
 
Samtale med leder og medarbejdere 
Emne: Opfølgning på tidligere tilsyn 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Der blev ikke, i forbindelse med tilsynet 2020, afgivet anbefalinger. 
 

 
Emne: Personalesituation 
 
Leder:  
Har været ansat i huset i 7 måneder. Personalesituationen i cafegruppen og hos miljøpedellerne 
betegnes som værende meget stabil. Medarbejdere har været tilknyttet deres respektive teams i 
mange år. 
 
Det er aftalt, at leder og medarbejdere i den allernærmeste fremtid skal afholde en planlægningsdag, 
hvor rammerne, fremtiden, sygefravær, ferier etc. kan /skal planlægges fremadrettet i Cafeen og hos 
Miljøpedellerne. Leder er opmærksom på at begge grupper, og i særdeleshed i miljøpedelgruppen, er 
sårbar i forbindelse med førnævnte. Der er planlagt Visionsdag til afvikling den 04.februar 2022 
 
Medarbejdere:  
Siden sidste års tilsyn er der blevet ansat ny leder. Derudover har der været en mindre udskiftning i 
medarbejdergruppen samlet i Østergade. I Team Østergade er medarbejdersituationen stabil, siden 
sidste års tilsyn. Der er ansat en ny Faglig Koordinator i Vennepunktet pr.01. oktober 2021. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Sygefravær 
 
Leder:  
Oplever ikke som sådan sygefraværet som et problem. Dog er begge grupper særdeles sårbare ved 
sygdom- og eller ferie blandt medarbejdere i de to grupper. 
 
Medarbejdere:  
Sygefraværet i Team Østergade betegnes som værende lavt. Ved sygdom er der lagt forskellige 
strategier for hvordan man planlægger sig ud af et givent fravær i cafeen. 
 

Tilsyn:  Dagtilbuddet Team Østergade 08. november 2021 



 
I det udekørende team er udfordringen temmelig meget større, da der ikke på samme måde ikke kan 
planlægge sig ud af et fravær. Det er håbet at man fremadrettet kan få lagt en ny og anden struktur ned 
Team Østergade /Miljøpedellerne. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet bemærker, at personalesituationen er meget sårbar. Hvis der er fravær af den ene eller anden 
grund, så er der ikke altid nogen til at tage over, da opgaverne i de to grupper er specialiserede. Det er 
oplyst, at man kan være nødt til at sende brugerne hjem, da der ikke umiddelbart er noget til at tage 
over. 
 
Anbefaling:  
Tilsynet finder, at det er en urimelig situation for både medarbejder og brugere, hvis der i tilfælde af 
sygdom eller andet fravær ikke er en mulighed for vikar eller anden dækning. Tilsynet anbefaler 
ledelsen at finde løsninger på dette, og beder om en redegørelse herfor senest 28. februar 2022. 
 

 

Emne: Personalegennemstrømning 
 
Leder:  
Ikke eksisterende. 
 
Medarbejdere:  
Personalegennemstrømningen er ikke present i Cafegruppen og det udekørende team 
(Miljøpedellerne) 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Emne: Samarbejde og kommunikation internt og eksternt 
 
Leder:  
Leder oplever at der et bredt og godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Medarbejdere:  
Primære samarbejdspartner er sagsbehandlere og støtte- kontaktpersonerne (Botilbuddet) for den 
enkelte bruger. 
 
For miljøpedellerne er det Naturstyrelsen der er den primære samarbejdspartner, sammen med Miljø-
og Teknik, samt sagsbehandlere og botilbud. 



 
Begge medarbejdere betegner overordnet samarbejderne som værende positive. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 

 
Emne: Samarbejde med pårørende 
 
Leder:  
Som sådan ikke et samarbejde med pårørende/forældre. Der kan være et pårørendesamarbejde i 
forbindelse med at der er praktikanter fra STU, som er under 18 år. 
 
Medarbejdere:  
Der er ikke et formaliseret pårørendesamarbejde 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 

 
Emne: Medarbejderkompetencer - kompetenceudvikling 
Leder:  
Det er leders klare oplevelse, at medarbejderne har de nødvendige faglige kompetencer til 
opgaveløsningen, og at der er tilbud om- og mulighed for kompetenceudvikling. 
 
Medarbejdere:  
Medarbejdere oplever, at man i højere grad bliver presset på opgaverne omkring borgerne og større 
kompleksitet i problemstillingerne omkring dem. 
 
