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1. TILSYNSRESULTAT 
 

1.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Café Vendepunktet. BDO er 
kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gen-
nem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at Café Vendepunktet er et velfungerende tilbud, som borgerne værd-
sætter og benytter med afsæt i deres individuelle behov. Tilbuddet har gennemgået en forandring, og det 
vurderes, at den iværksatte udviklingsproces skaber nye muligheder for borgerne om blandt andet med-
borgerskab og sundere levevis. Leder og medarbejdere er kompetente og engagerede, og de fysiske rammer 
understøtter den ønskede udvikling for tilbuddet.  

 

1.2 SCORE 

For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den 
bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for 
hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede 
vurdering) 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 
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1.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:  

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

Anbefalinger   

Tilsynet har ingen anbefalinger.  

 

1.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Målgruppe, me-
toder og resul-
tater  

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Tilbuddets målgruppe er veldefineret. En del af de borgere, som benytter tilbud-
det, har en lang historie i det psykiatriske behandlingssystem. Nogle borgere bru-
ger stedet som traditionelt værested, mens andre benytter tilbuddet mere målret-
tet, fx gennem gruppeforløb eller individuelle samtaleforløb, hvor borgeren skal 
arbejde med et konkret mål. Flere af de borgere, som er mødt op på tilsynsdagen, 
benytter flere af kommunens væresteder.  

Medarbejderne arbejder relationsorienteret og er anerkendende i deres tilgang til 
borgerne. Der anvendes relevante faglige metoder, fx ”De små skridts metode”, 
mindfulness og KRAP. I forhold til sidstnævnte er medarbejderne optagede af at 
implementere konkrete redskaber, som fx måltrappen og ressourceblomsten, i 
samarbejdet med borgerne.  

Da tilbuddet er uvisiteret, er der ikke krav til at dokumentere indsatsen for den 
enkelte borger. Værestederne arbejder med beskrivelser og evaluering af gruppe-
forløb, dels med henblik på at dokumentere borgernes udbytte af forløbene og dels 
med læring og udvikling for øje.  

Sundhed og 
trivsel 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Der er en god atmosfære, og tilsynet observerer en ligeværdig omgangstone mel-
lem borgere og medarbejdere. Borgerne udtrykker tilfredshed med at komme i til-
buddet. De understreger betydningen af at komme hjemmefra og mødes med an-
dre. 

Borgerne medinddrages og har indflydelse på beslutninger, der er relevante for 
dagligdagen og udviklingen af tilbuddet, dels gennem et brugerråd, der er fælles 
for værestederne, og dels gennem husmøder.  

Der er i meget høj grad fokus på borgernes sundhed, hvilket er blevet forstærket 
yderligere i forbindelse med tilbuddets nye cafékoncept. Her har borgerne mulig-
hed for at købe fx hjemmebagte boller og knækbrød for et mindre beløb. I gruppe-
forløbene er der ligeledes målrettet fokus på borgernes såvel mentale som fysiske 
sundhed, og der tilbydes individuelle rygestopkurser. Borgerne har desuden mulig-
hed for at deltage i kurset ”Vi gør” gennem projektet ”Sammen om sundhed”. Der 
kommer jævnligt en fast sygeplejerske i tilbuddet, som borgerne kan søge råd og 
vejledning hos, og borgerne har for nylig fået tilbudt fodpleje. 

Medarbejderne har sammen med enkelte borgere aftalt konkrete strategier, der 
forebygger, at borgeren kommer i konflikt med omgivelserne. Magtanvendelse fo-
rekommer ikke, og medarbejderne er bekendte med reglerne for området.  
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Aktiviteter og 
beskæftigelse 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter. Café Vendepunktet 
har planlagte tilbud, såsom NADA, mindfulness og kreativt værksted. På tilsynsda-
gen har borgerne valgt, at de vil lave juledekorationer, hvilket en mindre gruppe 
samles omkring.  

