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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 3 er, at der er tale om et tilbud med  

 

Meget tilfredsstillende forhold. 

 

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

Tilsynet konstaterer, at kvalitetsmålet om, at genoptræning efter sundhedslovens § 140 starter inden for 
10 hverdage efter modtaget genoptræningsplan ikke konsekvent er håndhævet i de undersøgte borger-
journaler.  

Ligeledes konstaterer tilsynet, at Ballerup Kommunes kvalitetsmål for opstart af træning efter servicelo-
vens § 86,1 og 2 inden for 10 hverdage efter modtaget ansøgning ikke er overholdt i to ud af tre under-
søgte journaler.  

Yderligere kan tilsynet konstatere, at medarbejderne har forskellige arbejdsgange i forhold til dokumen-
tationsopgaven, der kan bevirke, at vigtige informationer ikke overleveres. Dette kan ligeledes have be-
tydning for borgernes oplevelse af træningen. 

Tilsynet vurderer, at træningen lever op til Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder samt rehabiliterings-
strategi, herunder i forhold til at bringe borgernes ressourcer i spil samt at lytte til og handle efter bor-
gernes behov, ønsker og mål.  

Borgerne udtrykker stor tilfredshed med træningen og oplever at profitere af denne. Tilsynet konstate-
rer, at en borger føler sig en smule utryg i opstarten af sit træningsforløb, mens en anden borger selv må 
henvende sig til medarbejder ved afslutning af forløb. I den forbindelse vurderer tilsynet, at der med for-
del kan arbejdes med en øget opmærksomhed på den individuelle borgers behov for støtte og guidning, 
særligt i opstart og afslutning af et træningsforløb. 

I forhold til en medarbejders tid og ressourcer på tilsynsdagen er det tilsynets vurdering, at tid og res-
sourcer kunne have været koordineret og planlagt mere hensigtsmæssigt. 

Tilsynet vurderer, at fysiske rammer og træningsfaciliteter generelt er afstemt målgruppen, ligesom bor-
gere og medarbejdere giver udtryk for at være tilfredse med rammer og faciliteter. 

Det er tilsynets vurdering, at det tværfaglige samarbejde fungerer tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at 
der er en velfungerende fast mødeaktivitet. Tilsynet konstaterer, at en medarbejder oplever, at hver med-
arbejder holder sig mere eller mindre inden for eget speciale. 

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. 

 

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 fortsat arbejdes med at sikre og implementere arbejdsgange, således 
at kommunens kvalitetsmål efterleves på følgende områder: 

a. Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 
b. Genoptræning efter Servicelovens § 86,1 
c. Vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86,2 

 

2. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes på at implementere arbejdsgange, der sikrer videndeling og 
overlevering mellem medarbejderne med henblik på en ensartet og målrettet indsats, fx via do-
kumentationen. 

 

3. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes målrettet med planlægning og koordinering med 
henblik på den bedst mulige udnyttelse af medarbejdernes ressourcer.  
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OPLYSNINGER OM TRÆNING & AK-
TIVITET GRUPPE 3 
 

Adresse  

Bybjergvej 11, 2740 Skovlunde  

Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup  

Leder 

Vivian Lerche 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 29. juni 2017  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

 

 Interview med ledelsen 

 Interview af 3 borgere  

 Gennemgang af dokumentation 

 Observationer 

 Interview med 2 medarbejdere (2 fysioterapeuter) 

 

Tilsynet afsluttes 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  Interview med leder 

Ved tilsynet i 2016 fik Gruppe 3 anbefalinger i forhold til efterlevelse af Ballerup Kom-
munes kvalitetsmål, herunder genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og Servicelo-
vens § 86,1 samt vedligeholdende træning efter servicelovens § 86,2. Derudover fik 
gruppen en anbefaling vedrørende udarbejdelse af retningslinjer på dokumentationsom-
rådet samt anbefaling om at lave aftaler med henblik på at sikre et miljø med færre af-
brydelser. Endelig anbefalede tilsynet et fortsat fokus på at opnå en højere fremmøde-
procent på holdene samt et styrket samarbejde på plejecentrene.  

