for fri afbenyttelse af fysioterapirum-
mene i bestemte tidsrum. Der er således åbnet op for, at faciliteterne skal benyttes så 
vidt muligt - og ikke stå tomme. Medarbejderne oplever, at faciliteterne bliver udnyt-
tet maksimalt. 

I forhold til transport af borgerne fortæller medarbejderne, at borgere under § 86,1 
ikke kan få kørsel, idet det er et krav, at de kan stå for egen transport. I forhold til 
borgere efter Sundhedsloven § 140 er det terapeuternes vurdering, hvorvidt disse kan 
bevilges transport. Medarbejderne fortæller, at det vurderes løbende, om borgerne 
har opnået fremskridt i forhold til at kunne transportere sig selv.  

 

Interview med medarbejder - daghjem 

Medarbejder oplever, at det er en udfordring, at der kun er to toiletter, som borgerne 
kan benytte. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er afstemt og fungerer tilfredsstillende i for-
hold til målgruppen. Medarbejderne er af den opfattelse, at faciliteterne bliver udnyt-
tet maksimalt.  
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3.5 ORGANISATORISKE RAMMER 

Data Interview med leder 

Leder fortæller, at der er en fast medarbejderstab, der har en høj anciennitet. Der 
er ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter med en sundhedsfag-
lig baggrund. Træningsassistenterne er primært ansat i daghjemmet og i samværs-
grupperne. 

Leder oplyser, at der er midler til at opnormere med to terapeutstillinger. Leder har 
dog netop på tilsynsdagen modtaget en langtidssygemelding.  

Fra januar 2016 til april 2017 har fraværsprocenten været 3,6 %. Leder fortæller, at 
sygefraværet drøftes på ledermødet hver måned. Der holdes fraværssamtaler i over-
ensstemmelse med Ballerup Kommunes politik på området. 

Leder har ikke oplevet, at der har været tale om arbejdsrelateret fravær. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

3.6 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Data Observation - holdtræning 

Tilsynet observerer under holdtræningen et godt samarbejde og en anerkendende og 
konstruktiv kommunikation mellem fysioterapeut og træningsassistent. Tilsynet ople-
ver, at flowet i træningen er naturligt, idet fysioterapeut og træningsassistent er 
gode til at fordele opgaverne imellem sig, 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne beskriver, at de har mange samarbejdspartnere, og at det tværfaglige 
samarbejde opleves velfungerende. Der er kommunikation dels med kollegaer fra 
korttidspladserne, hjemmeplejen og Det Rehabiliterende Team. Medarbejderne for-
tæller, at der samarbejdes omkring § 83 a-tovholderfunktionerne, og at samarbejdet 
er velfungerende.  

Medarbejderne giver dog udtryk for et ønske om mere kommunikation og lettere ar-
bejdsgange i forhold til at samarbejde med ergo- og fysioterapeutkollegaer fra kort-
tidspladserne. Blandt andet kunne et øget samarbejde omkring overgangen fra kort-
tidspladserne til eget hjem give bedre mulighed for at målrette den kommende træ-
ningsindsats til borgerens individuelle behov.  

En medarbejder beskriver, at hun oplever den overordnede koordinering som væ-
rende tung. Dels er tiden en faktor og dels antallet af medarbejdere, der skal invol-
veres. Der kommunikeres ofte via adviser, og det er ikke altid, at der bliver fulgt op. 
Medarbejder er ikke i tvivl om, at der er de bedste intentioner, men det er ikke altid, 
at de gode intentioner er nemme at efterlever. Dette stiller store krav til dokumenta-
tionen, idet der er tale om lange og mange arbejdsgange og mange led. Medarbej-
derne har en oplevelse af, at hjemmeplejen ikke altid får læst adviser, hvis de ek-
sempelvis er ude at køre.  

Medarbejderne fortæller, at de ikke er med på udskrivningskonferencer. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at det tværfaglige samarbejde fungerer tilfredsstillende. Tilsynet 
vurderer, at der med fordel kan sættes fokus på indsatser, der medvirker til vidende-
ling og styrket samarbejde mellem terapeuter og plejemedarbejdere i hjemmeplejen 
samt terapeuter på korttidspladserne. 
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3.7 MEDARBEJDERKOMPETENCER OG –UDVIKLING 

Data Interview med leder 

Leder oplever, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. 

