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Forord  

 

 

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

 

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

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede 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  Margit Kure 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5072 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: mku@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

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

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

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Bostedet Kildehaven, Hovedgaden 95, 4520 Svinninge 

Leder: Pernille Sandgaard Timmermann 

Tilbudstype og juridisk grundlag:  

Personlig hjælp efter Servicelovens §§ 83 & 87 

Praktisk hjælp efter Servicelovens §§ 83 & 87 

Socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85 

Genoptræning efter Servicelovens § 86 

Ledsagelse efter Servicelovens § 97 

Antal pladser: 46 lejligheder og 47 beboere  

Målgruppebeskrivelse: Borgere mellem 18-45 år med fx medfødte og/eller erhvervede fysiske/psykiske 
og kognitive udfordringer, ex cerebral parese, rygmarvsbrok, udviklingshæmning, kommunikationsned-
sættelse, mobilitetsnedsættelse og autismespektrumforstyrrelser.  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 16. november 2021, kl.13.00 - 18.30 

Deltagere i interviews: 

• Leder og souschef  

• To medarbejdere  

• Fem borgere 

• Fem pårørende via telefonisk interview 

Tilsynsførende:  

Manager Gitte Stentoft, pædagog, PD i Specialpædagogik 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog og plejer 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Ledelsen orienteres om, at tilsynet er et supplement til tilsynet fra BDO i juni måned. Ledelsen oplyser, 
at de seneste år har været turbulente dels på grund af COVID-19 og dels på grund af flere udskiftninger i 
teamlederfunktionen i enheden Paradis samt stor medarbejderudskiftning ligeledes i Paradis. Herudover 
er der udfordringer i samarbejdet med pårørende, hvilket vil fremgå af tema 5 i nærværende rapport. 

Imidlertid er der ansat en ny teamleder til enheden Paradis, og der søges efter kvalificerede medarbej-
dere til seks vakante stillinger.  

På dagen for tilsynet er syv borgere syge med influenza i enheden Panorama, hvorfor tilsynet ikke besøger 
denne enhed. Under tilsynet opstår der en akut situation i enheden Paradis, hvorfor det ikke er muligt at 
inddrage medarbejdere der fra i tilsynet. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Holbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Bostedet Kildehaven. BDO er kommet 
frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem inter-
views, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Bostedet Kildehaven generelt imødekommer borgernes behov for 
sundhed, trivsel, aktiviteter og selvstændighed. Medarbejderne er engagerede og søger ud fra deres forud-
sætninger at imødekomme borgernes behov. Faglighed og kontinuitet i indsatsen er udfordret af sygdom, 
udskiftning af medarbejdere og vakante stillinger. Ledelsen arbejder med opmærksomhed på de aktuelle 
udfordringer, herunder faglig udvikling og udvikling af samarbejdet med de pårørende.  

2.2 SCORE 

For hvert overordnet 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. 

 

 

 

1

2

3

4

5

Målgruppe, metoder og
resultater

Sundhed og trivsel

Aktiviteter og beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Samarbejde med pårørende

Organisation og ledelse

Kompetencer

Fysiske rammer
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2.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen tydeliggør den pædagogiske tilgang, herunder også italesættelse af 
borgernes adfærd og kommunikation med borgerne.  

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen prioriterer, at medarbejderne arbejder kontinuerligt med oprettelse 
og evalueringer af borgernes delmål. 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen prioriterer, at medarbejderne opdateres i forhold til ændringer i 
magtanvendelsesreglerne, der trådte i kraft i januar 2020. 

4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen og ny teamleder fortsætter udviklingstiltag i forhold til samarbejdet 
med de pårørende. 

5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen arbejder målrettet på at nedbringe sygefraværet og medarbejder-
gennemstrømningen. 

6. Tilsynet anbefaler, at der ansættes pædagoguddannede medarbejdere, der kan løfte, vedligeholde 
og udvikle den pædagogiske metode og tilgang. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe meto-
der og resultater 

 

Score: 3 

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

Medarbejderne redegør ud fra praksis for deres tilgang til borgerne, som baserer 
sig på en individuel tilgang, relationer til borgerne, struktur gennem piktogram-
mer og dags- eller ugeplan. Ligeledes omtaler medarbejderne, at de arbejder 
ud fra borgernes kognitive alder, de udarbejdede døgnrytmeplaner, og ved nogle 
borgere foreligger der neuropædagogiske planer. Flere borgere har hjælpemid-
ler til kommunikationen, fx en TOBII-talemaskine og PECS (billedpegebog). Til-
synet vurderer ud fra samtale med medarbejderne, at der er behov for at drøfte, 
hvad der fx ligger bag en udtalelse som ” en borger bliver helt sort i øjnene”.  

