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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 2 er, at der er tale om et tilbud med  

 

Særdeles tilfredsstillende forhold. 

 

Tilsynet vurderer, at der er på tilfredsstillende og konstruktiv måde er fulgt op på anbefalingerne fra tilsyn 
i 2016. 

Tilsynet konstaterer, at kvalitetsmålene generelt overholdes i alle undersøgte borgerjournaler. I en enkelt 
borgerjournal finder tilsynet, at kvalitetsmålet overskrides med to dage. Tilsynet kan konstatere, at bor-
gers mål ikke er beskrevet i to ud af tre gennemgåede borgerjournaler. Tilsynet vurderer, at medarbej-
derne på tilfredsstillende måde kan redegøre for procedure og faglige overvejelser i forbindelse med do-
kumentationen. 

Tilsynet vurderer, at træning og hjemmetræning lever op til Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder 
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 træningen og kan 
redegøre for mål og plan. Tilsynet konstaterer, at en borger, for hvem der i dokumentationen ikke er be-
skrevet mål, klart og tydeligt giver udtryk for sit mål med træningen. 

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer generelt er afstemt målgruppen. Borgerne er tilfredse med 
de fysiske rammer og træningsfaciliteterne. Medarbejderne efterspørger imidlertid rammer, der gør det 
muligt at have en-til-en-samtaler med ambulante borgere, samt individuel træning uden behov for hensyn-
tagen til øvrige borgere. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er opmærksomme på at vurdere borgernes 
fysiske funktionsniveau i forhold til selv at stå for transport, men ikke er tydelig bekendte med Ballerup 
Kommunes kriterier for kørsel. 

I forhold til det tværfaglige samarbejde er det tilsynets vurdering, at dette fungerer tilfredsstillende. Det 
vurderes dog, at rehabiliteringen på tværs af organisationen kan styrkes, således at terapeuternes opnå-
ede viden og erfaring skaber sammenhæng i rehabiliteringsforløbene til gavn for den enkelte borger.  

Tilsynet vurderer, at der er en velfungerende fast mødeaktivitet, og at medarbejderne anvender faglig 
sparring og hinandens kompetencer i hverdagen. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes konstruktivt med at sikre, at der er de nødvendige medarbejderkompe-
tencer tilstede i gruppen. Desuden vurderer tilsynet, at tilgangen til kursus-/undervisningstilbud er med 
til at sikre, at ressourcerne bliver udnyttet hensigtsmæssigt. Tilsynet konstaterer, at en medarbejder ef-
terlyser en oversigt over de kompetencer, der er indeholdt i medarbejdergruppen. Tilsynet er orienteret 
om, at der forefindes mappe på nettet, hvor gruppe 2 kompetencer er beskrevet.   

 

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

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes på at implementere arbejdsgange, der sikrer videndeling 
mellem plejepersonale og fysioterapeuter for at målrette indsatsen og skabe sammenhæng mel-
lem træning og pleje. 
 

2. Tilsynet anbefaler, at der i højere grad arbejdes med at sikre udarbejdelse af en tidsafgrænset 
målsætningsplan, hvori målene er formuleret i samarbejde med borgeren og relevante pårø-
rende i det omfang, det er muligt. 
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OPLYSNINGER OM TRÆNING & AK-
TIVITET – GRUPPE 2 
 

 

Adresse  

Præstevænget 11, 2730 Ballerup 

Leder 

Annette Skym 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 27. juni 2017  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

 

 Interview med leder 

 Interview af 3 borgere  

 Gennemgang af dokumentation 

 Observationer 

 Interview med 2 medarbejdere (1 fysioterapeuter, 1 ergoterapeuter) 

 

Tilsynet havde dialog med de borgere, hvis individuelle trænings- og vejledningssessioner blev obser-
veret. Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer. 

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  Ved tilsyn i 2016 fik Træning & Aktivitet Gruppe 2 anbefalinger vedrørende et øget fokus 
på højere fremmødeprocent på holdene, øget opmærksomhed på træningsbehov for bor-
gere under § 86,2 samt en styrkelse af rehabilitering på tværs af organisationen. 

