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1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 
 

1.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Kolding Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn i Bofællesskabet 
Sydhjørnet. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateri-
ale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets samlede og overordnede vurdering, at Sydhjørnet er et velfungerende bofællesskab, 
hvor engagerede medarbejdere og ledelse medvirker til trivsel og tryghed for borgerne. Det er til-
synets opfattelse, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus 
på, at hverdagslivet tilrettelægges på borgernes præmisser og ud fra en anerkendende tilgang. Der 
er såvel metodemæssigt som i dagligdagen fokus på at understøtte borgernes ressourcer. 

Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet lever op til Kolding Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne 
serviceniveau. I forhold til den gældende dokumentationspraksis findes en del mangler, som vil 
kræve et skærpet ledelsesmæssigt fokus og en målrettet indsats at udbedre.  

 

1.2 SCORE 

For hvert overordnede 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 indikato-
rerne 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.  
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1.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Dokumentation  

 

Score: 2 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i lav grad lever op til indikatorerne. 

Bofællesskabet dokumenterer i to sideløbende systemer. I omsorgssystemet 
Sensum arbejdes ud fra borgers mål og delmål. Desuden anvendes et ringbind 
til hver borger med bl.a. beskrivelser af borgers dagsrytme og fagligt detalje-
rede handleanvisninger om samarbejdet med borger med afsæt i at under-
støtte ressourcer og at forebygge udadreagerende adfærd. Der ses en del 
håndskrevne rettelser i papirerne, som mangler datering og underskrift. Desu-
den indeholder ringbindene en del uaktuelt materiale. 

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. I Sensum 
fremgår hos en borger flere aktuelle delmål, og i nogle tilfælde handleanvi-
sende fremgangsmåder, som løbende er opdateret. Dog ses også i flere til-
fælde, at evalueringsdatoen er overskredet med flere måneder, og hos en bor-
ger fremgår delmål ikke.  

Medarbejderne giver udtryk for, at tilbuddets dokumentationspraksis i ringbin-
dene er nødvendig, da de har behov for let tilgængelige handleanvisninger og 
erkender, at de ofte drøfter behovet for opfølgning, men ikke altid får det 
gjort.  

Dokumentationen er generelt beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.  

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

Borgerne modtager hjælp og pædagogisk støtte, svarende til deres fysiske og 
kognitive behov. Borgerne er meget tilfredse med den støtte, de får, og giver 
udtryk for at have en god og tryg tilværelse.   

Borgerne har faste kontaktpersoner, som de har en ugentlig samtale med. Le-
delse og medarbejdere lægger vægt på at have kendskab til samtlige borgeres 
behov og rutiner, så kontinuitet og en ensartet metodisk tilgang sikres i samar-
bejdet med den enkelte borger.  

Indsatser leveres med en god faglig standard i samarbejde med relevante eks-
terne samarbejdspartnere, fx sagsbehandler, praktiserende læger, hjemmesy-
geplejen og psykiatrien. Pårørende inddrages ligeledes i muligt omfang.  

Samarbejdet med borgerne tager afsæt i KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og 
Anerkendende Pædagogik), og medarbejderne redegør relevant for, hvordan 
de metodiske redskaber anvendes i praksis ud fra et helhedsperspektiv på den 
enkelte borger.  

Nogle borgere har til tider en udadreagerende adfærd, og hos en enkelt borger 
kan magtanvendelse forekomme. Medarbejderne redegør for, hvordan de ar-
bejder forebyggende og konfliktnedtrappende, og magtanvendelserne indbe-
rettes efter gældende procedure.  

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

De fleste borgere har et eksternt aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. Derud-
over har borgerne mulighed for at deltage i aktiviteter, som fx fitness og svøm-
ning eller en daglig gåtur med en medarbejder. I weekender arrangeres ture og 
udflugter med udgangspunkt i borgernes ønsker. Der er andagt hver aften for 
de borgere, som har lyst til at deltage.  