Leder oplyser, at de modtager en social handleplan fra kommunen med indsats-
mål, og derudfra udarbejder de delmål. Leder oplyser, at det er medarbejdernes 
egen vurdering, hvor ofte der skal følges op på delmålene.  

Tilsynet gennemgår fem stikprøver i dokumentationen omkring arbejdet med 
delmål. Der er ud fra indsatsmål opstillet delmål for tre ud af fem borgere.  Der 
er ganske få dagbogsnotater, og i flere tilfælde er det omkring et halvt år siden, 
at der er noteret i forhold til delmålene. Det er således ikke muligt at spore 
progression i arbejdet med delmålene. 

Der samarbejdes aktivt med relevante parter omkring den enkelte borger, fx 
læge, fysioterapeut, socialrådgiver og pårørende. 

Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 3 

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

Borgerne giver generelt udtryk for, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt. 
En borger oplever imidlertid, at vedkommende ikke altid bliver hørt og forstået 
i samme omfang som i sit dagtilbud. En anden borger oplever, at ikke alle med-
arbejdere henvender sig til borger ligeværdigt.   

Medarbejderne redegør for, at de er opmærksomme på ikke at signalere travl-
hed, men i stedet skabe ro og nærvær, og ved nye medarbejdere spørges bor-
gerne om vedkommende må deltage i fx personlig hjælp.  

Borgerne oplyser, at der er borgermøder i de enkelte enheder, hvor de blandt 
andet drøfter, hvad der kan gøres bedre i tilbuddet, og hvilke ture de ønsker at 
komme på. På dagen for tilsynet ledsages flere borgere til at stemme til kom-
munal-og regionsrådsvalget. 

Generelt giver borgerne udtryk for trivsel i tilbuddet, og medarbejderne inddra-
ger pårørende og dagtilbud, hvis borgerne giver udtryk for/indtryk af mistrivsel. 
En pårørende oplever, at travlhed og skiftende medarbejdere indimellem kan 
betyde, at borger efter en weekend hjemme ikke ønsker at vende retur til Kil-
dehaven. 

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Der 
er ansat en centersygeplejerske, som i samarbejde med medarbejderne følger 
op på borgernes sundhedsmæssige forhold, herunder medicin og lægebesøg.  

Kildehavens viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed 
imødekommer generelt borgernes behov. Der er fitnessrum i tilbuddet, som flere 
borgere benytter, og flere borgere får besøg af fysioterapeut i tilbuddet. 

Leder oplyser, at to medarbejdere er ved at uddanne sig til seksualvejledere, 
og de skal som led i uddannelsen udforme en seksualpolitik ud fra allerede fast-
satte parametre. 
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Leder oplyser, at der kan forekomme magtanvendelse - omkring ti på årsbasis. 
Det omhandler fx fastholdelse i forbindelse med kast med inventar og guidning 
til egen lejlighed. Disse efterbearbejdes via dialog mellem ledelse og kontakt-
team samt ved en drøftelse af, hvordan det undgås. Medarbejderne giver udtryk 
for, at de kender til reglerne, og at de skal henvende sig til teamleder vedrø-
rende magtanvendelse. 

Leder oplyser, at medarbejderne ikke er undervist i de reviderede regler, men 
at leder fortæller om dem i konkrete situationer. Leder har indkøbt et e-lear-
ningsprogram om magtanvendelsesreglerne, og der er udarbejdet et udkast til 
en procedure for magtanvendelse. 

Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

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

Borgerne har overordnet set mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt 
hverdagsliv med relevante aktiviteter og/eller beskæftigelsesmuligheder. Fler-
tallet af borgerne benytter det nærliggende dagtilbud ”Gården”, og de udtryk-
ker stor tilfredshed hermed. Enkelte borgere har af forskellige relevante årsager 
ikke et dagtilbud. 

Borgerne fortæller, at de i fritiden fx er i egne lejligheder med besøg, slapper 
af, er i fællesrum, går på diskotek eller er på tur med en ledsager. En gang 
ugentligt er der livemusik, og hver borger vælger en sang.  

Der afholdes årstidsbestemte fester, senest Halloweenfest, hvor borgerne er 
inddragede i planlægningen, herunder valg af menu. Ligeledes oplyser flere bor-
gere, at de i weekenden indimellem tager på ture med Kildehavens bus. 

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

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

Der arbejdes relevant med udvikling af borgernes selvstændighed, herunder fx 
at motivere til, at borgerne er selvhjulpne omkring påklædning, samt relevant 
og individuel støtte til kommunikation. Medarbejderne reflekterer over, at de 
afprøver, hvor meget borgerne selv magter, eksempelvis kan en borger efter 
guidning nu selvstændigt deltage i aftenskole.  

Borgernes relationer styrkes gennem deltagelse i det daglige fællesskab, og til-
synet observerer flere borgere opholde sig i fællesrum, enten som observatør til 
det, som foregår, eller siddende sammen med andre borgere ved TV’et. Bor-
gerne fremhæver, at noget af det bedste ved Kildehaven er, at der er gode 
muligheder for venskaber samt eventuelt kæresteforhold.  

