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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et kommunalt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplys-
ninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

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 de 
indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

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

 

På bagsiden findes information om BDO. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Birgitte Hoberg Sloth  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:kmq@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Center For Korttidspladser, Mågevænget 10, 6400 Sønderborg 

Leder: Laila Jepsen 

Antal boliger: 36 pladser 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 4. oktober 2021, kl. 08.00 - 12.00 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• To daglige ledere 

• Tre borgere  

• Tre medarbejdere 

Tilsynet blev afrundet sammen med ledelsen, som fik en kort tilbagemelding om tilsynsforløbet og fore-

løbige vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Manager Dorte Karlskov, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med centrets to daglige ledere. Leder har ferie, men orienteres telefonisk, og leder 
kommer og deltager efterfølgende i tilsynet. Centerleder, som har været ansat i sin stilling siden somme-
ren 2020, oplever, at hun med ansættelsen af de to daglige ledere nu har det rigtige ledelsesteam. Nær-
ledelse, høj tilstedeværelse, tydelig forventningsafstemning med medarbejderne og en klar målsætning 
for det faglige niveau er aktuelle ledelsesmæssige fokusområder.  

Ledelsen oplyser, at der er et stort flow af borgere, hvoraf de fleste har komplekse problemstillinger. 
Kerneopgaven dækker over neurologi, demens, palliation, rehabilitering, vurderings- og aflastningsop-
hold, hvilket stiller store krav til det faglige niveau. En ny organisering af medarbejdergruppen blev im-
plementeret i august 2021. Medarbejderne er opdelt i to teams, og de møder ind i de enkelte teams, hvor 
den daglige leder er til stede sammen med en køkkenassistent, terapeuter og sygeplejersker.  

Selv om organiseringen fortsat er relativt ny, oplever ledelsen, at den nye struktur har givet mere sam-
menhængende borgerforløb, bedre tværfaglige drøftelser og et større fagligt fokus på kerneopgaven.  

Første august blev en koordinerende sygeplejerske ansat, som varetager administrative opgaver, køreli-
ster og har kontakten til visitationen, når nye borgere meldes.  

De to daglige ledere og flere nyansatte ergoterapeuter har alle erfaring fra psykiatrien, og deres kompe-
tencer benyttes målrettet til at understøtte de øvrige medarbejdere i komplekse borgersager med fx 
udadreagerende eller demente borgere.  

Der er to vakante stillinger som hhv. terapeut og social- og sundhedsassistent, som leder forventer gen-
besat. Centret har et fast team af faglærte og få ufaglærte afløsere, som alle er oplært og kender til 
målgruppen og kerneopgaven. 

Leder har stor opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og fravær, og leder oplyser, at fraværet har 
været markant nedadgående det sidste års tid. 
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1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Den nye ledelse har kontinuerligt fokus på at sikre og udvikle det faglige niveau, og arbejdsgange og 
metoder korrigeres løbende i takt med, at udfordringer eller nye problemstillinger opstår. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Center for korttidspladser. BDO 
er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet 
gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Der er foretaget stikprøver hos tre borgere. 

 

Det er tilsynets samlede og overordnede vurdering, at Center for korttidspladser er et velfungerende center, 
hvor engagerede medarbejdere og ledelse arbejder målrettet med at sikre gode og sammenhængende bor-
gerforløb. 

Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at kerneop-
gaven på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, 
helhedssituation og ressourcer. 

Tilsynet vurderer, at korttidspladserne efterlever Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne 
serviceniveau på området. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en god faglig kvalitet i tæt samar-
bejde mellem ledelsen og medarbejderne. Det er endvidere tilsynets vurdering, at opkvalificering af doku-
mentationen fortsat vil kræve en målrettet ledelsesmæssig opmærksomhed. 

Der er et stort ledelsesmæssigt fokus på, at borgere og pårørende oplever en værdig og anerkendende 
tilgang, og at de mødes med respekt og forståelse for deres situation. 

2.2 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bed-
ste. 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 vurde-
ring). 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 
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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

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

Dokumentationen er gennemgået for tre borgere sammen med de to daglige le-
dere.  

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter 
kvaliteten i daglig praksis. Den nye teamorganisering og de daglige kl. 13-møder 
med borgergennemgang og opdatering af borgernes dokumentation medvirker til 
sammenhæng og overblik. Det er et fælles ansvar, at borgernes dokumentation 
er opdateret, svarende til deres aktuelle helhedssituation.  

De to daglige ledere er enige om, at det store flow af borgere, som ofte meldes 
med kort frist, kan være en udfordring ift. at sikre en sammenhængende doku-
mentation, og centret er afhængigt af det tætte samarbejde og høje informati-
onsniveau fra visitationen. To nøglepersoner tilbyder en-til-en undervisning og 
støtter øvrige medarbejdere i at dokumentere.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret. Borgernes behov for pleje og om-
sorg er beskrevet handlingsvejledende i et fagligt notat, som udfyldes sammen 
med borgerne ifm. den planlagte forventningssamtale.  

