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1. Tilsynets samlede vurdering 

Tilsynsafdelingen har på vegne af Kolding Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på 

Sydhjørnet. 

 

Tilsynsførende er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det 

datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. 

 

Det er tilsynets overordnede indtryk, at Sydhjørnet er et velfungerende botilbud, der matcher 

målgruppens behov.  

 

Det er tilsynets vurdering, at leder og medarbejdere arbejder meget målrettet i deres daglige 

praksis og med deres pædagogiske metoder. Medarbejderne har relevante og gode 

kompetencer til målgruppen af borgere på Sydhjørnet. Medarbejderne tilbydes løbende 

kompetenceudviklende kurser, hvilket er en fast implementeret del af tilbuddets 

arbejdsforhold, og herved sikres fortsat kvalitetsudvikling.  

 

Der er tilsynets vurdering, at der på Sydhjørnet er en overordnet ordentlig omgangstone og 

et fint sprogbrug medarbejdere, leder, pårørende og borgere imellem. Det gode samarbejde 

er kendetegnet ved en åben, rummelig og imødekommende kultur. Der er fokus på at 

forebygge konflikter, og der motiveres til den gode samtale. Borgerne giver udtryk for, at de 

trives og er trygge på Sydhjørnet. 

 

Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet arbejder bevidst og målrettet med relevante 

pædagogiske metoder med udgangspunkt i borgernes behov, hvilket giver mulighed for at 

skabe struktur og genkendelighed.  

Sydhjørnet understøtter borgernes ressourcer til at lære at leve livet med de psykiske 

udfordringer, de har. Tilsynet vurderer, at der skabes gode muligheder for rehabilitering, og 

at borgeren kan komme sig via en recoveryorienteret indsats. 

 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne bliver støttet og guidet i forhold til rette uddannelse, 

beskæftigelse og/eller aktivitet med udgangspunkt i egne ressourcer, hvilket understøtter 

borgernes trivsel og mulighed for både socialisering, private forhold og skabelse af 

relationer. Der er et relevant fokus på at øge borgernes selvstændighed – borgeren vejledes 

i, selv at tage ansvar i eget liv, samt i at skabe og være i relationer. 

 

Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet lever op til lovgivningen på området og følger 

Kolding Kommunes procedurer og retningslinjer. 

  

1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 2017 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: 

Bemærkninger 

Ingen bemærkninger. 

 

Anbefalinger  

1. Tilsynet anbefaler Sydhjørnet, at medarbejdergruppen arbejder videre med 

borgernes delmål, således at medarbejderne bliver helt skarpe på at gå mere i 

dybden med en fælles forståelse af, hvordan der arbejdes med delmål og 
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handleplaner. Samt hvordan der arbejdes med en fælles forståelse af 

dokumentation, delmål og handleplaner i Bosted. 

 

2. Tilsynet anbefaler Sydhjørnet, at der arbejdes med en fælles forståelse af, 

hvordan der i medarbejdergruppen arbejdes med, hvor meget der skal 

dokumenteres og finde balancen i det.  

 

3. Tilsynet anbefaler Sydhjørnet, at sikre at alle borgere har kendskab til egne 

delmål og handleplaner. 

 

4. Tilsynet anbefaler Sydhjørnet, at se det som en udviklingsmulighed, at finde en 

metode til at inddrage borgere i medicindosering ved de borgere, som har et 

ønske om dette, og hvor det er relevant. 

 

Tilsynet anbefaler, at Sydhjørnet målrettet arbejder med tilsynets fire anbefalinger 

beskrevet i en handleplan. 

 

Anbefaling om påbud 

Ingen anbefaling om påbud. 

 

  

 

2. Oplysninger 

Institutionens navn og adresse 

Sydhjørnet 

Grønnegade 3,  

6580 Vamdrup 

 

Leder 

Knud Dideriksen 

Tilbuddets type og juridisk grundlag 

Tilbuddet er friplejeboligleverandør. 