Medarbejderne fortalte at man løbende, gennem de sidste mange år, har deltaget i 
kompetenceudvikling. Derudover modtager medarbejderne løbende supervision og faglig sparring. 
 
Medarbejderne bruger derudover kollegaer der har særlige faglige uddannelser – kompetencer, som 
man kan trække på. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 



 
Emne: Hverdagen på tilbuddet 
 
Leder:  
Leder fortalte om hvordan hverdagen praktisk spænder af. Det er lederes oplevelse at der er er tale om 
en varieret hverdag og bred række af tilbud til brugerne. Der er er ind imellem udfordringer i den 
praktiske afvikling af hverdagen, men det er lederes oplevelse at medarbejderne er dygtige, åbne og 
dedikerede i forhold til at få hverdagen til praktisk at fungere, og give brugerne en så god og indholdsrig 
hverdag som mulig. 
 
Medarbejdere: 
Medarbejderne redegjorde for hvordan en ”normal” hverdag forløber. 
 
Der er for begge teams tale om at opgaverne fordrer en høj grad af planlægning og struktur. Den 
stramme struktur opleves som værende nødvendig, dels primært i forhold til og af hensyn til brugerne, 
men også i forhold til den helt lavpraktiske opgaveløsning og kravene til disse som opgaverne i de to 
teams fordrer. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 

 
Emne: Planlægning af tilbuddet i forhold til den enkelte 
 
Leder:  
Der sker en planlægning i forhold til den enkelte ud fra den enkeltes ønsker og behov for et tilbud. Der 
er opmærksomhed på at tilbuddet til den enkelte planlægges ud fra den enkeltes givne aktuelle 
forudsætninger. 
 
Medarbejdere:  
Medarbejderne vurderer hver især de respektive opgaver i forhold til den enkelte brugeres ønsker og 
forudsætninger.  
 
I forbindelse med at man starter som ny bruger i et af i de to teams, sker der en forventningsafstemning 
med borgeren. Dette sker også i samarbejde sagsbehandler og i forbindelse med udarbejdelsen af en 
evt. handleplan. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 



 
Emne: Brugerindflydelse – beslutninger på fællesskabets vegne 
Leder:  
Leder redegjorde for hvordan man i det daglige via Brugerforum, arbejder på at sikre 
brugerindflydelsen her og nu og fremadrettet. 
 
Leder gav eksempler på hvordan man lavpraktiske forsøger at imødekomme brugernes ønsker for 
fællesskabet.  
 
Medarbejdere:  
Der er etableret et Brugerforum. Dette forum afholder møder to gange årligt, hvor der er rig mulighed 
for at gøre krav på beslutninger på fællesskabets vegne. 
 
Det er medarbejderne oplevelse, at man derudover godt kan få brugerønsker igennem også udover via 
de formelle fora. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet bemærker, at man måske med fordel kunne øge frekvensen af møderne i Brugerforum. 
 
Tilsynet opfordrede endvidere til, at der indledes et arbejde med at have fokus på brugernes 
arbejdsmiljø, og at brugene inddrages væsentligt i dette arbejde.  
 
Leder fortalte i den sammenhænge at det kunne være en god ide i, at der iværksættes et stykke arbejde 
med at få udarbejdet en APV målrettet brugerne. Tilsynet gør opmærksom på, at brugerne er omfattet 
af arbejdsmiljølovgivningen. 
 
Anbefaling:  
Ingen 

 
Emne: Magtanvendelse - Vold (Regler, etik, moral, procedurer) 
Leder:  
Det er ikke leders oplevelse, at der er aktuelle problematikker omkring magtanvendelse. Leder oplever 
at medarbejderne har kendskab til reglerne omkring magtanvendelser, og der er fokus på fremadrettet 
at sikre at både reglerne omkring magtanvendelser og voldsepisoder (Trusler) håndteres.  
 
Medarbejdere:  
Medarbejderne oplever ikke at der er problematikker, der fordrer/medfører indgreb i 
selvbestemmelsesretten (Magtanvendelser) De fleste tilløb til konflikter tages i opløbet, og løses fagligt. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 



 
Emne: Videregivelse af oplysninger/indhentelse af samtykke 
 
Leder:  
Der videregives ikke oplysninger af personlig karakter, uden at medarbejderne har indhentet brugers 
samtykke til dette. 
 