 

Leder fortæller, at Gruppe 2 er i proces med at sikre en højere fremmødeprocent på 
holdene for dermed at få en mere effektiv kapacitetsudnyttelse. Hold med få borgere 
slås så vidt muligt sammen og oprettes efter diagnoser eller ud fra funktionsniveau. Fo-
kus er ligeledes på at få borgerne til at føle ejerskab i forhold til holdtræningen. Det er 
blandt andet italesat over for borgerne, at det er vigtigt, at de møder op, da de ellers 
optager en plads. Leder har overvejet, hvorvidt man kan trække tal i dokumentationssy-
stemet over fremmødeprocenten på ugentlig basis. Ifølge leder har andre kommuner 
gode erfaringer med dette. 

Der arbejdes videre på at blive skarpe i forhold til at definere de grupper af borgere, 
der kan deltage på de hold, der tilbydes. Eksempelvis er ”pauser” afskaffet, og man af-
sluttes således efter endt forløb og må søge på ny.  

Leder fortæller, at ventelisterne i øjeblikket består af borgere, der endnu har restriktio-
ner i forhold til at træne. Leder fortæller, at hun er meget opmærksom på at overholde 
kvalitetsmålene. Leder har ansvar for at aftale udredningssamtale med borgerne, hvor-
efter de enkelte terapeuter sætter holdene.  

Leder beskriver, at der er åben træning i terapien hver dag fra kl. 10-12 for borgere på 
korttidspladserne. Der sættes træningsstationer op, som borgerne kan benytte. Nogle 
borgere sidder og hygger sig med en avis, mens andre blot betragter træningen. Denne 
træningsstruktur har således også en social gevinst for mange borgere. Den åbne træ-
ning startede for tre uger siden og skal evalueres til september.  

Leder fortæller, at der ikke spares ressourcer på den åbne træning, men at borgerne ge-
nerelt træner i længere tid. Antallet af terapeuter justeres efter, hvor mange borgere 
der møder op til den åbne træning. Såfremt det vurderes, at der ikke er behov for alle 
vagtsatte terapeuter, går en eller flere terapeuter fra til andre opgaver, som eksempel-
vis individuel træning med borgerne. Det er aftalt med plejemedarbejderne, at de bi-
står i forbindelse med toiletbesøg mv.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der på tilfredsstillende og konstruktiv måde er fulgt op på anbefa-
lingerne fra tilsyn i 2016. 

 

3.2 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data  Tilsynet har gennemgået dokumentation for 10 borgere. 

 

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 

Tilsynet gennemgår fem journaler på dette område. 

Alle borgere er blevet kontaktet samme dag eller dagen efter modtaget henvendelse. To 
borgere på korttidspladser er påbegyndt træning dagen efter modtagelse af GOP.  
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De tre øvrige borgere er ambulante og har fået udredningstid syv dage efter, at henven-
delsen er modtaget. Således opfylder alle fem stikprøver kvalitetsmålene. 

 

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens §§ 86,1 og 86,2 

Tilsynet gennemgår fem journaler på dette område. 

Fire ud af fem borgere har fået udredningstid mellem 2 og 10 dage efter modtaget hen-
vendelse. Hos femte borger går 12 dage, inden borger har tid til udredning.  

 

Tre stikprøver på udredning  

I to ud af tre udredninger er borgers mål ikke beskrevet. Det er blot beskrevet, at bor-
ger ikke kan samarbejde. I én ud af tre udredninger er terapeutisk mål ikke beskrevet. 
Terapeut henviser til, at der skal være tværfagligt statusmøde dagen efter tilsynsdagen. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne fortæller vedrørende korttidspladser, at der er ugentlige statuskonferen-
cer, hvor der udfærdiges en status for borgerne, ligesom mål for den kommende uge 
samt planlagte udskrivelser dokumenteres. Der udarbejdes desuden delmål for bor-
gerne. Medarbejdere fortæller, at der er meget fokus på, at borgerne skal blive udskri-
velsesklar. Medarbejderne er altid opmærksomme på at spørge borgerne ind til, hvad 
deres mål er, og hvad de gerne vil opnå med deres ophold. Borgers udredning skal senest 
være udarbejdet efter tre dage fra indskrivning på korttidsplads. 