Tilbuddets juridiske grundlag tager afsæt i LBK nr. 1058 af 31. august 2015. Ydelsen 

overfor borgerne gives efter servicelovsydelser (SEL) § 83, 85, 86, 87 og 89. 

Antal pladser 

12 pladser. 

Antal borgere 

12 borgere. 

Takst pr. døgn 

Taksten er individuel beregnet efter borgernes behov. 

Målgruppe 

Målgruppen for Sydhjørnet er mennesker med sygdomme inden for autismespektret samt 

hjerneskader eller andre med brug for samme type støtte som disse. 

Antal medarbejdere og medarbejdersammensætning 



4 
 

Personalegruppen består af 18 medarbejdere, en vikar og en i jobprøvning. Faggrupperne 

er bestående af leder, lærere, pædagoger, social- og sundhedsassistent, 

plejehjemsassistent, køkkenleder, diakoner og en i jobprøvning.  

Dato og tidspunkt for tilsynet 

Den 11. december 2017. Klokken 09.00-13.30. 

Deltagere i interviews/gruppeinterviews 

Ledelse: 

- Leder er uddannet lærer og har arbejdet mange år som efterskoleforstander. 

Leder har været ansat siden opstart af Sydhjørnet i marts 2012. 

Medarbejdere: 

- Pædagog og plejehjemsassistent og har været på Sydhjørnet i 2 år.  

- Pædagog og lærer og har været på Sydhjørnet siden stedets opstart i marts 2012. 

Borgere: 

- To borgere som begge har boet på Sydhjørnet i flere år.  

 

Tilsynsførende blev vist rundt på Sydhjørnet af en borger.  

 

Tilsynsførende 

Tilsynsafdelingen, Senior- og Sundhedsrådgivningen, Kolding Kommune: 

Kvalitetskonsulent Maria Karmisholt Laursen  

Administrativ assistent Stine Maretti Leiberg 

 

 

 

3. Datagrundlag 

3.1 Juridisk grundlag - certificering 

Data Tilbuddet har certificering til at levere følgende ydelser efter SEL 

paragraffer: 

1) Personlig hjælp efter SEL (§§ 83 og 87) 

2) Praktisk bistand efter SEL (§§ 83 og 87) 

3) Socialpædagogisk bistand og træning efter SEL (§ 85) 

4) Genoptræning efter SEL (§ 86) 

5) Ledsagelse efter SEL (§ 97) 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet har noteret sig informationerne og har ingen yderligere 

kommentarer. Sydhjørnet har for tiden ingen borgere, der er 

bevilget § 86 og 97. 

 

  

3.2 Opfølgning på foregående tilsyn 2016 

Data Der har sidst været ført tilsyn på Sydhjørnet den 15. december 

2016, hvilket medførte en bemærkning: 

 

1. Tilsynet bemærkede at tilbuddet har været igennem et 

fælles efteruddannelsesforløb, som har medført et øget 

og fælles fokus på at skærpe den pædagogiske praksis. 
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Leder og medarbejderne fortæller: 

- Vi har målrettet arbejdet med at integrere sidste års 

bemærkninger og anbefalinger i hverdagen.  

- KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret & Anerkendende 

Pædagogik), hvilket er et fast punkt på vores møder 

hver gang (hver 3. uge). 

 

- Vi bruger for eksempel ressourceblomsten og søjlerne. 

Vi arbejder meget med trappen til drømme – hvilke trin 

skal vi tage for at komme nærmere drømmen. 

- Det er godt, at aftaler skrives ned. Det er godt for 

borgerne og medarbejderne, at vi kan gå tilbage og se 

de indgåede aftaler. 

- Det er de sidste nye medarbejdere, der ikke har 

uddannelsesforløbet KRAP. 

 

Leder fortæller: 

- KRAP er et godt redskab i dagligdagen.  

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet arbejder målrettet med sidste 

års bemærkning. 

 

  

3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis  

3.3.1 Referenceramme, pædagogik og metode 

Data Leder fortæller: 

- Alle medarbejdere har gennemgået KRAP kursusforløb, 

hvor man ser på det kognitive – hvor meget kan 

borgerne – hvilke ressourcerne har borgerne. Borgerne 

opmuntres til selv at komme på banen, og til at være 

selvstændige i eget liv. 