Som tidligere nævnt har borgerne mulighed for at deltage i målrettede gruppefor-
løb. Disse er tilrettelagt på tværs af værestederne, og nogle foregår i Café Vende-
punktet, blandt andet Mandeklub og Ungegruppe. Af andre gruppeforløb kan næv-
nes fx stemmehørergruppe. Borgerne kan desuden deltage i aktiviteter, som fx 
badminton og Mountainbike gennem projektet Aktiv Livsstil. 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed. Det sker blandt andet gennem gruppeforløbene og individuelle 
samtaleforløb, hvor borgerne arbejder med konkrete mål.  

Et af fokuspunkterne i Café Vendepunktet er at styrke fællesskaber, og der er fx 
lavet retningslinjer for brug af TV’et, så det kun tændes, når der er noget konkret 
at samles omkring, som fx en landskamp. Borgerne oplyser, at de har fået bære-
dygtige relationer gennem værestedet. 

Der er ligeledes fokus på, at borgerne i højere grad skal benytte lokalmiljøet, hvil-
ket indgår i flere af gruppeforløbene. Fx præsenteres deltagerne i Mandeklubben 
for ”Mændenes Mødested” i Sønderborg.  

Organisatoriske 
forhold 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Ledelse og medarbejderne har relevante faglige kompetencer. Medarbejderne har 
forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og supplerer hinanden med social- og 
sundhedsfaglige kompetencer.  

Supervision er sat i bero, da ledelsen har prioriteret fælles kompetenceudvikling. 
Alle medarbejdere har i år været på kursus i KRAP, og to værestedmedarbejdere 
skal uddannes i forhold til at kunne varetage rygestopkursus.  

Medarbejderne beskriver et velfungerende samarbejde både internt i teamet og i 
forhold til de øvrige dele af organisationen. Der er en fast mødestruktur med 
blandt andet teammøder og fælles personalemøder. Leder afholder desuden indivi-
duelle samtaler med medarbejderne hvert kvartal.  

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

De fysiske rammer giver mulighed for trivsel, og indretningen understøtter den øn-
skede udvikling for tilbuddet med øget fokus på blandt andet fællesskaber og sund-
hed.  

Rammerne er velindrettede og tilgodeser borgernes behov for såvel fællesskab som 
mulighed for at trække sig lidt tilbage.  
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2. OPLYSNINGER  
 

2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN 

Adresse  

Kettingvej 24, 6440 Augustenborg 

Leder 

Irene Lange 

Tilbudstype og juridisk grundlag 

Aktivitet- og samværstilbud, jf. SEL §104. Tilbuddet kræver ikke visitation 

Antal pladser  

40-50 borgere i alt benytter tilbuddet i varieret omfang 

Målgruppebeskrivelse 

Voksne borgere med sindslidelse 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 26. november 2019, kl. 10.30 – 13.30 

Deltagere i interviews 

Leder, to medarbejdere og tre borgere. 

Tilsynsførende  

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, plejer og pædagog 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår  

Fælles for værestederne er der fortsat fokus på indsatsmålene i virksomhedsplanen, herunder blandt 
andet medborgerskab og udvikling af gruppeforløb. Der er etableret et brugerråd, og leder oplyser, at 
de aktuelt arbejder med opgave- og rollefordeling.  

I forhold til nærværende værested har der siden januar været sat fokus på, hvordan rammerne for til-
buddet i højere grad kan understøtte medborgerskab, fællesskaber, bæredygtige aktiviteter og sund-
hed. En arbejdsgruppe har arbejdet målrettet med processen, og værestedet blev for nylig genindviet 
som Café Vendepunktet. På sigt er det planen, at borgerne bliver en mere aktiv del af cafédriften.  

 

 

 



 

  

 

Partneransvarlig 

BIRGITTE HOBERG SLOTH 

Partner 

m:  2810 5680 

e: bsq@bdo.dk 

 

Projektansvarlig 

KIRSTEN MARQUARDSEN 

Senior Manager 

m: 4189 0436 

e: kmq@bdo.dk 

 

 

www.bdo.dk 

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revi-
sionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret 
selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO net-
værk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for 
både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark 
beskæftiger mere end 1.200 medarbejdere, mens det verdensomspæn-
dende BDO netværk har ca. 80.000 medarbejdere i mere end 160 lande. 

 

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70. 

 