 

Leder fortæller, at der fortsat er fokus på dokumentation. Der er lavet tydelige ret-
ningslinjer for, hvad og hvornår der skal dokumenteres.  

Der er ved at blive implementeret en besparelse, hvor der er skåret ned på dokumenta-
tionstiden i forbindelse med udredningen. Retningslinjerne for dokumentation går på, at 
der så vidt muligt skal dokumenteres samme dag. Der arbejdes henimod, at der doku-
menteres på computeren med det samme med henblik på at undgå dobbeltarbejde. I 
den forbindelse beskriver leder, ar hun for første gang i år konsekvent dokumenterer 
MUS direkte på computeren under selve samtalen.  

I forhold til sms-systemet, hvis formål er at forebygge udeblivelser, fortæller leder, at 
der stadig arbejdes på forbedringer af dette. Udeblivelserne sker oftest til første konsul-
tation, hvor borgerne endnu ikke er blevet oprettet i systemet. I den forbindelse giver 
leder udtryk for, at der er en udfordring i forhold til borgere, der ikke har e-Boks. Ar-
bejdsgangen forsinkes, da man først bliver oplyst om, at pågældende borger ikke har e-
Boks, når meddelelsen er udarbejdet, og man trykker ”send”.  

Leder fortæller, at der fortsat arbejdes på tovholderfunktionen i forbindelse med reha-
biliteringsstrategien. Leder oplever, at man ikke er i mål, men at man er godt på vej.  

Ifølge leder arbejder alle grupperne ud fra samme strategier og samme værdier. Der ta-
les med borger om selvtræning, og borgerne opfordres og motiveres til at gøre så meget 
som muligt selv. Der er fortrykte programmer, som kan benyttes og modificeres alt ef-
ter, hvilken fase borger befinder sig i, herunder mobilitet, stabilitet mv. Leder oplever, 
at dette er et godt værktøj, der letter terapeuternes arbejde. 

Tilsynets 
vurdering 

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

 

3.2 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data  Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 
Tilsynet gennemgår seks journaler på dette område. 

Fem borgere er blevet kontaktet mellem 1 og 6 dage efter modtaget genoptrænings-
plan.  

I tre borgeres journaler fremgår, at der er restriktioner i forhold til træning, hvorfor 
disse borgeres opstart af træningsforløb overskrider de 10 dage. Fjerde borger påbegyn-
der sin træning 8 dage efter modtaget genoptræningsplan.  
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Femte borger bliver først kontaktet 12 dage efter modtaget genoptræningsplan, idet 
borger bliver tilbudt en tid til udredning dagen efter. Sjette borger påbegynder træning 
13 dage efter modtaget genoptræningsplan.  

Således er kvalitetsmålene ikke opfyldt på alle parametre i de undersøgte journaler. 

 
Genoptræning efter Servicelovens § 86,1 og 2 

Tilsynet gennemgår tre journaler på dette område. 

Første borgerjournal opfylder kvalitetsmålet i forhold til opstart af træning inden for 10 
dage efter modtaget henvendelse. Anden borger er kontaktet samme dag, som henven-
delsen er modtaget, men har først tid til udredning 18 dage efter. Borgerjournalen inde-
holder ingen indikation af årsagen til dette. Sidste borger kontaktes 15 dage efter mod-
taget henvendelse. Borger bliver tilbudt en tid til udredning fire dage efter, men ønsker 
først opstart i det nye år. 

Tilsynet konstaterer på baggrund af gennemgangen, at én ud af tre borgerjournaler le-
ver op til kvalitetsmålene. De to øvrige borgerjournaler mangler en indikation af årsagen 
til, at opstart af træningsforløbet overskrider de 10 dage. 

 

Plejehjemshold (vedligeholdende træning) 

Tilsynet bliver oplyst, at træningsassistenten besøger borgerne umiddelbart efter, at de 
er flyttet ind på Plejecenter Rosenhaven. Her foretages en funktionsvurdering, og borge-
ren tilbydes at deltage i træning på det niveau, som træningsassistenten vurderer som 
værende passende til den individuelle borgers funktionsniveau. Der er holdtræning på 
fire niveauer. Medarbejder fortæller, at der dokumenteres i Care, når borger starter 
henholdsvis stopper på holdene. Som udgangspunkt foretages således ikke løbende eva-
lueringer af borgers funktionsniveau, medmindre der ligger en indsats på rehabilitering 
på den enkelte borger. Er dette tilfældet, vil man løbende gå ind og dokumentere i 
Care.  

