
 
Samtale med leder og medarbejdere 
Emne: Opfølgning på tidligere tilsyn 
Tilsynets bemærkninger:  
Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med tilsynet i 2019. 
 

 
Emne: Personalesituation 
Leder:  
Aktuelt er der konstitueret en leder i Team Østergade. Overordnet vurderes personalesituationen som 
værnede stabil.  
 
Konstitueret leder vurderer, at medarbejderne i Team Østergade umiddelbart er den del af 
medarbejdergruppen, der er mest påvirket af Coronasituationen. Der er en del logistik forbundet med 
arbejdet i henholdsvis cafeen og for miljøpedellerne, hvilket sætter lidt større krav til medarbejderne.  
Der er tilknytte en medarbejder som vikar, der specifikt kan /skal dække under sygdom, hvilket gør 
medarbejdersituationen for de to medarbejdere i henholdsvis cafeen og hos Miljøpedellerne noget 
sårbare. 
 
Konstitueret leder oplever at der er god opbakning fra andre lederkollegaer i området, og  
god opbakning fra medarbejderne. 
 
Medarbejdere:  
Der er to faste medarbejdere tilknyttet Team Østergade, og disse har været tilknyttet flere år til teamet. 
Medarbejder tilknyttet miljøpedellerne oplever stor sårbarhed i forhold til at medarbejdergruppen er så 
smal både i forhold til det ansvar den enkelte medarbejder har, at man ikke har nogen særlig kollegial 
sparring, er sårbare ved sygdom o.a. 
 
Medarbejder kunne se rigtigt mange gode synergier, hvis der var et mere formelt samarbejde med 
andre miljøpedeller (Klippely og Jobcenter), men dette foregår aktuelt kun på et mere uformelt plan. Et 
samarbejde ville give god mening i forhold til, at man sammen kunne løse opgaver, kunne sparre med 
hinanden, og måske også kunne dække ind for hinanden i særlige tilfælde. Som det er nu, må 
miljøpedellerne holde fri, når medarbejderen har fri. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet finder, at medarbejderen for miljøpedellerne har nogle gode betragtninger i forhold til det at 
arbejde alene med opgaven, og opfordrer til, at både medarbejder og ledelse får drøftet dette 
indgående, så der ikke er tvivl om, hvad der er af løsninger, i tilfælde af f.eks., at medarbejder har 
fravær i længere tid. 
 
Anbefaling:  
Inge 
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Emne: Sygefravær 
 
Leder:  
Lavt sygefravær. Der er tilknyttet en medarbejder som vikar der specifikt kan /skal dække under 
sygdom, hvilket gør medarbejdersituationen for de to medarbejdere i henholdsvis cafeen og hos 
Miljøpedellerne noget sårbar under sygdom, da samme vikar også bruges samlet i Østergade. 
 
Medarbejdere:  
Lavt sygefravær, men medarbejder føler nogle gange at hun bliver nødt til tage på arbejde selvom hun 
føler sig syg. Da den vikar der er tilknyttet Østergade skal deles med hele huset, er det svært helt at 
kunne planlægge sig ud af opgaverne der er hos miljøpedellerne, da opgaverne her er lidt specielle.  
 
Tilsynets bemærkninger:  
Se bemærkning under personalesituationen. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Personalegennemstrømning 
 
Leder:  
Ikke eksisterende. 
 
Medarbejdere:  
Ikke eksisterende. Medarbejderne har været en del år i tilbuddet 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Emne: Samarbejde og kommunikation internt og eksternt 
 
Leder:  
Bred kreds af samarbejdspartnere, både i og udenfor huset. Konstitueret leder vurderer at der er 
mulighed for i højere grad at knytte medarbejderne i Team Østergade tættere på de øvrige 
personalegrupper i Østergade 54. 
 
 
 



Medarbejdere:  
Godt samarbejde med bestillerne (bl.a. havnefogeder, skovfogeder). Derudover er der et godt 
samarbejde med de andre Miljøpedelteams, og brugernes sagsbehandlere. 
 