- Borgerne er med i dagligdagens gøremål. For eksempel 

deltager borgerne i husholdningen, i forberedelse af 

maden og i rengøringen. Alle borgere har gøremål ud af 

huset for eksempel praktik eller lignende. 

 

Medarbejder fortæller: 

- Der arbejdes i teams, hvor alle borgere har to 

kontaktpersoner. Hvert team har fire borgere tilknyttet. 

Der afholdes team- og personalemøder. Teamet 

arbejder blandt andet med at fastholde borgerne ud fra 

en given plan og på den måde sikre, at alle går samme 

vej i det pædagogiske arbejde. Borgerne er med til at 

udarbejde egne mål, delmål og handleplan. 

- Der er udarbejdet individuelle mål og delmål for hver 

borger. Der evalueres på målene, og udarbejdes 

eventuelle nye mål, efter behov.  
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- Der er ugesamtaler med borgerne, om hvordan det går.  

 

 

Borger fortæller: 

- Jeg har selv været med til at udarbejde mål omkring min 

vægt, økonomi, motion og arbejde.  

- Jeg hjælper i kirken med græsslåning og med 

rengøring. 

- Jeg tager også på Nordhøj, som er en daginstitution og 

et samværs- og aktivitetstilbud med mange muligheder.  

- Det er rart at have noget at se til. Så får jeg tiden til at 

gå med noget fornuftigt. 

 

Borger fortæller: 

- Jeg kan ikke huske de mål, som jeg arbejder med. Jeg 

går på Multiflex hver dag. Det er jeg godt tilfreds med. 

Det er mit daglige arbejde. Jeg arbejder fra kl. 8.00-

11.45 mandag-torsdag. Fredag er min hjemmedag, hvor 

jeg vasker tøj og gør rent. Min kontaktperson hjælper og 

motiverer dagligt med rengøring, tøjvask og lignende. 

- Jeg synes Sydhjørnet er pænt og rent. 

- Det er blevet bedre at være her, end det var for et år 

eller to siden. Medarbejderne stoler på mig, og jeg har 

fået mere tillid til medarbejderne.  

- Der er et godt samarbejde med min familie omkring min 

hverdag. Samarbejdet med min familie er blevet bedre 

med tiden. 

- Medarbejderne er med til at forebygge og løse de 

problemstillinger, der opstår. 

- Jeg har det godt med, at medarbejderne sætter 

dagsordenen, og jeg føler ikke, der er nogen tvang. Da 

jeg flyttede ind følte jeg, at medarbejderne var meget 

bestemmende, hvilket jeg ikke oplever så meget mere. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet anvender relevante faglige 

metoder, med udgangspunkt i KRAP teorien. Herved sikres en 

fortsat kvalitetsudvikling. Der arbejdes i understøttende teams, 

hvor der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer. Mål og 

handlinger udarbejdes sammen med borgerne, hvilket 

understøttes af borgernes tilkendegivelser. 

 

 

3.3.2 Pædagogiske planer – dokumentation, effekt og resultater 

Data Leder fortæller: 

- Planlægning: Ved ferie eller fravær, er vi gode til at tage 

over for hinanden. Større er stedet ikke, end at vi ved, 

hvad der foregår rundt omkring. 
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- Alle borgere er forskellige, og vi tager udgangspunkt i og 

beskriver den enkelte og dennes behov. 

- Vores mantra er, at det vi fokuserer på vokser. Derfor 

fokuserer vi på ressourcer/det gode, i stedet for at 

fokusere på sygdom. 

- Der arbejdes altid med rehabiliterende mål og 

handlinger, der skaber mulighed for at komme sig, ved 

at tillade en selvbestemmelse, kræve et ansvar og en 

selvledelse, som er bestemt af borgerens håb 

(Recoveryorienteret rehabilitering). 