Medarbejder fortæller, at fremmødet dokumenteres, således at man har en idé om, 
hvor mange der deltager fra gang til gang.  

 

Venteliste 

Tilsynet får fremvist venteliste på bækkenbundsborgere efter Sundhedslovens § 140 og 
kan konstatere, at fem borgere venter på en plads. Fire ud af de fem borgere er overta-
get fra Gladsaxe Kommune efter særlig aftale. Alle borgere har fået tildelt tid til udred-
ning, der overskrider de 10 dage, som er Ballerup Kommunes kvalitetsmål. Tilsynet be-
mærker dog, at borgere fra Gladsaxe Kommune er blevet orienteret om, at de må for-
vente ekstra lang ventetid. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne fortæller, at der ikke er en konsekvent dokumentationspraksis fra med-
arbejder til medarbejder. Nogle medarbejdere skriver direkte i journalen på compute-
ren, mens andre skriver noter i hånden, hvorefter informationerne dokumenteres i bor-
gers journal. Medarbejder fortæller, at det fra ledelsens side er kommunikeret ud, at 
notater helst skal skrives ind i journalen med det samme. Medarbejder beskriver, at hun 
altid har sin computer med på hold, således at hun så vidt muligt kan dokumentere med 
det samme.  

 

Observation – Individuel amputationstræning 

Tilsynet observerer om morgenen på tilsynsdagen, at der sker en mundtlig overlevering 
af en borgers status og mål i forbindelse med et hjemmebesøg. Tilsynet bemærker, at 
medarbejder ikke ville have haft mulighed for at fremfinde informationen i den elektro-
niske borgerjournalen, da medarbejder, der overleverer informationerne, ikke har fået 
noteret informationerne i den elektroniske journal endnu. 
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Tilsynet observerer denne borgers træning, der foregår som hjemmetræning. Under 
træningen giver borger i udtryk for, at han oplever, at terapeuternes tilgang og metoder 
er forskellige.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet konstaterer, at kvalitetsmålet om, at genoptræning efter Sundhedslovens § 140 
starter inden for 10 hverdage efter modtaget genoptræningsplan, ikke konsekvent er 
håndhævet i de undersøgte borgerjournaler.  

Ligeledes konstaterer tilsynet, at Ballerup Kommunes kvalitetsmål for opstart af træning 
efter Servicelovens § 86,1 og 2 inden for 10 hverdage efter modtaget ansøgning ikke er 
overholdt i to ud af tre undersøgte journaler.  

Tilsynet konstaterer, at medarbejderne har forskellige arbejdsgange i forhold til doku-
mentationsopgaven, hvilket kan have betydning for borgernes oplevelse af træningen. 

 

3.3 TRÆNINGSYDELSER 

Data  Observation 

Tilsynet observerer en individuel amputationstræning i eget hjem, et ankelhold efter 
Sundhedslovens § 140 samt holdtræning for beboerne på Plejecenter Rosenhaven kal-
det ”Træn ben og balance”.  

 

Om morgenen på tilsynsdagen taler tilsynet med en medarbejder, der har planlagt 
holdtræning i Sundhedshuset i sin kalender. 

Efter nærmere overvejelser og gennemgang af fremmødelisten beslutter medarbejder, 
at der ikke er behov for, at medarbejder er til stedet ved træningen, da der kun er tre 
tilmeldte på holdet. Under telefonsamtalen mellem anden medarbejderne bliver det 
ligeledes kendt, at en af de tre borgere, som skal deltage på holdet, har individuel am-
putationstræning i eget hjem. Det bliver derfor aftalt, at medarbejder blot bliver på 
kontoret og varetager en række administrative opgaver. 