Medarbejder tilknyttet kantinefunktionen, har samarbejde med andre medarbejdergrupper i Østergade 
54, som de nærmeste samarbejdspartnere. Derudover er der samarbejde med sagsbehandlere. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Tilsynet finder, at der bør arbejdes på, at den udgående medarbejder i Team Østergade i højere grad 
føler sig som en del af hele personalegruppen i Østergade 54. 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Samarbejde med pårørende 
Leder:  
Der er ikke formelt noget samarbejde. 
Medarbejdere:  
Ikke noget formaliseret pårørende samarbejde. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Medarbejderkompetencer - kompetenceudvikling 
 
Leder:  
Der er god mulighed for at blive kompetenceudvikling, og medarbejdere benytter sig dette. Aktuelt er 
medarbejder tilknytte Miljøpedellerne i gang med diplom uddannelsesmodul. 
 
Medarbejdere:  
Oplever at der rigtigt gode muligheder for at blive kompetenceudviklet. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 



Emne: Hverdagen på tilbuddet 
 
Leder:  
Konstitueret leder føler, at hun har et ok overblik over hverdagen i henholdsvis cafeen og hos 
miljøpedellerne. men har en plan om i den nærmeste fremtid, at afsætte en dag til at køre med 
Miljøpedellerne og få et nærmere indblik i hvad arbejdet i gruppen indeholder. 
 
Medarbejdere:  
Meget travl hverdag, hvor der skal være og er et stort fokus på brugerne, samtidig med at mængden af 
bestillingerne er støt stigende. Dette kræver meget planlægning og struktur, og giver i sidste ende en 
overskuelighed for brugerne, og et nødvendigt overblik for medarbejder. Situationen omkring Corona 
giver store planlægningsmæssige udfordringer, i det der er begrænsninger på antallet af miljøpedeller, 
som samtidig må kører med i bilen. Det betyder, at der ofte skal køres flere gange, for at alle kan 
komme ud på de respektive arbejdssteder.  
 
Den medarbejder der er tilknyttet cafeen, har under Coronakrisen gjort sig erfaringer der fremadrettet 
har givet et nyt syn på planlægningen af opgaverne i cafeen der positivt har givet et bedre flow i 
opgaveløsningen, samt ikke mindst givet et styrket tilbud til den enkelte bruger. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
 
Emne: Planlægning af tilbuddet i forhold til den enkelte 
 
Leder:  
Der tages hensyn til den enkeltes evner og mål i planlægningen af tilbuddet for den enkelte bruger i de 
to tilbud. 
 
Medarbejdere:  
Planlægningen af opgaverne er målrettet gruppen, men der tages et naturligt hensyn til den enkeltes 
udgangspunkt. Den enkelte bruger sætter sig egne mål i handleplanen, og medarbejder støtter op om 
at brugerne skal få opfyldt sine egne mål. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 



 
Emne: Brugerindflydelse – beslutninger på fællesskabets vegne 
 
Leder:  
Konstitueret leder redegjorde for på hvilken måde brugerindflydelsen er sikret – herunder blandt andet 
at der afholdes små lokale brugermøder i enhederne. 
 
Medarbejdere:  
Medarbejder oplever at brugerne har indflydelse på beslutninger, men der kunne være en god ide at 
genopstarte Brugerforum, hvor overordnet leder har dialog med brugerne omkring ting der vedrører 
fællesskabet. 
 
Der afholdes ugentlige personalemøder hos Miljøpedellerne. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 

Emne: Magtanvendelse - Vold (Regler, etik, moral, procedurer) 
 
Leder:  
Det er konstitueret leders oplevelse, at medarbejderne på det store linjer, har styr på reglerne omkring 
magtanvendelser. Der er aktuelt ingen problematikker. 
 
Medarbejdere:  
Ikke aktuelt. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Emne: Videregivelse af oplysninger/indhentelse af samtykke 
 
Leder:  
Der indhentes altid samtykke fra den enkelte i forbindelse med henvendelse til andre instanser. Det er 
konstitueret leders vurdering, at der er stor opmærksomhed på at sikre og håndhæve reglerne. 
 