Der er et lille personaleflow og en gruppe medarbejdere med stor erfaring.  Leder 
fortæller, at hun i øjeblikket afholder MUS med udgangspunkt i medarbejdernes ud-
arbejdede kompetenceskema.  

To ergoterapeuter afventer F. O.T.T-kursus med henblik på behandling af senhjerne-
skadede borgere med tygge-, synke- og taleproblemer samt åndedrætsbesvær. Leder 
beskriver, at hun har stor fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbej-
derne. 

 

Interview med medarbejdere - træning 

Medarbejderne fortæller, at der kigges på udviklingspotentialet i de forskellige grup-
per. Såfremt der vurderes at være et særligt behov for kompetenceudvikling eller 
øget viden i en af grupperne, tages timer ud i den pågældende gruppe til at fordybe 
sig i forhold til udvikling af det specifikke område. Det er muligt at søge timer til 
daglig faglig udvikling.  

I forhold til kurser bliver der lagt meget vægt på specifikke indsatsområder, der er 
bestemt oppefra. Hvis det eksempelvis er blevet bestemt i Ballerup Kommune, at der 
er fokus på geriatri, er det hovedagligt geriatriske kurser, der tilbydes. Ergoterapeut 
fortæller, at hun nogle gange benytter sig af muligheden for at deltage i fysiotera-
peuternes møder med henblik på at øge sin viden inden for dette fagområde. 

Ifølge medarbejderne har man ret til ti faglige temamøder om året. Medarbejder for-
tæller, at der dagen efter skal være 1,5 times temamøder vedrørende rehabilitering 
set ud fra en fysioterapeuts perspektiv. Alle medarbejdere har mulighed for at del-
tage, idet der er fokus på at brede viden ud i hele organisationen. Der er ugentlige 
personalemøder, mens der afholdes et samlet personalemøde seks gange årligt.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes konstruktivt med at sikre, at der er de nødvendige 
medarbejderkompetencer tilstede i gruppen. Tilgangen til kursus- og undervisningstil-
bud er med til at sikre, at ressourcerne bliver udnyttet hensigtsmæssigt. 
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TILSYNETS FORMÅL, METODE OG 
TILGANG 
 

4.1 FORMÅL 

Overordnet er formålet med BDO’s tilsyn at kontrollere om kvaliteten af den service/indsats, som bor-
gerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Kommunes kvalitetsstandard. 

Samtidig kontrollerer tilsynet om der på de enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til 
borgerne, samt identificerer styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne.  

Der sikres og bidrages til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne 
gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse.  

Ligeledes skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på 
tværs af de kommunale tilbud.  

 

 

4.2 METODE OG TILGANG 

BDO’s tilsynskoncept tager udgangspunkt i gældende lovgivning på området og øvrige bestemmelser, ret-
ningslinjer samt kommunens kvalitetsstandarder. 

Tilsynskonceptet kombinerer to centrale aspekter i tilsynsmetoden – kontrol og læring – som er lige væ-
sentlige. 

Kontrollen skal sikre, at regler og normer overholdes, og at borgerne modtager de ydelser, de har krav på 
ud fra de faglige og etiske standarder, der kan sættes for en ydelse. Samtidig kan kontrollen være med-
virkende til at skærpe medarbejdernes fokus på netop at leve op til de centrale krav til arbejdet. 

Læringsaspektet udvikles og indtræder på flere måder. Dette sker dels gennem de interviews, der foreta-
ges med de enkelte medarbejdere, hvor der stilles spørgsmål til den specifikke praksis, dels gennem in-
terview med ledelsen om de administrative og ledelsesmæssige forhold. Spørgsmålene giver grundlag for 
videre refleksion hos både medarbejdere og ledelse. Endelig vil tilsynsrapporten, på baggrund af indtryk-
kene fra tilsynsbesøget, give relevante anbefalinger og udviklingspunkter til praksis på det enkelte tilbud. 