 

Individuel amputationstræning 

Tilsynet bemærker, at træningen er planlagt til at foregå i borgers kolonihavehus. 
Medarbejder kontakter borger om morgenen for at bekræfte aftalen. I den forbindelse 
bliver medarbejder bekendt med, at borger ikke har forstået, at træningen skal foregå 
i borgers kolonihavehus. Medarbejder vælger at tage hjem i borgers egen bolig og til-
byde udendørs gangtræning.  

Tilsynet observerer gåturen oppe fra lejligheden, hvor borger går ned af trappen. Gå-
turen foregår under kyndig vejledning og støtte i forskelligt terræn, herunder fortov og 
bump på vejen mv. Medarbejder anvender således omgivelserne aktivt i træningen. 
Tilsynet observerer, at medarbejder hele tiden er opmærksom på at spørge borger, 
hvad han kan magte for ikke at sætte begrænsninger for borger. Desuden gør medar-
bejder brug af dialog omkring dagligdagsting for at vurdere, om borger fortsat har en 
sikker gangfunktion. Medarbejder fletter aktivt borgers mål ind i samtalen med borger. 
Her er blandt andet tale om selvtræning og daglige ture med rollator. Tilsynet bemær-
ker, at medarbejder i den forbindelse har tænkt processen igennem og taler med bor-
ger om, hvorvidt rollatoren kan stå for enden af trappen. Således sikrer medarbejder 
sig, at borger har et sikkert gangredskab, når han skal lave selvtræning. Tilsynet be-
mærker, at det er tydeligt, at borger har profiteret af tidligere holdtræning.  

 

Ankelhold efter Sundhedslovens § 140 

To fysioterapeuter varetager træning for otte borgere. Tre borgere har meldt afbud. 
Tilsynet bliver oplyst, at de fleste af borgerne træner to gange om ugen, mens enkelte 
borgere blot træner én gang ugentligt.  
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Ifølge medarbejder er årsagen, at det kan være nødvendigt, at træningsmængden vari-
erer i perioden, idet nogle borgere har behov for – og magter – færre træningssessioner 
i starten af deres forløb end i slutningen, hvor de har forbedret deres funktionsevne. 

Tilsynet bemærker, at det er tydeligt, at borgerne kender deres program og påbegyn-
der selv træningen, før terapeuterne er ankommet.  

En ny borger fremstår en smule rådvild i forhold til, hvordan træningen skal forløbe. 
Tilsynet får indtryk af, at borger har behov for støtte og vejledning i begyndelsen af 
træningssessionen, hvilket hun ikke umiddelbart lykkes med at give tydeligt udtryk for. 
Efterhånden som borger kommer i gang med træningen, bliver hun dog guidet af med-
arbejder vedrørende de redskaber, hun kan anvende.  

Tilsynet bemærker, at der er en stille og rolig dialog mellem medarbejdere og bor-
gerne. Det er overvejende borgerne, der henvender sig til medarbejderne med spørgs-
mål. Tilsynet får således ikke indtryk af, at medarbejderne som sådan er rammesæt-
tende for træningssessionen.  

En borger, der skal afsluttes, henvender sig selv til medarbejder, idet der er nogle 
ting, hun gerne vil drøfte med medarbejderne, inden hun stopper. Borger tilkendegiver 
over for medarbejder, at hun ønsker at lave selvtræning. På baggrund af denne oplys-
ning informerer medarbejder borger om, at der er mulighed for at selvtræne på Rosen-
haven.  

Tilsynet bemærker, at der har været aflysninger hos samtlige af borgerne.  

 

Plejehjemstræning – ”Træn ben og balance” (Team Træningsassistent)  

Tilsynet observerer holdet ”Træn ben og balance”, der er et plejehjemshold. Medar-
bejder fortæller, at der typisk er omkring 16 deltagere på holdet. På tilsynsdagen del-
tager 13 beboere og to fysioterapeuter samt en medarbejder i løntilskud.  