 

Medarbejdere fortæller: 

- Medarbejderne arbejder ud fra redskabet VUM 

(Voksenudredningsmetoden i et 

rehabiliteringsperspektiv), som er en 

voksenudredningsmetode for særligt udsatte. Et 

sagsbehandlingsredskab som både har fokus på at 

understøtte en systematisk udredning af borgerens 

behov og på at tilrettelægge en lovmedholdelig og 

effektiv sagsbehandlingsproces. 

- Et VUM-punkt kan for eksempel være kommunikation – 

hvad kan vi arbejde på for at højne kommunikationen? 

- Medarbejderen har ansvaret for fire borgere. Målene 

beskrives i bostedets dokumentationssystem, som er 

sat op til VUM. Her beskrives mål, delmål og handlinger.  

- Det er altid kontaktpersonen, der har det overordnede 

ansvar for borgeren og dokumentationen. Er en borgers 

kontaktperson fraværende, er det en anden 

medarbejder fra teamet, der har ansvaret. Der afholdes 

kontinuerligt teammøder. 

- Hver borger har en mappe, hvor den daglige struktur er 

beskrevet. Hvilket er et pædagogisk redskab, som 

hjælper med at fastholde borgeren i en ensartet og fast 

struktur. 

- Alle borgere har en ressourceblomst på værelset. 

Denne viser og minder borgerne og medarbejderne om 

borgerens ressourcer. Denne skal medvirke til at huske 

borgeren om sine gode sider i konfliktsituationer. Samt 

være med til at øge accepten af hinanden og hinandens 

forskelligheder, samt give højere selvværd og derved 

gladere borgere. 

 

Borger fortæller: 

- Jeg taler løbende med min kontaktperson. Jeg har to 

ugesamtaler med min kontaktperson, hvor vi taler om 

mine mål. 
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- Jeg får hjælp til at blive mere selvstændig. Jeg har 

angstsymptomer, som jeg arbejder med. Samtalerne 

hjælper mig med at se tingene i et andet perspektiv, og 

giver mig redskaber til at være i angsten. Jeg skal lære 

at tage ansvar for mit liv, med de psykiske symptomer 

jeg har.  

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at ved at anvende målrettede pædagogiske 

metoder som for eksempel VUM, ressourceblomsten samt 

teamfunktionen og kontaktpersonordningen, understøtter 

Sydhjørnet borgernes ressourcer til at lære at leve livet med de 

psykiske udfordringer, de har. Hermed vurderer tilsynet, at der 

skabes gode muligheder for rehabilitering, og for at borgerne 

kan komme sig via en recoveryorienteret indsats. 

 

 

3.4 Hverdagens praksis 

3.4.1 Hverdag og aktiviteter – tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken  

Data Leder fortæller: 

- Borgerne kan selv vælge, hvor de vil spise deres 

måltider. De kan for eksempel have behov for blive i 

lejlighederne, hvilket respekteres. Alle borgere har for 

tiden valgt at deltage i måltiderne i fællesarealerne. 

Borgerne ønsker at sidde sammen, som i et almindeligt 

hjem. 

- I fællesarealerne er der etableret foldedøre, så man kan 

skærme borgere, hvis der er for meget uro. 

- Borgerne er medbestemmende i planlægningen af 

måltiderne. Der udfærdiges en madplan/menu. 

 

Medarbejdere fortæller: 

- Alle borgere har medbestemmelse, og borgerne 

inddrages i hverdagens beslutninger og gøremål. 

- Når der laves mad inddrages borgerne. Medarbejderen 

spørger for eksempel ind til, hvad borgerne vil have i 

salaten, hvordan maden skal smage. Borgerne er med 

til at smage maden til og præsentere menuen. 

 

Leder fortæller: 

- Der tilbydes forskellige aktiviteter for eksempel arbejde 

tilpasset den enkeltes ressourcer/formåen, svømning, 

fitness, sport og gåture. Borgerne tilbydes ledsagelse 

efter behov. 