Borgerne gives mulighed for at indgå i sociale aktiviteter i det omgivende sam-
fund, fx aftenskole, ridefysioterapi og det at benytte den omkringliggende by til 
indkøb.  

Tema 5: 

 

Samarbejde med 
pårørende 

 

Score: 3 

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

Leder oplyser, at der overordnet er et pårørenderåd med repræsentanter for 
enhederne, aktuelt på nær en enhed, som ikke har kunnet stille med en repræ-
sentant. Leder oplyser, at der er udarbejdet en samarbejdspolitik med de pårø-
rende. I flere af enhederne er de for nyligt begyndt med uformelle kaffemøder 
mellem de pårørende, borger og medarbejdere for dermed at sikre kontinuerlig 
dialog. Hver borger har tilknyttet en kontaktperson, der løbende er i dialog med 
borgerens pårørende, under hensyntagen til borgernes selvbestemmelsesret. Le-
der tilstræber at udsende nyhedsbreve til pårørende hver måned.  

Leder oplyser, at samarbejdet med pårørende i en enhed er præget af, at de 
pårørende ved indflytning for flere år siden er blevet lovet mere, end tilbuddet 
reelt kan imødekomme, jf. lovgivningen. Ledelsen har afholdt en del møder med 
de pårørende vedrørende deres kritikpunkter.  
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For at understøtte samarbejdet med de pårørende skal medarbejderne på kursus 
desangående i 2022, ligeledes er der inddraget en organisationspsykolog for at 
kvalificere samarbejdet med de pårørende.  

Fire ud af fem pårørende giver udtryk for tilfredshed med Kildehaven, der imø-
dekommer borgernes behov og trivsel, og de oplever en god dialog med medar-
bejderne. Imidlertid nævner enkelte pårørende, at hyppig udskiftning af med-
arbejdere, og i et tilfælde også i afdelingslederstillingen påvirker den samlede 
tilfredshed. Konkret gives der eksempler på, at kommunikationen om udskiftning 
i medarbejdergruppen er mangelfuld, samt at opmærksomhed på vedligehold af 
hjælpemidler og opfølgning på aftaler er utilfredsstillende. Indimellem kan der 
opleves mangel på medarbejdere. 

Tema 6: 

 

Organisation og 
ledelse 

 

Score: 3 

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

Leder og souschef vurderes at have relevante kompetencer i kraft af deres 
grunduddannelse, videreuddannelser samt praksis- og ledelseserfaring, og de bi-
drager med deres henholdsvis sundheds- og pædagogfaglige baggrund til diver-
sitet.  

Ledelsen oplyser, at de er ved at etablere et ”flyverkorps” af faste medarbej-
dere, som skal kunne arbejde i alle enheder og dække medarbejdere ved sygdom 
og andet fravær. 

Med fast interval afholdes der enhedsmøder med deltagelse af afdelingsleder, 
og medarbejderne kan selv bidrage med emner til møderne, som i øvrigt også 
anvendes til at genbesøge udarbejdede VISO-planer på flere af borgerne.  

Der er ikke aktuelt et fast tilbud om supervision til medarbejderne.  

På baggrund af udsagn fra få borgere og en enkelt pårørende vurderer tilsynet 
ikke, at borgerne har fuldt ud tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med rele-
vante kompetencer sammenholdt med, at der i flere enheder er stor udskiftning 
blandt medarbejderne. 

Medarbejdergennemstrømningen er høj og har været det længe, særligt i en 
enhed, det samme gør sig gældende med sygefraværet. Der er ligeledes enkelte 
langtidssygemeldinger.    

Tema 7: 

 

Kompetencer 

 

Score:3 

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

Medarbejderne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, dels sundheds-
og pædagogfagligt og dels ufaglærte. Leder oplyser, at det er en udfordring at 
rekruttere kompetente medarbejdere med en relevant faglig baggrund. Tilsynet 
vurderer derfor ikke, at den samlede medarbejderenhed fuldt ud har relevant 
uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 

Tilsynet observerer et umiddelbart respektfuldt samspil med borgerne.  

Tema 8: 

 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

Borgerne giver udtryk for, at de trives i deres lejligheder og i de fysiske rammer 
i øvrigt. Borgernes lejligheder er inddelt i fire mindre boenheder, og der ses 
rummelige og indbydende fællesarealer, som imødekommer borgernes særlige 
behov.  

Der er en behagelig stemning og et tilpas stimulerende miljø. 
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4. VURDERINGSSKEMA 

I tilsynene i Holbæk Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Score: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er ingen mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere 

• Alle elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er få mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af bor-

gerne 

• Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 

I middel grad 
opfyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er en del mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er mange mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er omfattende mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne 
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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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