Borgerne inddrages aktivt i praktiske opgaver, fx rengøring af fællesarealer og 
daglig madlavning, og opgaverne tilrettelægges ud fra den enkelte borgers 
funktionsniveau og ønsker. Borgerne har indflydelse på fællesanliggender, som 
drøftes på det månedlige beboermøde.  
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Bofællesskabet lægger stor vægt på at skabe hjemlige rammer, og borgerne 
spiser sammen i mindre grupper, mens enkelte vælger at spise i egen lejlig-
hed. På borgernes initiativ er der lavet enkelte hensynsregler om bordskik, som 
medvirker til at skabe ro og struktur ved måltiderne. En køkkenassistent sikrer, 
at kosten er alsidig og varieret. 

Tilsynet observerer en respektfuld og anerkendende kommunikation såvel bor-
gerne imellem som mellem borgere og medarbejdere.  

Kompetencer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at bofællesskabet i meget høj grad lever op til indikatorer-
ne. 

Ledelsen og medarbejderne vurderer, at de relevante faglige kompetencer er 
til stede og med god mulighed for faglig sparring, bl.a. via VISO i forhold til 
særligt komplekse problemstillinger. Desuden gives fast tilbud om ekstern su-
pervision. Medarbejdergruppen består hovedsageligt af pædagoger samt en-
kelte social- og sundhedsassistenter. Alle medarbejdere er uddannede i KRAP 
og har medicinkursus forud for medicinadministration hos borgerne. De oplever 
gode muligheder for kompetenceudvikling, og aktuelt er to medarbejdere til-
meldt kursus vedrørende magtanvendelse. 

Selvværd og sam-
menhæng 

Er ikke medtaget i 
score. 

Bofællesskabet er ikke omfattet af kommunens vision Selvværd og Sammen-
hæng, idet Sydhjørnet drives af Kristelig Handicapforening, og arbejder ud fra 
et kristeligt livs- og menneskesyn. I dagligdagen er der fokus på værdier som 
nærhed, tillid og respekt, hvilket tilsynet ser flere eksempler på udleves i 
hverdagens praksis med borgerne. 

 
 

1.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:  

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at al dokumentation vedrørende den enkelte borger konsekvent føres i 
omsorgssystemet Sensum.  

2. Tilsynet anbefaler, at alle dokumenter, der eventuelt fortsat opbevares i papirform dateres 
og underskrives, og at udprintet dokumentation vedrørende den enkelte borger altid er i 
overensstemmelse med den senest opdateret version i omsorgssystemet.  

3. Tilsynet anbefaler ledelsen at iværksætte konkrete tiltag, der sikrer systematisk udarbej-
delse og evaluering af delmål.  

4. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne konsekvent dokumenterer fremgangsmåder i relation 
til delmålene.  
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2. OPLYSNINGER  
 

2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN 

Adresse  

Grønnegade 3, 6580 Vamdrup 

Leder 

Knud Dideriksen 

Antal pladser  

12 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 4. februar 2019, kl. 13.30-16.30 

Deltagere i interviews 

Leder, to borgere og to medarbejdere  

Tilsynsførende  

Manager Sussi Egelund Schmidt, sygeplejerske, MLP 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, sygehjælper og pædagog 

 

2.2 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Der er ikke særlige vilkår, som gør sig gældende på tilsynsdagen.  

Leder oplyser, at medarbejdergruppen aktuelt er optaget af et VISO forløb om en konkret borger. De 
har tidligere inddraget VISO, hvilket har været konstruktivt. Desuden er der fokus på et byggeprojekt 
til forbedring af faciliteterne for borgere og medarbejdere, bl.a. med etablering af en havestue, et 
rum til pædagogisk massage og et større mødelokale. Der er stabilitet i medarbejdergruppen, fraset 
enkelte langtidssygemeldinger.  

 

2.3 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er ikke aktuelle opfølgningspunkter fra tidligere tilsyn.  
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