
 

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

 
Emne: Personalesituation 
 
Leder:  
Leder betegner denne som værende meget stabil. Siden sidste års tilsyn er der kommet en ny 
medarbejder, som er faldet godt ind i miljøet, og en ny medarbejder i et barselsvikariat. 
 
Medarbejdere:  
Oplever en stabil medarbejdersituation. Der er en oplevelse af man som medarbejdergruppe virkelig 
har stået sammen under Coronatiden hvor den var på sit højeste.  
 
Ny medarbejder har følt sig virkeligt godt taget imod af både kollegaer og brugere. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
 
Anbefaling:  
 

 
Emne: Sygefravær 
 
Leder:  
Sygefraværet betegnes pt som værende meget lavt (Under 3,5%) 
 
Medarbejdere:  
Oplever ikke sygefraværet som have indflydelse på opgaveløsningen, og det opleves i det hele taget 
ikke som værende stort. Fraværet opleves ikke som værende arbejdsrelateret. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Tilsyn: Sandemandsgården (§104) 11. maj 2021 



Emne: Personalegennemstrømning 
 
Leder:  
En medarbejder er overgået til Skovhjælperne, og en anden er tilgået Sandemandsgården. 
 
Medarbejdere:  
Medarbejderne oplever personalegennemstrømningen som værende lav, og man som medarbejder er 
rigtig glad for sin arbejdsplads. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet bemærker, at overgangen af medarbejder til Skovhjælperne er forløbet godt. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Emne: Samarbejde og kommunikation internt og eksternt 
 
Leder:  
Oplever at have et gensidigt godt samarbejde med myndighed i Center Psykiatri og Handicap. 
 
Derudover er der et godt samarbejde med Naturstyrelsen, og brugernes botilbud. 
 
Leder oplever, at der ind imellem er snitflader i opgaveløsningen mellem de forskellige centre der 
kræver at man er ekstra opmærksomme på at styrke og dyrke det tværfaglige samarbejde centrene 
imellem 
 
Medarbejdere:  
Har et godt samarbejde med leder, som man som medarbejder kan altid kan gå til. Der er en oplevelse 
af et rigtigt godt kollegialt samarbejde. 
 
Derudover er der et samarbejde med botilbuddene, og sagsbehandlere. Samarbejdet opleves 
overordnet som værende godt. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
 
 
 



Emne: Samarbejde med pårørende 
 
Leder: 
Betegnes som værende godt. Der er en bred gensidig fælles forståelse og respekt pårørende og 
Sandemandsgården imellem. Der har desværre ikke været mulighed for at afholde Åbent Hus-
arrangementer i 2020 og 2021 grundet den aktuelle Corona situation. 
 
 
Medarbejdere:  
Har et fint samarbejde med pårørendegruppen, og da kun efter samtykke med den enkelte bruger. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Emne: Medarbejderkompetencer - kompetenceudvikling 
 
Leder:  
Det er leders oplevelse, at medarbejderne har de nødvendige medarbejderkompetencer, og er fagligt 
rigtigt godt klædt på til aktuelle opgaver.  
 
Medarbejderne har siden sidste års tilsyn, kun deltaget i små enkelte dags /timers temaundervisning. 
Derudover er der planer om afholdelse af et par temadage efter sommerferien 
 
Medarbejdere:  
Der er en oplevelse af man som medarbejdere har de aktuelt nødvendige kvalifikationer til at kunne 
løses de aktuelle arbejdsopgaver. Der er en god faglig ånd og villighed til at lære hinanden nyt, og en 
opmærksomhed på at have respekt for hinandens faglige kvalifikationer og tilgange. 
 
I det omfang der er brug for det, er det oplevelsen at der kan ske kompetenceudvikling.  
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet bemærker, at der er en gensidig positiv oplevelse af, at man har de nødvendige kompetencer i 
forhold til den samlede brede opgaveløsning. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
 
 



Emne: Hverdagen på tilbuddet 
 
Leder:  
Hverdagen er bygget op på en række faste rutiner, og mere spontane indslag. Der er fokus på at have 
den enkelte bruger i centrum, og i videst muligt omfang at tilrettelægge en hverdag sammen den 
enkelte som denne finder sig godt tilpas i. 
 
Medarbejdere:  
Medarbejderne fortalte om hvilke aktiviteter og arbejdsopgaver der i hverdagen. Der er er god blanding 
af frivillighed og tilrettelagte aktiviteter og arbejdsopgaver, og det er oplevelsen at man som 
medarbejder er opmærksomme på sammen med den enkelte bruger, at tilrettelægge en hverdag der så 
god og udviklende som muligt. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet bemærker, at der er fokus på at tilbyde en god blanding af arbejdsrelaterede opgaver og mere 
oplevelsesprægende aktiviteter. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Planlægning af tilbuddet i forhold til den enkelte 
 
Leder:  
Stort fokus på at se den enkelte bruger som en del af en helhed, således at brugerne har en og får en 
oplevelse af at være en del af et arbejdsfællesskab og få en oplevelse af at yde og bidrage med en 
indsats, der er identitetsskabende for den enkelte. 
 
Medarbejdere:  
Der er fokus på sociale relationer og tage dagen og planlægningen af denne ud fra hvordan den enkelte 
og gruppen er motiveret. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
 
 
 
 
 



Emne: Brugerindflydelse – beslutninger på fællesskabets vegne 
 
Leder:  
Der har i forbindelse med Coronasituationen ikke været afholdt de store samlede brugermøder. Disse 
er omvendt holdt i de enkelte grupper, og det er leders oplevelse at man er lykkedes meget godt med 
at håndhæve det fælles brugerdemokrati. Brugerbestyrelse har fortsat en pulje penge (kr. 6.000,-) som 
den kan disponere over i forhold til arrangementer, indkøb af ting etc. 
 