- Alle borgere skal være herre i eget liv. Alt på Sydhjørnet 

er et tilbud. Vi kan motivere, men borgerne bestemmer 

selv. 
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Medarbejdere fortæller: 

- Vi motiverer borgerne for at fastholde aktivitets-

/hverdagsmålene. Ikke alle borgere kan se meningen 

med en planlagt gåtur, når det kommer til stykket. Men 

samtidig oplever vi, at borgeren nyder det, og kan se 

meningen med aktiviteten, når den først er i gang. 

- Vi arbejder med at strukturere aktiviteterne/hverdagen. 

Nogle borgere har brug for mere struktur end andre. 

- Nogle borgere har piktogrammer og andre har 

dagsplaner. Mange borgere er visuelle, og 

piktogrammer giver dem struktur, der skaber ro. Derfor 

er vi meget skarpe på overholdelse af tidspunkter for 

eksempelvis måltider. 

- I forhold til at skabe relationer, er borgerne meget 

forskellige. Nogle borgere er gode til selv at skabe 

venskaber og relationer, men andre har brug for 

pædagogisk støtte og guidning. Andre borgere magter 

slet ikke relationer ud af huset. 

- Medarbejderne anvender en metode, hvor borgernes 

humør vurderes med farverne grøn – gul – rød, ligesom 

advarselssignalet. På den måde kan medarbejderne 

være opmærksomme på borgerens psykiske tilstand. 

Skal der eventuelt ydes en særlig indsats/omsorg og af 

hvem?  

 

Borger fortæller: 

- Jeg er meget glad for at bo på Sydhjørnet. Jeg har boet 

her siden det startede op. Det er det bedste sted jeg 

nogensinde har boet. 

- Medarbejderne motiverer, og jeg bliver mindet om ting 

eller aftaler, jeg skal huske. 

- Jeg doserer ikke min medicin selv, men jeg kunne på 

sigt godt tænke mig at være med til doseringen, hvilket 

jeg har oplyst min kontaktperson. 

- Jeg støvsuger selv og vasker gulv. Jeg har lidt hjælp til 

støvaftørring og rengøring på badeværelset. 

- Jeg var meget syg i en periode, hvor jeg var indlagt i to 

og en halv uge. Jeg træner blandt andet min motorik 

ved at lave perler. 

- En del af mit arbejde er aktiviteter og motion. 

- Jeg føler at kravene på Sydhjørnet er realistiske. Det er 

godt nok med krav, for jeg vil gerne rykke mig. Jeg 

oplever at nogle mennesker giver hurtigt op. 

 

Borger fortæller: 

- Medarbejderne er blevet gode til at undgå/forebygge 

konflikter. 
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- Jeg har gode venner og veninder her, og jeg kan med 

alle. Jeg føler mig ikke ensom, der er altid nogen, der vil 

tale med mig. 

- Medarbejderen laver en god madplan. Der er altid 

meget grønt og alt laves fra bunden. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet tager udgangspunkt i den 

enkelte borgers behov og mulighed for medbestemmelse, 

således at hverdagen på realistisk vis kan fungere for borgerne. 

Sydhjørnets medarbejdere arbejder bevidst og målrettet med 

deres pædagogiske metoder, hvilket er medvirkende til at skabe 

struktur og genkendelighed for borgerne. 

 

 

3.4.2 Uddannelse og beskæftigelse – støttes borgerne til dette 

Data Leder/medarbejder fortæller: 

- En borger er beskæftiget hos en landmand. En borger 

er beskæftiget i Brugsen som servicemedarbejder. En 

borger tager STU i Haderslev. Resten af borgerne 

deltager i en anden form for 

værkstedsaktivitet/beskæftigelse/uddannelse/aktivitet.  

- Der opleves, at der er et godt samarbejde med de 

forskellige tilbud, som borgerne er tilknyttet. 

- Vi hjælper borgerne til det gode liv – med at komme så 

langt man kan. Medarbejderne hjælper borgerne med at 

strukturere 

værkstedsaktivitet/beskæftigelse/uddannelse/aktivitet på 

et realistisk plan, så tingene kan lykkedes.  

- Medarbejderne er opmærksomme på, at der kan være 

perioder, hvor borgerne har brug for mere støtte. 

