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1. TILSYNSRESULTAT 
 

1.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Værestedet Vangen. 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 overordnede vurdering, at Værestedet Vangen er et velfungerende tilbud, hvor relevante 
aktiviteter understøtter borgernes udvikling og trivsel. Leder og medarbejdere er kompetente og engage-
rede og har fokus på at udvikle tilbuddet til den aktuelle målgruppe. Der er udfordringer i forhold til de 
fysiske rammer, der begrænser mulighederne for den ønskede udvikling.  

 

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 bemærkninger.  

 

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 større del af den aktuelle borgergruppe 
er yngre borgere, mens andre er kommet i værestedet gennem en årrække. Nogle 
borgere bruger stedet som traditionelt værested, mens andre benytter tilbuddet 
mere målrettet, fx gennem gruppeforløb eller individuelle samtaleforløb, hvor bor-
geren skal arbejde med et konkret mål.  

Medarbejderne arbejder relationsorienteret og er anerkendende i deres tilgang til 
borgerne. Der anvendes relevante faglige metoder, fx ”De små skridts metode” og 
KRAP. I forhold til sidstnævnte er medarbejderne optagede af at implementere 
konkrete redskaber, som fx ressourceblomsten og energikoppen i samarbejde 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 og rolig atmosfære, og tilsynet observerer en ligeværdig omgangs-
tone mellem borgere og medarbejdere. Borgeren, som tilsynet interviewer, udtryk-
ker tilfredshed med at komme i tilbuddet.  

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. Tilsynet bemærker, at der hænger 
referater på opslagstavlen fra begge møder.  

Medarbejderne støtter borgerne i ikke at tale for meget om sygdom i fællesskabet, 
men fokuserer i stedet på borgernes ressourcer og muligheder i samtalerne. Gen-
nem gruppeforløbene er der målrettet fokus på borgernes såvel mentale som fysi-
ske sundhed, og der tilbydes individuelle rygestopkurser. Borgerne har desuden 
mulighed for at deltage i café ”Vi gør” hver fredag, hvor en sygeplejerske fra pro-
jektet ”Sammen om sundhed” tilbyder råd og vejledning. Der er tilbud om at del-
tage i fællesmåltider, men ifølge medarbejderne, er der ikke så mange, der benyt-
ter sig af muligheden.  

Magtanvendelse forekommer 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. Under tilsynet spiller 
begge de tilstedeværende borgere og en medarbejder kort på en af borgernes initi-
ativ.  

Som tidligere nævnt har borgerne mulighed for at deltage i målrettede gruppefor-
løb. Disse er tilrettelagt på tværs af værestederne, og nogle foregår i Vangen, 
blandt andet Stemmehørergruppe og NADA. Af andre gruppeforløb kan nævnes 
Mindfulness. 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.  

Ifølge medarbejderne, er der en kultur i værestedet, hvor borgerne er opmærk-
somme på hinanden og gode til at hjælpe hinanden. Fx har en yngre borger for ny-
lig hjulpet en anden borger i dennes hjem med opsætning af pc. Medarbejderne 
støtter op om borgernes initiativer og er behjælpelige med at undersøge fx trans-
portmuligheder, hvis borgerne fx tager initiativ til selvstændigt at arrangere en ud-
flugt. 

Værestederne arrangerer hver for sig forskellige sociale arrangementer, hvor alle 
borgere er velkomne, uanset hvilket værested borgerne primært benytter, og til-
buddet deltager i lokale arrangementer som fx Kulturnatten.  

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 
forskellig uddannelsesmæssig baggrund og supplerer hinanden med social- og sund-
hedsfaglige 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: 3 

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

Værestedet er beliggende i udkanten af centrum. Tilbuddet råder over et fælles-
rum, et køkken og to mindre rum, hvoraf det ene fungerer som kontor for medar-
bejderne. Lokalerne er beliggende i flere niveauer. Samlet set er mulighederne for 
at lave aktiviteter i mindre grupper begrænsede, ligesom det eneste rum, hvor der 
kan afholdes individuelle samtaler, er gennemgangsrum til kontoret. Sidstnævnte 
udfordring arbejdes der på at løse med konkrete tiltag.  

Fællesrummet er indbydende indrettet og understøtter en god atmosfære, og der 
er udendørsarealer, som giver mulighed for aktivitet og samvær om sommeren.  
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2. OPLYSNINGER  
 

2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN 

Adresse  

Højvang 10, 6400 Sønderborg 

Leder 

Irene Lange 

Tilbudstype og juridisk grundlag 

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

Antal pladser  

Ca. 30 borgere i alt benytter tilbuddet 

Målgruppebeskrivelse 

Voksne borgere med sindslidelse 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 26. november 2019, kl. 14.00 – 17.00 

Deltagere i interviews 

Leder, to medarbejdere og en borger.  

Tilsynsførende  

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, plejer og pædagog 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår  

Det er fælles for værestederne, at der fortsat er fokus på indsatsmålene i virksomhedsplanen, herun-
der 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, oplyser leder, at der er fokus på at kvalificere tilbuddet i forhold 
til unge borgere, som udgør en større del af de borgere, som benytter værestedet. I den forbindelse 
nævner leder, at værestedet ønsker at styrke samarbejdet med f.eks. biblioteket og det nye ungdoms-
kulturhus.   

Der er kun to borgere til stede under tilsynsbesøget, hvorfor tilsynets mulighed for at inddrage bor-
gerne er begrænsede.  
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