Brugerne efterspørger rigtigt meget den årlige fælles Bethesda tur, og det er håbet at den kan afvikles 
senere på året. 
 
Medarbejdere:  
Man forsøger under de givne rammer at afholde Brugerrådsmøder i lidt mindre grupper (Mini 
Brugermøder). Medarbejdere oplever at Brugermøderne med afholdelse i mindre grupper har givet 
mere ”taletid” for nogle af brugerne, der ikke en større gruppe i siger noget eller meget lidt  
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Magtanvendelse - Vold (Regler, etik, moral, procedurer) 
 
Leder:  
Løbende fokus og åbenhed omkring brugen af magt kontra det modsatte. Sandemandsgården har siden 
sidste års tilsyn haft en indberetning om indgreb i selvbestemmelsesretten. Leder oplever at der en 
faglige god tilgang til drøftelsen/brugen af magt. 
 
Medarbejdere:  
Medarbejdere fortalte om hvordan man drøfter og forholder sig faktisk til episoder hvor der er tale om 
eller tilløb til magtanvendelse. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet bemærker, at det ville være hensigtsmæssigt at sikre at nye medarbejdere får en klar og 
målrettet introduktion til emnet. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
 
 



Emne: Videregivelse af oplysninger/indhentelse af samtykke 
 
Leder:  
Der indhentes altid samtykke fra bruger i forbindelse med henvendelser ud af huset, og i forbindelse 
med kontakt med myndigheder og læger. 
 
Medarbejdere:  
Medarbejdere redegjorde, med praktiske eksempler, i hvilke situationer og sammenhænge man 
indhenter samtykke hos den enkelte bruger.  
 
Tilsynets bemærkninger:  
Det er Tilsynets oplevelse, at medarbejderne har fokus og respekt for at indhente samtykke hvor dette 
er påkrævet. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Emne: Aftaler omkring egenbetaling 
 
Leder:  
Der er udarbejdet aftaler omkring egenbetaling. 
 
Medarbejdere:  
Der er regler for hvad brugerne betaler for, og ditto hvad medarbejderne skal betale for. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Samtale med brugere 
Emne: Tilfredsheds afdækning 
 
Tilfredshed med: 
 
Hverdagen:  
Hverdagen er fyldt med mange forskellige opgaver i de forskellige grupper. Man er delt op i forskellige 
grupper og i grupperne laver man mange forskellige ting. Det er både i forhold til sandemandsgården og 
med ting som man hjælper forskellige virksomheder med (Monteringsopgaver) 
 



Aktiviteter:  
Der er forskellige tilbud om aktiviteter i og udenfor Sandemandsgården. 
 
Medarbejderne:  
Medarbejderne er flinke og rare, og er gode til at lytte og hjælpe. 
 
Omgangstonen:  
For det meste er man god til at tale pænt til hinanden, men ind imellem går det galt. Der er lavet aftaler 
om hvordan man bør tale til hinanden. 

 
Hjælpen/støtten brugerne tilbydes:  
Har man brug for hjælp er medarbejderne gode til at hjælpe en. 
 
Indflydelse på egen hverdag:  
Man har indflydelse på egen hverdag, og man bestemmer over sig selv.  
 
Beslutninger på fællesskabets vegne:  
Brugerrådet er dem der beslutter på de ting som brugerne har forslag til der skal ske af fælles 
aktiviteter. Brugerrådet har nogle penge de selv kan komme med forslag til hvad skal bruges til (Ture, 
aktiviteter og andre indkøb) 
 
Videregivelse af oplysninger/samtykke:  
Brugerne oplever at personalet spørger om tilladelse hvis de skal ringe til for eksempel en 
sagsbehandler eller til et botilbud. 
 
Aftaler omkring egenbetaling:  
Man betaler selv for sin mad og drikke, og enkelte ture, samt entre. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Det er tilsynets oplevelse, at brugerne føler sig inddraget og generelt oplever at have et godt og varieret 
tilbud på Sandemandsgården. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Rundgang på stedet 
Emne: Tilbuddets fysiske rammer 
 
Sandemandsgården fremstår velordnet både inden- og udendørs, og i en god rengøringsmæssig stand. 
Der er er planer om at etablering af biovenligt område i dele af de udendørs områder 
 

 



Samlet indtryk 
 
Tilsynet finder, at Sandemandsgården er et godt tilbud til brugerne. Tilsynet finder, at brugerne på 
Sandemandsgården har et godt og varieret tilbud, og at der er løbende fokus på at sikre 
brugerinddragelsen både på individ- og gruppeniveau. 
 
Tilsynet finder: 
 

• at brugerne får det tilbud, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som 
kommunalbestyrelsen har truffet 
 

• at tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. 
 
Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger. 
 
Ved tilsynet har medvirket: 
Søren Vaupell Christensen - Leder  
Nicklas Gullberg – Medarbejder 
Yvonne Bergmann-Holm – Medarbejder 
Brugerådet og brugere  
 
Fra Tilsynsenheden:  
Mette Marker 
Henrik Boie 
 

 
Ledelsens bemærkninger 
Emne: Ledelsens samlede vurdering af tilbuddet – (Anbefalinger, samlet indtryk etc.) 
 
Arbejdsmarkedschef for Job, Uddannelse og Rekruttering samlede vurdering af tilbuddet stemmer 
overens med det ovennævnte som brugere, personale og leder af Sandemandsgården giver udtryk for.  
 
Udover det er de eksterne kunder som Jensen- Denmark A/S og Ole Almeborg A/S meget tilfredse med 
de produkter Sandemandsgården laver. 
 

 

 
 
 
 
 