Generelle oplysninger ses generelt sparsomt udfyldt, og beskrivelser af borgernes 
vaner, motivation og ressourcer savnes dokumenteret. 

Formål med opholdet gives på forhånd af visitationen, hvorefter medarbejderne 
sammen med borgeren definerer borgers mål og ønsker for opholdet.  

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

HverdagslivKompetencer og udvikling

Fysiske rammer
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I to tilfælde savnes der borgerperspektiv, tidsafgrænsning og handlevejledning 
på, hvordan borgerne støttes i at opnå de opstillede mål.  

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.  

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 4 

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

Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres be-
hov. Borgerne udtrykker generelt stor tilfredshed med de ydelser, de modtager, 
fraset en borger, som efterlyser mere opmærksomhed og kontakt fra medarbej-
derne. Borger kan ikke redegøre for, om der har været afholdt forventningsaf-
stemning ved indflytningen. Dette er efterfølgende drøftet med ledelsen, som 
oplyser, at der er afholdt forventningssamtale, men ikke umiddelbart efter an-
komsten. Leder vil efterfølgende drøfte den pågældende borgers oplevelse med 
borger. 

Korttidspladserne arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den nød-
vendige pleje og omsorg ved, at borgerne har en kontakt-sygeplejerske og kon-
takt-terapeut. På sigt skal social- og sundhedsassistenterne også fungere som kon-
taktpersoner. Medarbejderne redegør for, hvordan de møder ind i teams, hvoref-
ter borgerne fordeles ud fra kompleksitet, kompetencer og relationer. Borgernes 
triagering vurderes om morgenen og igen på kl. 13-mødet. Der er en fastlagt pro-
cedure for, hvornår borgerne skifter niveau i triageringen, ligesom der sker en 
meget målrettet faglig indsats med ernæringsscreening, hvor Braden-score og en 
tværfaglig indsats påbegyndes inden for få dage efter ankomst. Medarbejderne 
oplyser, at relationsarbejde og fælles mødefora har medvirket til, at det tvær-
faglige samarbejde med træningsenheden er blevet væsentlig forbedret.  

Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, og medarbejderne kan 
redegøre for, hvordan de understøtter og motiverer borgerne til at gøre mest mu-
ligt selv under hensyntagen til borgernes ofte begrænsede ressourcer.  

Der er en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i de besøgte lejligheder såvel 
som på fællesarealerne. Borgerne ses soignerede, svarende til egne ønsker og 
livsstil. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Borgerne har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv, hvor 
aktiviteter primært er centreret omkring den daglige ADL, terapeuttræning, mål-
tider og de aktiviteter, som medarbejderne arrangerer.  

Borgerne tilkendegiver overordnet, at de bliver hørt og inddraget i planlægningen 
af pleje og omsorg, aktiviteter og i forbindelse med træning.  

Ledelsen og medarbejderne oplever, at borgerne ofte ikke har det store overskud 
til at deltage i aktiviteter. Borgerne er svækkede, når de ankommer på korttids-
pladserne, og de har derfor begrænsede ressourcer til rådighed. Al ADL betragtes 
som træning, og medarbejderne er opmærksomme på at understøtte borgernes 
ressourcer, så de rækker til hele døgnet. Det er medarbejdernes oplevelse, at den 
daglige ADL og træningen ved terapeuterne for de fleste borgere er tilstrækkeligt 
til at dække deres aktivitetsbehov.  

Leder arbejder målrettet på at skabe flere tilbud til borgerne, og leder er bl.a. i 
tæt kontakt med et lokalt sangkor, som vil komme og underholde. Ligeledes har 
leder ansat to medarbejdere i flexjob, som arrangerer fællessang og tilbyder en-
til-en samvær. 

Maden beskrives af borgerne som god og veltillavet, og en borger fortæller, at 
medarbejderne respekterer borgers ønske om at spise i egen lejlighed. Medarbej-
derne redegør for, hvordan borgernes ernæringstilstand er et stort fokusområde. 
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Køkkenet tilbyder mad tilpasset den enkelte borgers behov, såsom proteinrige 
mellemmåltider, dysfagi-kost etc.  

Ifølge medarbejderne kan alt lade sig gøre på det kostfaglige område, og de op-
lever, at samarbejdet med køkkenet er velfungerende og fagligt udviklende.  

Da borgersammensætningen er skiftende på grund af de mange ind- og udflytnin-
ger, er medarbejderne særligt opmærksomme på at skabe et hyggeligt og roligt 
miljø omkring måltiderne, tilpasset borgernes individuelle behov for fx skærm-
ning, ro og sociale kontakter.  

Kommunikation og adfærd er respektfuld og anerkendende, og medarbejderne 
kan redegøre for, hvordan de tilpasser og tager hensyn til borgernes jargon, livsstil 
og aktuelle situation.  