Medarbejderne beskriver, at de skriver fortløbende statusnotater i borgerjournalen. 
Medarbejderne fortæller, at de kommunikerer med plejen om, hvor langt borgerne er i 
forløbet samt om former for træning, der kan implementeres i den daglige pleje med 
henblik på en målrettet og effektiv indsats. 

I forhold til ergoterapien fortæller en medarbejder, at i forhold til ambulante borgere 
laves udredning i borgers hjem. Medarbejder fortæller, at hun dokumenterer fortlø-
bende ved fremgang og tilbagegang, og der laves status, hvis forløbet skal forlænges. 
Ergoterapeuterne dokumenterer, såfremt der laves andre øvelser med borger end sæd-
vanligt. Delmål dokumenteres ikke, men der tales løbende med borger om, hvilke del-
mål der er nødvendige med henblik på at nå det endelige mål. Medarbejder er af den 
overbevisning, at dokumentationen er tilstrækkelig til, at en medarbejder, der ikke ken-
der borger, kan overtage træningen.  

I forhold til indsatsområder fortæller medarbejder, at der laves indsatsområder i doku-
mentationen, hvis borger får hjemmepleje. Vedrørende fysioterapi fortæller medarbej-
der, at hun dokumenterer i indsatsområder, når borger skal i eget hjem. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet konstaterer, at kvalitetsmålene generelt overholdes i alle undersøge borger-
journaler. I en enkelt borgerjournal finder tilsynet, at kvalitetsmålet overskrides med to 
dage.  

Tilsynet kan konstatere, at borgers mål ikke er beskrevet i to ud af tre gennemgåede 
stikprøver.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på tilfredsstillende måde kan redegøre for proce-
dure og faglige overvejelser i forbindelse med dokumentationen. 
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3.3 TRÆNINGSYDELSER 

Data  Tilsynet observerer åben træning i terapien, træning i bolig med borger på korttids-
plads samt en hjemmevejledning med ergoterapeut. 

 

Åben træning fra 10.00-12.00 

På kontoret bliver tilsynet præsenteret for tavle over borgere, indskrevet på korttids-
pladserne. Det fremgår af tavlen, at otte ud af 16 borgere er blevet tilbudt det åbne 
træningstilbud fra kl. 10.00-12.00.  

Under observation af den åbne træning konstaterer tilsynet, at fem borgere er mødt 
frem til træningen. Tilsynet får fremvist de fremmødte borgeres træningsplaner. Der 
er tale om standardplaner, der udfyldes med borgernes præstationer, således at bor-
ger og medarbejdere kan følge med i fremgangen. Tilsynet bemærker, at særligt én 
borger er fremmødt næsten hver dag, og det fremgår ligeledes af træningsskemaet, at 
borgers præstationer er forbedret. Tilsynet bemærker en anden borger, der har været 
fraværende over en længere periode. Medarbejder fortæller, at borgers forløb blev sat 
i bero, da han var underernæret og ikke have kræfter til at træne. Efterfølgende blev 
der indledt et samarbejde med diætisten, og borgers træningsforløb er netop startet 
op igen, da det nu er ernæringsmæssigt forsvarligt for borger at træne.  

Tilsynet observerer, at der i tidsrummet mellem kl. 10 og 12 er tre til fem borgere til 
træning. I starten er fire medarbejdere til stede, idet en medarbejder hurtigt går fra 
for at lave andre opgaver. Borgerne befinder sig ved forskellige træningsmaskiner, 
mens en enkelt borger sidder sammen med en terapeut ved ”ergo-stationen”. Bor-
gerne bliver støttet og guidet i brugen af maskinerne på respektfuld og anerkendende 
måde. En borger er tydeligt meget interesseret i øvelserne og spørger ind til, hvad de 
gør godt for. Terapeuten svarer meget pædagogisk og uddybende på spørgsmålene. 
Der er en let og humoristisk dialog mellem terapeuter og borgere samt internt mellem 
borgerne. 