Beboerne sidder i en rundkreds på stole, der er stillet op til formålet. Træningen ind-
ledes stille og roligt med, at beboerne triller/sparker en badebold rundt til hinanden. 
Medarbejder fortæller, at beboerne typisk kommer lidt dumpende inden for de første 
15 minutter. Det er som udgangspunkt plejepersonalet, der skal hjælpe beboerne ned 
til træning. Beboerne laver øvelser med benene efterfulgt af arm- og skulderøvelser. 
Herefter laves ”rejse og sætte sig-øvelse”. Medarbejderne fordeler sig hurtigt mellem 
de beboere, som har behov for støtte. Efter denne øvelse inddeles beboerne i to hold 
og spiller ”ballonkamp” mod hinanden. Træningssessionen afsluttes med afspænding 
til rolig musik. 

Tilsynet bemærker, at der er god og humoristisk stemning, og beboerne synger højlydt 
med. Kommunikation og omgangstone er let og respektfuld samt tilpasset den enkelte 
beboer. I pausen deles glas med vand ud til alle beboerne, og der skåles. Medarbejder 
orienterer om, at hun vil varetage gymnastikken de næste to uger, og der er således 
stadig gymnastik på trods af sommerferie. Medarbejder støtter en beboer, der ønsker 
at stille sit eget glas tilbage på rullebordet. 

Medarbejderne er meget opmærksomme på beboerne, og tilsynet bemærker, at en 
medarbejder henvender sig til en beboer og siger, at hun blot skal gøre, det hun kan. 
Alle beboere er med og deltager aktivt. Medarbejderne er ligeledes inddragende og 
henvender sig ofte til beboerne med små bemærkninger, hvilket giver en god dynamik. 
Musikken spiller en stor rolle i forbindelse med træningen og vækker tydeligt glæde 
blandt beboerne. Mellem øvelserne tales der om Sankt Hans og beboernes oplevelser 
Sankt Hans Aften.  

Tilsynet bemærker, at den rehabiliterende tilgang også praktiseres i forbindelse med 
at komme til og fra træningen, idet beboerne alle spadserer til og fra holdtræningen 
med brug af diverse hjælpemidler under guidning og støtte fra en eller flere medar-
bejdere.  
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Interview med borgere på ankelhold

Borgerne er generelt meget tilfredse med træningsforløbet og har oplevet fremgang. 
Borgerne oplever at blive vejledt i situationer, der er målrettet deres specifikke pro-
blematik. En borger fortæller, at han har fået selvtræningsøvelser, som han kan be-
nytte sig af de dage, hvor han ikke er til træning på Rosenhaven. Borger oplyser, at 
han regner med at kunne starte på arbejde igen i august måned. 

Anden borger fortæller, at hun efter udskrivelse fra hospitalet ikke blev kontaktet med 
tilbud om genoptræning. Derfor kontaktede borger selv Træning & Aktivitet og blev 
oplyst, at borgers genoptræningsplan ikke var modtaget. Herefter indhentede Træning 
& Aktivitet borgers genoptræningsplan, og der blev aftalt udredningssamtale. Borger 
fortæller, at hun ser fordelen i at kunne fortsætte på det åbne tilbud, der er om afte-
nen. Borger er tryg ved at komme på Rosenhaven og planlægger at tage en veninde 
med.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne fortæller, at planlægningen typisk foretages i Outlook, således at man 
også kan se kollegaers kalendere. Der planlægges ud fra diagnoser. Eksempelvis er 
medarbejder en del af ankelteamet og ansvarlig for amputationsholdet. Medarbejder 
fortæller, at man har hver sit område, som man er ansvarlig for.  

Medarbejder beskriver, at proceduren for modtagelse af genoptræningsplaner er, at 
leder sorterer disse, hvorefter medarbejderne hver dag går ind og orienterer sig i for-
hold til deres ansvarsområde. Herefter kontaktes borgerne med henblik på at aftale 
udredningssamtale.  

Medarbejder er ikke helt bekendt med kvalitetsmålene vedrørende kontakt og opstart 
af borgerne. Ballerup Kommune har overtaget bækkenbundsborgere fra Gladsaxe Kom-
mune. Disse borgere er orienteret om, at de må forvente ekstra ventetid. 