Tema 4: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

Leder vurderer, at medarbejdergruppen, som består af forskellige faggrupper, har 
de relevante faglige kompetencer til målgruppens mange komplekse problemstil-
linger. Fordelingen af medarbejderne i den nye organisering er planlagt, så kom-
petencerne udnyttes bedst muligt. En målrettet indsats for at opnormere de ny-
ansatte ergoterapeuters kompetencer inden for neurologi er igangsat, og de har 
deltaget i kurser og sidemandsoplæring ved træningsenheden og kommunens hjer-
neskadekoordinator, hvilket medarbejderne tilkendegiver som særdeles udbytte-
rigt. 

Medarbejderne oplever at være godt rustet til opgaverne, og de har tilfredsstil-
lende muligheder for faglig sparring og videndeling. Den nye organisering aner-
kendes af medarbejderne, da strukturen og en tydelig ansvars-og rollefordeling 
understøtter det tværfaglige interne samarbejde. Medarbejderne oplever, at le-
delsen er støttende, hjælpsom og altid klar med faglig sparring, hvilket giver tryg-
hed - særligt i de meget komplekse borgersager.  

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes målrettet og systematisk 
med kompetenceafklaring og uddelegering, og at faglige instrukser findes på kom-
munens intranet.  

MUS afholdes løbende. 

Tema 5: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

De fysiske rammer imødekommer borgerne behov.  Lejlighederne er store og lyse 
og indrettet med neutrale møbler farveafstemt med resten af inventaret.  Der er 
fjernsyn i lejlighederne, og det lille køkken kan benyttes af borgerne til lette 
anretninger. 

Fællesarealerne er lyse og imødekommende indrettet med store vinduer ud til 
den lukkede gård, og hvor nyindkøbte skærme kan benyttes til skærmning i spise-
situationer og til at skabe små, rolige rum tilpasset den enkelte borgers behov. 

Tilsynet bemærker en meget indbydende indgang, hvor tavlen over borgerne giver 
et hurtigt overblik. Der observeres en rolig atmosfære på begge fællesafsnit, hvor 
flere medarbejdere sidder sammen med borgerne og hyggesnakker. Andre steder 
er medarbejderne optagede af plejeopgaver hos borgerne, og en sygeplejerske 
har trukket sig tilbage til doseringsrummet for at dosere medicin.  

Årets tema 5: 

Værdighed 

 

Ingen score 

Ledelsen tilkendegiver, at de vægter en høj tilstedeværelse på centret, så bor-
gere og pårørende har mulighed for at kigge forbi til en snak. Ligeledes er ledelsen 
opsøgende, når der kommer besøgende i huset, da de har god erfaring med at 
være i tæt dialog med borgere og pårørende. 
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Leder oplyser, at hun handler hurtigt ved klager eller bekymringshenvendelser i 
form af invitation til dialog og forventningsafstemning. Klager tages til efterret-
ning og drøftes efterfølgende med medarbejderne med henblik på læring.  

Leder oplyser, at medarbejdernes adfærd prompte korrigeres, såfremt hun ople-
ver, at omgangstonen ikke er anerkendende eller respektfuld over for borgerne, 
eller i omtalen af borgerne. Leder har dog ikke oplevet dette i en længere peri-
ode. 

Medarbejderne oplyser, at der er stor tillid medarbejderne imellem, og efterhån-
den er der opbygget en kultur, hvor det er tilladt at sige til og fra over for opgaver, 
hvis overskuddet en dag er begrænset. Ligeledes er medarbejderne opmærk-
somme på, at det i særlige borgersager kan være hensigtsmæssigt at være to 
kontaktpersoner, som kan støtte og aflaste hinanden. Magtanvendelsesreglerne 
kendes af medarbejderne, som oplyser, at magtanvendelse først benyttes, når 
alle andre løsninger og faglige tilgange er afprøvet. Ifølge medarbejderne har der 
ikke været benyttet magtanvendelse i lang tid. 

Tilsynet observerer, at en borger, der har en fast medarbejder ved sig hele tiden, 
tilbydes gåtur i fællesrummet, og hvor en-til-en kontakten foregår på en rolig og 
meget anerkendende måde. 

2.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at generelle oplysninger med beskrivelse af borgernes vaner, ressourcer, mestring 
og motivation udfyldes ifm. forventningssamtalen. 
 

2. Tilsynet anbefaler ledelsen en skærpet opmærksomhed på, at borgers mål konsekvent beskrives ud 
fra en fastlagt metode, som er kendt af medarbejderne. 
  

3. Tilsynet anbefaler, at indflytningssamtaler med forventningsafstemning afholdes umiddelbart efter 
ankomst.  
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3. VURDERINGSSKEMA 

 

Nedenfor ses BDO´s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau.  

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.   

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for 
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.  

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen,  

SCORE: 1 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 
kunne afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne 

• Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 
nødvendigt omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger. 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.  
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

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