Medarbejdere:  
Der er fokus på at indhente samtykke fra borger når og hvis dette er aktuelt. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Aftaler omkring egenbetaling 
 
Leder:  
Der er aftaler omkring egenbetaling for både brugere og medarbejdere. 
 
Medarbejdere:  
Der udarbejdet aftaler/regler for egenbetaling. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Samtale med brugere 
Emne: Tilfredsheds afdækning 
 
Tilfredshed med: 
 
Hverdagen:  
Brugerne fortalte om hvad de hver især laver i henholdsvis i cafeen og hos miljøpedellerne. 
 
Der er rigtigt mange forskellige opgaver i de respektive grupper, og brugerne gav udtryk at de rigtigt 
godt kan lide de mange forskellige opgaver man har, og at dagene aldrig ligner hinanden. 
 



Brugerne i miljøpedelgruppen efterlyste eget lokale- og omklædningsfaciliteter, og brugerne fortalte at 
leder arbejder på at se, om dette kan lade sig gøre. 
 
Medarbejderne:  
Grupperne er rigtigt glade for medarbejderne som, fordi de kender brugeren så godt, er gode til at 
støtte og vejlede. 
 
Omgangstonen:  
Der er god omgangstone både i cafeen og hos miljøpedellerne. Man kan godt lave sjov med hinanden. 
 
Hjælpen/støtten brugerne tilbydes:  
Har man brug for hjælp eller støtte til personlige og praktiske ting, er medarbejderne gode til at tilbyde 
hjælp og være opmærksomme på dette. 
 
Indflydelse på egen hverdag:  
Man har indflydelse på sin egen hverdag.  
 
Beslutninger på fællesskabets vegne:  
Der afholdes Brugerforums møder to gange om året. Brugerne oplever at man har indflydelse på 
beslutninger på fællesskabets vegne. 
 
Videregivelse af oplysninger/samtykke:  
Brugerne giver samtykke hvis der er nogen der skal indhente oplysninger. 
 
Aftaler omkring egenbetaling:  
Der er aftaler om egenbetaling 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Rundgang på stedet 
Emne: Tilbuddets fysiske rammer 
 
Fysisk tilstand:  
Tilbuddet fremstår velordnet og rengjort. 
 

 

 
 



Samlet indtryk 
 
Tilsynet finder, at Team Østergade er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, 
uden dog at brugerne står alene om opgaven.  
 
Tilsynet finder også, at der er fokus på at organisere tilbuddene til brugerne på en for brugerne god og 
givende måde. 
 
Tilsynet finder: 

• at brugerne får den hjælp og støtte, som de har ret til og efterspørger og efter de beslutninger, 
som kommunalbestyrelsen har truffet 
 

• tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. 
 
Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling: 
 

• Tilsynet finder, at det er en urimelig situation for både medarbejder og brugere, hvis der i 
tilfælde af sygdom eller andet fravær ikke er en mulighed for vikar eller anden dækning. Tilsynet 
anbefaler ledelsen at finde løsninger på dette, og beder om en redegørelse herfor senest 28. 
februar 2022. 

 
Ved tilsynet har medvirket:  
Lone Pedersen – Leder 
Anette Andersen - Medarbejder 
Kenneth Werner Jensen – Medarbejder 
Fem brugere i Team Østergade (Miljøpedeller og Cafe) 
 
Fra Tilsynsenheden:  
Mette Marker 
Henrik Boie 
 

 
Ledelsens bemærkninger 
Emne: Ledelsens samlede vurdering af tilbuddet – (Anbefalinger, samlet indtryk etc.) 
 
Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender tilbuddets arbejde med brugergruppen.  
 
Brugerne fremhæver bl.a. at opgaverne er forskellige og at dagene aldrig ligner hinanden.  
 

Arbejdes- og beskæftigelsestilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, som er sat i en fast struktur 
som er kendt af og bliver brugt af brugerne.  
 
Brugerinddragelsen sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen 
hverdag.  



 
Team Østergade er god til, at samarbejde bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både 
brugere og personale.  
 
Der er planlagt en visionsdag/planlægningsdag den 4. februar 2022, hvor leder og medarbejdere skal 
drøfte de fremtidige rammer for tilbuddet og for at finde mulige løsninger for, at minimere tilbuddets 
sårbarhed i forbindelse med fravær. 
 

 

 
 
 
 
 