De to medarbejdere, som tilsynet taler med, er ikke helt enige om proceduren vedrø-
rende kontakt til borgerne. En medarbejder beskriver, at hun anvender standardbreve 
til borgere, der sendes ud via e-Boks. Anden medarbejder oplever, at det er hurtigere 
og mere succesfuldt at ringe borgerne op, hvilket samtidig skaber en relation til borge-
ren. Herefter sender hun et brev til borger. 

Medarbejderne fortæller, at de orienterer sig vedrørende behov for transport inden 
opstart. Man prøver så vidt muligt, at borgerne transporterer sig selv. Medarbejderne 
er bekendte med retningslinjerne i forhold til transport. 

Medarbejderne oplever, at det er meget sjældent, at de får en aflysning eller en ude-
blivelse fra en udredningssamtale. Det samme er tilfældet i forhold til selve trænings-
sessionerne. Såfremt en borger har aflyst flere gange, tages en dialog med borger om 
årsag hertil. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at træningen 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 oplever at profitere af denne. 
Tilsynet konstaterer, at en borger føler sig en smule utryg i opstarten af sit trænings-
forløb. I den forbindelse vurderer tilsynet, at der med fordel kan arbejdes med en øget 
opmærksomhed på den individuelle borgers behov for støtte og guidning, særligt i op-
start af et træningsforløb.  

Tilsynet vurderer, at en medarbejders tid og ressourcer på tilsynsdagen kunne have 
været koordineret og planlagt mere hensigtsmæssigt. 
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3.4 FYSISKE RAMMER OG TRÆNINGSFACILITETER 

Data  Plejehjemstræning – ”Træn ben og balance” 

Træningen foregår i et lyst og luftigt lokale med plads til, at beboerne kan sidde på 
stole i en rundkreds. Tilsynet observerer et rullebord, der er gjort klar med vandglas 
til pausen. Der ligger ligeledes forskellige andre træningsredskaber. Medarbejderne er 
opmærksomme på at lufte lidt ud, når det bliver for varmt i træningslokalet. 

 

Ankelhold 

Træningssalen, der blandt andet anvendes til ankelhold, er placeret på 1. sal. Der er 
elevator og et stort areal med garderobestole, hvor man kan sidde og vente. Både ven-
teområde og træningssal fremstår lyse og indbydende. Træningssalen indeholder 
blandt andet træningsmaskiner, bolde, balancebrædder, klude og elastikker. Tilsynet 
bemærker, at der er god plads og fri passage til eksempelvis at komme rundt med 
hjælpemidler. 

 

Interview med borger 

De interviewede borgere giver udtryk for tilfredshed med de fysiske rammer og træ-
ningsfaciliteterne. En borger oplyser, at hun skulle have opstartet sin træning ugen in-
den, men transporten udeblev. Borger ringede til kontoret og fik at vide, at der var 
sket en fejl – transporten var først bestilt til ugen efter. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne oplever, at rammerne er gode i forhold til at levere tilfredsstillende 
træning af god kvalitet. Medarbejder varetager ankelhold med op til otte borgere samt 
individuel træning. Medarbejder glæder sig over, at gruppen disponerer over aflukkede 
rum, der kan anvendes i forbindelse med de individuelle træningssessioner.  

I forhold til kørsel til og fra træning på centret fortæller medarbejder, at der er tale 
om en faglig vurdering af, hvorvidt borger efter Sundhedslovens § 140 selv kan stå for 
transporten. Medarbejder er opmærksom på løbende via sit kliniske blik at vurdere, 
hvorvidt borger har progredieret i en grad, så vedkommende selv kan varetage trans-
porten. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at fysiske rammer og træningsfaciliteter generelt er afstemt mål-
gruppen, ligesom borgere og medarbejdere giver udtryk for at være tilfredse med ram-
mer og faciliteter. 

 

3.5 ORGANISATORISKE RAMMER 

Data Interview med leder 

Leder fortæller, at der i gruppe 3 er tre ergoterapeutstillinger og 11 fysioterapeut-
stillinger samt fem træningsassistentstillinger. En enkelt ergoterapeutstilling er pt. 
vakant. Leder beskriver, at det er en stilling, der er vanskelig at besætte med de rig-
tige kompetencer. Leder har valgt at slå stillingen op som både en ergo- og en fysio-
terapeutstilling. Der er således et ekstra pres lige nu, da stillingen først bliver besat 
pr. august. 