 



 
Medarbejdere:  
Der videregives kun oplysninger med brugernes samtykke. 
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Emne: Aftaler omkring egenbetaling 
 
Leder: Der er regler omkring dette. 
 
Medarbejdere:  
Der er aftaler om at brugerne selv betaler for eksempelvis sodavand og mad.  
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Samtale med brugere 
Emne: Tilfredsheds afdækning 
 
Hverdagen:  
Brugerne fortalte om, hvordan arbejdsugen er planlagt. Der er opgaver, der er fordelt over hele ugen, 
hvor de fire første dage primært foregår med opgaver ude på øen, medens fredag er afsat til møde, 
klargøring af bil og andet. 
 
Udover det udekørende team, er der også r brugere tilknyttet kantinen i Østergade. 
 
Brugerne har typisk en enkelt hjemmedag om ugen, medens en bruger møder ind alle ugens dage. 
 
Aktiviteter:  
Der er mange forskellige aktiviteter. Primært skal man sørge for at holde en række steder fri for skrald, 
rydde op, tømme skraldespande, rydde op på strandene, i havnene og en række andre forefaldne 
opgaver. 
 
Der blevet udtryk for tilfredshed med de arbejdsopgaver der er. Opgaverne giver god mening i forhold 
til naturen, og holde områderne pæne og ordentlige så det ser pænt ud.  



 
Brugerne glæder sig til, at der skal til at være et tættere samarbejde med andre miljøpedeller               
(udgående teams), der har lignende opgaver som i Team Østergade. 
 
Medarbejderne:  
Brugerne er glade for den medarbejder der er tilknyttet teamet. Hun er god til at planlægge opgaverne. 
 
Omgangstonen:  
Brugerne gav udtryk for at være et godt team, hvor der en god omgangstone, og man har respekt for 
hinanden. 

 
Hjælpen/støtten brugerne tilbydes:  
Har man behov for støtte eller hjælp til et eller andet, kan medarbejder godt hjælpe med dette, eller 
sørge for at andre medarbejdere kan hjælpe. 
 
Indflydelse på egen hverdag:  
Man har arbejdsopgaver og forpligtelser, men man har indflydelse på sin egen hverdag. 
 
Beslutninger på fællesskabets vegne:  
Der afholdes fast personalemøde om fredagen, hvor der planlægges for den kommende uge, og samles 
op på den uge der er gået. 
 
Videregivelse af oplysninger/samtykke:  
Hvis medarbejder skal tale med andre på brugernes vegne, sørger hun for at indhente samtykke til 
dette. 
 
Aftaler omkring egenbetaling:  
Man skal selv betale hvis man for eksempel skal have en sodavand.  
 
Tilsynets bemærkninger:  
Ingen bemærkninger 
 
Anbefaling:  
Ingen 
 

 
Rundgang på stedet 
Emne: Tilbuddets fysiske rammer 
 
Fysisk tilstand:  Der er ikke foretaget rundgang. Samtalerne blev afholdt i miljøpedellernes lokale. 
 

 
 



Samlet indtryk 
 
Tilsynet finder, at Team Østergade er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, 
uden at brugerne står alene om opgaverne.  
 
Tilsynet finder også: 
 

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

• tilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. 
 
Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger. 
 
Ved tilsynet har medvirket:  
Rie Detlaff – Konstitueret leder 
Annette Andersen – Medarbejder Miljøpedellerne 
Kenneth Werner Jensen – Medarbejder Cafeen Vennepunktet 
Brugere i Team Østergade  
 
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 den flotte og anmærkningsfrie tilsynsrapport.  
 

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.  
 
Det er en velfungerende arbejdsplads med høj trivsel dette er konkluderet på baggrund af personalets 
lave sygefravær, stabilitet og den lave personalegennemstrømning 
 

 

 



 
 
 
 