Tilsynskoncepterne kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager af-
sæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på den enkelte enhed. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets res-
sourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med hen-
blik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbej-
dernes og ledelsens muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskonceptet, mens det andet ben er strukture-
ret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangs-
punkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative in-
terviews, observation og gennemgang af dokumentation. 
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4.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering Samlet vurdering 

Særdeles tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan 
karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har 
konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil 
kunne afhjælpes. 

Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbe-
falinger. 

Meget tilfredsstillende  

 

Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karak-
teriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har kon-
stateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.   

Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Tilfredsstillende  Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakterise-
res som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som 
vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Mindre tilfredsstillende  Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere 
områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konsta-
teret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst 
og målrettet indsats at afhjælpe.  

Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, 
fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. 

Ikke tilfredsstillende  Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan 
karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er kon-
stateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radi-
kal indsats at afhjælpe.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalin-
ger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af 
tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde 
med forvaltningen.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til 
forvaltningen. 

 

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed 
for dialog eller samvær med flere borgere.  

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag og oplysninger fra kommunens hjemme-
side.  

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- 
og/eller socialfaglig baggrund. 
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PRÆSENTATION AF BDO 
 

 

BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn på ældreområdet og 
socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner 
over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og re-
habiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herun-
der aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 90 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tvær-
gående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm.  
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HØRINGSSVAR 
 

 

Hermed høringssvar. 
  
Helt overordnet er tilbagemeldingen fra medarbejderne, at de synes der går meget tid fra 
borgerne/borgerrelaterede opgaver, når der er tilsyn. 
Når alle har fyldte kalendere, er det svært at afsætte tid til det der forventes at medarbej-
derne kan/skal svare på, når tilsynet kommer uanmeldt. Vi kunne godt ønske os, at tilsynet 
kan indhente de relevante data, uden den store medarbejderinvolvering og at interviewet 
også kortes ned. Dette begrundes med oplevelser fra tidligere tilsynsmetoder /andre firmaer, 
hvor medarbejderinvolvering og dermed tid som tages fra borgerne var mindre. 
 
BDO: Tak for tilbagemeldingen. 
Vi er blevet bedt om at udfører tilsynet uanmeldt, men vil selvfølgelig videregive ovenstående 
tilbagemelding til øverste ledelse.  
  
Faktuelle fejl: 
  
Under 3.1. datagrundlag, står der at der sidste år var en udfordring i systemet, denne udfor-
dring er der stadigvæk. Vi dokumenterer derfor årsagen til at borgere har udskudt træning i 
journalen, hvilket så kræver at der udsøges i de enkelte borgerjournaler, på om der er årsa-
ger til udskudt træning og ikke bare ventetider generelt, da det ikke vil give et retvisende bil-
lede. Vi troede, at når vi i henvendelsesmodulet skrev udskudt træning, så vil denne periode 
bliver trukket fra, men dette sker ikke når borgerne så efterfølgende er startet. Vi håber på at 
det nye system, Nexus vil afhjælpe denne problematik, så det er de reelle ventetider som 
fremgår når der udsøges ventetider. 
 
BDO: Oplysningen er tilrettet rapporten. 
  
3.7. 
Der står at 2 ergoterapeuter har været på F.O.T.T kursus. Dette skal rettes, da de endnu ikke 
har været på kursus, men fået godkendt ansøgningerne. Holdet til efteråret er overtegnet, af-
venter ny opstartsdato, måske først i starten af 2018.. 
 
BDO: Oplysningerne er tilrettet rapporten 
  
Ellers er I kommet godt omkring og skal have ros for både at observere og beskrive de blø-
dere 

værdier. Der er nogle meget gode beskrivelser - både af oplevet borgerforløb og medarbejde-
res tilgang til borgerne. Det billede kan jeg bestemt godt genkende og dejligt, at andre også 
har øje for den rehabiliterende tilgang og værdifulde metoder/tilgang og arbejde, som bliver 
udført, så tak for det. 
  

Alle 4 anbefalinger er taget til efterretning og vi er i proces. 
 
BDO: Tak for tilbagemeldingen  
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