Tilsynet bliver oplyst, at medarbejderne, såfremt ingen borgere møder op til den åbne 
træning, henvender sig til borgerne i deres boliger og træner eller forsøger at moti-
vere borgerne til at gå med ned i træningslokalet. 

 

Korttidsplads – træning i bolig 

Tilsynet observerer træning med borger på korttidsplads, der er sengeliggende og har 
venderegime. 

Tilsynet bemærker, at der ikke er sat mål for træningen, jf. gennemgang af borgers 
dokumentation. I mødet med borger beslutter medarbejder at fokusere dagens træ-
ning på styrkelse af borgers bevægelighed omkring hofteregionen, således at borger 
kan blive bedre til at klare forflytninger.  

Under selve træningen beskriver borger på eget initiativ, at hendes mål er at kunne 
komme op og sidde på sengekanten. Medarbejder benytter denne information til at ar-
bejde målrettet med borgers evne til at komme op og sidde på sengekanten. 

Tilsynet bemærker, at hele træningssessionen fremgår meget værdigt. Medarbejder 
har hele tiden øjenkontakt med borger, ligesom kommunikationen er respektfuld og 
anerkendende.  

 

Ambulant hjemmetræning ved ergoterapeut  

Tilsynet observerer et besøg hos borger i eget hjem, der skal vejledes i forhold til at 
tilberede en middagsret.  

Medarbejder kommer ind i hjemmet på en meget værdig måde, idet hun hilser og siger 
goddag til både borger og hendes mand. Medarbejder fortæller, hvorfor hun er kom-
met i dag. Tilsynet bemærker, at borger er bekendt med terapeutens besøg og har 
planlagt det, da alle fødevarerne ligger fremme på køkkenbordet. 
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Medarbejder udviser en rehabiliterende tilgang, idet hun lader borger selv afprøve for-
skellige måder at gøre tingene på. Medarbejder lader borger gøre så meget som over-
hovedet muligt selv og bryder ikke unødigt ind i borgers dispositioner.  

Medarbejder korrigerer, idet hun har fokus på rækkefølge og planlægning af opgaven. 
Det er tydeligt, at medarbejder tænker processen igennem og korrigerer borger ind i 
det rigtige spor. Tilsynet får indtryk af, at medarbejders teknik er at få borger til at 
huske, hvad der er indlært på sidste hjemmevejledningsbesøg.  

Medarbejder udviser stor respekt for, at hun befinder sig i borgers hjem, og det er bor-
gers måde at gøre tingene på, der arbejdes ud fra. 

I dialogen med borger er det tydeligt, at medarbejder har fokus på de opstillede mål, 
som tilsynet observerede i udredningen. 

 

Interview med borgere 

Tilsynet taler med tre borgere under den åbne træningssession. Borgerne giver gene-
relt udtryk for, at træningen er tilrettelagt efter ønsker og behov. Borgerne oplever at 
være medinddraget i tilrettelæggelsen af forløbet, og de giver alle udtryk for, at de 
har kendskab til mål og plan. En borger fortæller, at hans mål er at kunne gå bedre og 
længere. En anden borger fortæller, at målet er, at hun skal kunne bruge sit højre 
ben, da det er her, hun har haft en blodprop. En borger fortæller om sin udrednings-
samtale, som han oplevede som meget informativ og veltilrettelagt. Borgerne føler sig 
generelt informerede, og en borger giver udtryk for, at præcist ved, hvad han skal. 
Samme borger oplever, at omfanget af træningsydelserne er tilfredsstillende, da han 
altid er helt ”flad”, når han er færdig med at træne. Alle borgere oplever, at trænin-
gen har haft effekt – og fortsat har det. Ingen borgere har oplevet aflysninger. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne fortæller, at den åbne træning giver en god fleksibilitet. Medarbej-
derne skiftes til at varetage træningssessionerne.  