Yderligere er en ergoterapeut pt. langtidssygemeldt, men arbejder omkring to timer 
om dagen. Leder fortæller, at man arbejder meget inden for de kompetencer, man 
har særligt udviklet. Der er udarbejdet en prioriteringsliste over, hvordan man priori-
terer i pressede situationer, fx i forbindelse med sygemeldinger. Leder beskriver, at 
man hellere vil aflyse en individuel træning end et helt hold.  
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Leder fortæller, at der på det sidste har været en del langtidssygemeldinger og lige-
ledes korttidsfravær. Der har desuden været fravær grundet planlagte operationer. 
Sygefraværet håndteres i overensstemmelse med Ballerup Kommunes politik på om-
rådet.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

 

3.6 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Data Interview med leder 

Leder fortæller, at terapeuterne i gruppe 3 blandt andet samarbejder med hjemme-
plejen, sundhedskonsulenter og egen læge. Leder er overordnet af den opfattelse, at 
samarbejdet er velfungerende.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne fortæller, at der blandt andet samarbejdes med træningsassistent, 
der er uddannet sygeplejerske samt ergoterapeuter, der holder til i Sundhedshuset. 
Medarbejderne oplever, at det tværfaglige samarbejde fungerer godt. Der er løbende 
sparring omkring borgerne. Hver onsdag morgen afholdes gruppemøde, ligesom der er 
personalemøde første tirsdag i hver måned. 

Det er medarbejders oplevelse, at man holder sig inden for sit speciale. Ifølge medar-
bejder er det ikke et problem at overtage et hold, der er uden for ens speciale. Hold-
træning aflyses derfor som udgangspunkt ikke. Dette er imidlertid tilfældet i forhold 
til individuel træning, da de individuelle træningssessioner kræver, at medarbej-
derne er specialiserede inden for området. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at det tværfaglige samarbejde fungerer tilfredsstillende. Tilsynet 
vurderer, at der er en velfungerende fast mødeaktivitet. Tilsynet konstaterer, at en 
medarbejder oplever, at hver medarbejder holder sig mere eller mindre inden for 
eget speciale. 

 

 

3.7 MEDARBEJDERKOMPETENCER OG -UDVIKLING 

Data Interview med leder 

Leder fortæller, at hun er meget opmærksom på kompetenceudvikling af medarbej-
derne. I øjeblikket er der stort fokus på dysfagi. Ifølge leder er kravet for at komme 
på kursus, at den medarbejder, der ønsker et specifikt kursus, kan beskrive et kom-
petencegab. Der er således en meget systematisk tilgang til kompetenceudvikling. 
Leder påpeger dog, at hun ligeledes er opmærksom på de medarbejdere, der ofte 
falder uden for de forskellige kompetencegab, og derfor sjældent får mulighed for 
kurser og undervisning.  

I forhold til kompetencer hos de medarbejdere, der rekrutteres, fortæller leder, at 
ansøgningerne målrettes i forhold til de kompetencer, der er behov for i medarbej-
derstaben. Leder beskriver, at man egentlig kommer til samtale i hele sektoren, og 
man ansætter således gerne medarbejdere med forskellige kompetencer – og kompe-
tencer, der går på tværs. 
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Interview med medarbejdere

Medarbejder beskriver i overensstemmelse med leders udsagn, at der i forhold til 
kompetenceudvikling arbejdes ud fra kompetencegabet. Ifølge medarbejder er der på 
den baggrund stor sandsynlighed for at få afslag på ansøgning om kurser eller under-
visning. Medarbejder oplever det som ærgerligt, at man ikke kigger på den individu-
elle persons ønsker og behov for kompetenceudvikling. Medarbejder beskriver, at 
man som medarbejder har mulighed for at søge et speciale, hvis kompetencerne 
mangler i gruppen – og ellers ansættes en ny medarbejder med kompetencerne.  

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.  
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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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