Medarbejderne har jævnlige fordelingsmøder, hvor der tales om, hvorvidt opgave-
mængden er passende for den enkelte medarbejder, og om der er nogen, der har be-
hov for nye og/eller andre opgaver.  

Medarbejderne orienterer sig dagligt i henvendelsesmodulet, idet proceduren dog er, 
at leder lægger udredningsaftalerne ind i systemet. Medarbejderne oplyser, at der pt. 
er en enkelt borger, der mangler aftale om konsultation. 

Medarbejderne oplever, at det godt kan være vanskeligt at inddrage de pårørende på 
korttidspladserne. Såfremt en borger ikke kan medvirke til anamnese og beskrivelse af 
det habituelle niveau, tages telefonisk kontakt til de pårørende. Fysioterapeut oplever 
det ikke som et problem, at der ikke samarbejdes så meget med pårørende, da de på-
rørende let kan komme til at tage over. Dermed bliver det mange gange de pårørendes 
mål for deres familiemedlem, der arbejdes efter – og ikke borgerens eget mål. 

Ergoterapeut oplever, at en pårørende kan være en ressource, og at der kan overleve-
res opgaver til den pårørende, således at der kan trænes/arbejdes mellem trænings-
sessionerne. Medarbejder beskriver en borger, der er begyndt at lave mere mad der-
hjemme, da der har været overlevering af fremgangsmåde til ægtefællen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at træning og ambulant hjemmetræning lever op til Ballerup Kom-
munes kvalitetsstandarder 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 træningen og kan redegøre for mål og plan.  

Tilsynet konstaterer, at der for en borger ikke er beskrevet mål i borgerjournalen, bor-
ger formulerer efterfølgende selv målet under træningen.  

 

 



10 JUNI 2017  |  UANMELDT HELHEDSTILSYN, TRÆNING OG AKTIVITET – GRUPPE 2 

 

3.4 FYSISKE RAMMER OG TRÆNINGSFACILITETER 

Data  Åben træning 

I træningslokalet er gangbar ergoterapeutstation med diverse spil, træningscykler, 
træningsredskaber og –madras samt ErgoTrainer. Træningslokalet er lyst og venligt, og 
der er god plads til at komme rundt med hjælpemidler. Der er ligeledes mulighed for 
at åbne op ud til nogle grønne arealer, så der kan komme frisk luft ind i lokalet. Tilsy-
net bemærker en lille bakke med vand og saft, som borgerne kan benytte sig af under 
træningen. Terapeuterne spørger løbende borgerne, om de har behov for lidt at 
drikke. En borger sidder og nyder et glas saftevand og betragter de øvrige borgere, der 
træner. 

 

Interview med borgere 

Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med de fysiske rammer og træningsfacilite-
terne. Rammerne er i høj grad egnede til træningen. En borger fortæller, at hun selv 
står for transporten til træningscentret. Når hendes mand ikke har mulighed for at 
køre hende, benytter hun sig af FlexTrafik, som hun selv bestiller. Borger er tilfreds 
med transporten med FlexTrafik. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne er som udgangspunkt tilfredse med de fysiske rammer og træningsfaci-
liteterne, men savner nogle aflukkede rum og flere lokaler med mulighed for en-til-en-
samtaler til de ambulante borgere og evt. pårørende. Det ville ligeledes være rart med 
et aflukket rum, hvor man kan træne med borgerne uden eksempelvis at skulle tage 
hensyn til blufærdighed over for andre.  

Medarbejderne fortæller, at kutymen i forhold til kontoret er, at der skal være roligt, 
og man taler som udgangspunkt lavmælt med sine kollegaer. Såfremt en kollega har 
brug for ro og oplever en højlydt kommunikation, er det okay at sige det.  

Man har sin egen computer og fast plads. Typisk tager medarbejderne deres computer 
med til udredningssamtalerne, således at dokumentationen kan ske med det samme. 
Medarbejderne fortæller, at samtalerne i mange tilfælde forløber således, at en med-
arbejder har dialog med borger, mens anden medarbejder noterer 

I forhold til transport til og fra ambulant træning fortæller ergoterapeut, at hun be-
nytter sig meget af fysioterapeuternes faglige vurdering af borgernes funktionsniveau. 
Der laves en seks minutters gangtest for at vurdere muligheden for at transportere sig 
selv, ligesom træning i selv at stå for transport er indlagt i træningsforløbet. Der er 
tale om en vurdering af borgernes fysiske og kognitive funktionsniveau i forhold til, om 
borgerne selv kan stå for transport. Kommunens transport er sidste udvej. Medarbej-
derne kan dog ikke tydelig beskrive Ballerup Kommunes kriterier for kørsel. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer generelt er afstemt målgruppen. Borgerne er 
tilfredse med de fysiske rammer og træningsfaciliteterne. Medarbejderne efterspørger 
imidlertid rammer, der gør det muligt at have en-til-en-samtaler samt individuel træ-
ning uden behov for hensyntagen til øvrige borgere. Tilsynet vurderer, at medarbej-
derne er opmærksomme på at vurdere borgernes fysiske funktionsniveau i forhold til 
selv at stå for transport, men at de ikke tydeligt kender til Ballerup Kommunes krite-
rier for kørsel. 
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3.5 ORGANISATORISKE RAMMER 

Data Interview med leder 

Træning & Aktivitet Gruppe 2 har 12 ergoterapeuter, 11 fysioterapeuter og en træ-
ningsassistent. Pt. er tre medarbejdere på barsel. En medarbejder skal på barsel in-
den længe, mens en anden skal læse en kandidat. Leder fortæller, at der er tale om 
en bred gruppe rent aldersmæssigt, idet spændet går fra 24 til 58 år.  

Ifølge leder har der været en del korttidsfravær, og sygefraværet ligger på nuvæ-
rende tidspunkt på ca. 3,5 %.  

Leder fortæller, at hun kører MUS i øjeblikket, og alle medarbejdere giver udtryk for 
stor arbejdsglæde. 

Leder har for nylig ansat et par ergoterapeuter med viden inden for dysfagi. Alle bor-
gerne er blevet screenet i et projekt, hvilket har affødt, at en del borgere er blevet 
diagnosticeret med dysfagi. Leder fortæller, at 62 % af plejehjemsbeboerne i Balle-
rup Kommune har problemer med tygge- og synkefunktionen. Der er på den baggrund 
stort fokus på ernæring, og en diætist er blevet tilknyttet korttidspladserne. Diæti-
sten deltager ligeledes på de tværfaglige konferencer, så det sikres, at borgernes er-
næres sufficient.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

 

3.6 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Data Observation korttidsplads – træning i bolig 

Adspurgt, hvordan information videregives til plejen, svarer medarbejder i forbin-
delse med en netop afsluttet træningssession i borgeres bolig på korttidspladserne, at 
hun videregiver relevant information på næste tværfaglige konference. 

Tilsynet bemærker, at det af borgers tavle fremgår, at hun har venderegime. Ved ob-
servation kan tilsynet dog konstatere, at borger i nogen grad kan deltage i vendinger, 
når der gives konkrete og målrettede beskeder. Tilsynet bemærker, at denne infor-
mation med fordel kunne videregives til plejen, således at indsatsen kan implemente-
res i den daglige pleje med henblik på en målrettet og effektiv indsats med det 
samme, frem for at vente med at kommunikere til næste tværfaglige konference.  

 

Interview med leder 

Vedrørende det tværfaglige samarbejde fortæller leder, at der i øjeblikket afprøves 
et nyt tiltag, hvor visitationen deltager på de tværfaglige konferencer. Leder ople-
ver, at det har været en stor succes, da visitationen på denne måde bliver en del af 
borgerforløbene. Ifølge leder er det tværfaglige samarbejde mellem terapeuter og 
plejepersonale generelt godt, og der er løbende mulighed for sparring. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne fortæller, at der blandt andet samarbejdes med plejemedarbejdere 
på korttidspladserne, hjemmepleje, hjælpemiddelcentralen og diætister i Sundheds-
huset.  

Hjerneskadekoordinator, diætist, plejen, visitator og terapeuter holder tværfaglige 
konferencer en gang om ugen. Diætisternes rolle er blandt andet at foretage en vur-
dering af, om borger er sufficient ernæret i forhold til træning. 
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Ergoterapeuterne har møde med Team 9 hver tirsdag og torsdag. Det drøftes, hvor-
dan det går, og hvad der skal følges op på.  

Medarbejderne giver ligeledes udtryk for, at det er gavnligt, at visitationen er med 
på de tværfaglige konferencer blandt andet i forhold til lovgivningen på området. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at det tværfaglige samarbejde fungerer tilfredsstillende. Det vur-
deres dog, at rehabiliteringen på tværs af organisationen kan styrkes, således at tera-
peuternes opnåede viden og erfaring skaber sammenhæng i rehabiliteringsforløbene 
til gavn for den enkelte borger.  

Tilsynet vurderer, at der er en velfungerende fast mødeaktivitet, og at medarbej-
derne anvender faglig sparring og hinandens kompetencer i hverdagen. 

 

 

3.7 MEDARBEJDERKOMPETENCER OG -UDVIKLING 

Data Interview med leder 

Det er i høj grad leders oplevelse, at medarbejderne har de kompetencer, der er be-
hov for. Leder fortæller, at medarbejderne har meget fokus på at udvikle deres kom-
petencer. Når der ikke er flere kursuspenge, finder man andre måder, hvorpå medar-
bejderne kan kompetenceudvikles. Leder oplever, at medarbejderne har en stor lyst 
til at lære og vide samt at give læring og viden videre. Leder fortæller, at ergotera-
peuterne på tilsynsdagen har været til undervisning i dysfagi. Leder har et ønske om 
mere tid til at facilitere og videregive den faglige viden i medarbejdergruppen.  

Leder fortæller, at der altid sendes et introduktionsprogram til nye medarbejdere 
ugen før opstart. Introduktionen foregår efter en ”introduktionstjekliste”. Det er 
både leder og en udpeget kollega, der står for introduktion af den nye medarbejder. 
Som en del af introduktionen er der ligeledes fokus på at give medarbejderne værk-
tøjer til at praktisere en rehabiliterende tilgang til træningen. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne fortæller, at der laves en pipeline for, hvilke kompetencer, der skal 
arbejdes med at udvikle. Ifølge medarbejderne ser leder gerne, at der er tale om 
kurser, der ligger i pipeline. Det er et krav, at viden tillært på et kursus viderefor-
midles til de øvrige medarbejdere. Når man søger midler til kursus, skal man be-
skrive, hvordan man vil implementere viden fra kurset. Medarbejderne giver udtryk 
for, at det kan være svært at vide, hvordan man skal implementere viden fra et kur-
sus, man endnu ikke har været på. 

En medarbejder fortæller, at der på tilsynsdagen har været kursus i implementering 
af rehabiliteringsstrategien.  

Medarbejder oplever, at der pt. mangler et overblik over kompetencer, og hvem der 
kan hvad. Anden medarbejder oplever, at der er de kompetencer, der er behov for. 
Der er ligeledes rig mulighed for sidemandsoplæring. Medarbejderne beskriver, at der 
er 15 timer til udvikling om måneden, som medarbejderne tildeles efter tur. Proce-
duren er, at man orienterer sig inden for et nærmere bestemt fagligt emne, fx via 
uddannelse eller kursus. I de 15 timer er der ligeledes indeholdt tid til videreformid-
ling.  

Medarbejderne fortæller, at der inden for nær fremtid vil blive oprettet en udvik-
lingsstilling, ligesom de har fået opfattelse af, at der kommer til at køre nogle tvær-
kommunale projekter. 
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes konstruktivt med at sikre, at der er de nødvendige 
medarbejderkompetencer tilstede i gruppen.  

Desuden vurderer tilsynet, at tilgangen til kursus-/undervisningstilbud er med til at 
sikre, at ressourcerne bliver udnyttet hensigtsmæssigt. Tilsynet konstaterer, at med-
arbejder efterlyser en kompetenceoversigt.  
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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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