- Alle borgere på Sydhjørnet er bevilliget en 

førtidspension, og nogle har en beskæftigelse ved siden 

af.  

 

Borger fortæller: 

- Jeg får udbetalt lidt løn fra mit arbejde i kirken. Jeg har 

et ønske om, at arbejde flere timer i kirken igen. Når jeg 

er på Nordhøj, får jeg dækket mine udgifter til 

transporten. 

- Jeg ønsker, selvstændigt at kunne styre mit liv, uden 

medarbejdere skal hjælpe med at strukturere og 

motivere meget af tiden, men jeg kan ikke selv klare 

denne opgave endnu. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at medarbejderne i samarbejde med borgerne 

i høj grad støtter og guider borgerne til rette uddannelse og 

beskæftigelse med udgangspunkt i borgernes ressourcer. 
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3.4.3 Understøttelse af borgernes frie valg – selvstændighed og relationer 

Data Medarbejdere fortæller: 

- For eksempel ved sommerfester taler vi om, om 

borgerne har lyst til, at der skal inviteres pårørende eller 

andre gæster. Medarbejderne motiverer, vejleder og 

støtter borgerne til at invitere. Dette sker igennem at 

skrive og/eller ringe til eventuelle pårørende eller andre 

gæster til arrangementer eller lignende. 

- Medarbejdernes pædagogiske tilgang er, at det 

borgerne selv kan, skal de selv – en rehabiliterende 

tankegang.  

- Ved behov motiverer, vejleder og støtter medarbejderne 

altid borgerne, hvilket er med til at skabe 

selvstændighed. 

- I dagligdagen, ture ud af huset, ved arrangementer, 

aktiviteter og sociale stunder får borgerne mulighed for 

og hjælp til at skabe relationer og vejledning til at 

fastholde disse. 

- Cirka hver sjette uge er der beboermøde. Dagsordenen 

præsenteres inden beboermødet, så alle kender 

punkterne til gennemgang.  

- Nogle borgere har ikke lyst til at deltage i 

beboermøderne, og andre vil rigtig gerne. Der er cirka 8 

deltagende til hvert beboermøde. 

- Der er daglige andagter for borgerne og udover efter 

behov. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet har et relevant fokus på at øge 

borgernes selvstændighed. Sydhjørnet motiverer og vejleder 

borgerne til selv at tage ansvar for eget liv samt skabe og være i 

relationer.  

 

 

3.4.4 Omgangsform og sprogbrug 

Data Leder fortæller: 

- Vi tilstræber og forventer, at der altid er en god 

omgangsform og et godt sprogbrug alle imellem. Der 

kan selvfølgelig forekomme konflikter med eller borgere 

imellem og enkelte gange med pårørende. Disse 

konflikter prøver vi altid at forebygge på bedste vis. Alle 

medarbejdere er godt klædt på til at håndtere disse 

konflikter.   

 

Medarbejdere fortæller: 

- Der er en god omgangsform og et godt sprogbrug. 



12 
 

Borgerne er gode til at sige til og fra. Personlige 

udfordringer og problemstillinger drøftes i borgernes 

lejlighed. 

- Borgerne vil gerne lære at begå sig i sociale 

sammenhænge og ønsker, at der bliver talt med 

respekt. 

- Nogle borgere kan i perioder have det svært med at 

være sammen med andre borgere. I disse perioder 

vælger borgeren bevidst sociale situationer fra – for 

eksempel måltider. 

 

Borger fortæller: 

- Der er en god omgangstone. Medarbejderne hjælper 

mig med at holde min kommunikation på et godt plan. 

I forhold til andre steder jeg har boet, er det her det 

bedste. 

- Dialogen imellem os borgere er god. Der er selvfølgelig 

tidspunkter, hvor der er frustrationer. Så bliver man 

vejledt til at gå ned i sin egen bolig. 

- Jeg har mange gode venner her. 

- Hvis jeg ikke føler mig hørt, så er jeg meget 

kontaktsøgende og sårbar. På Sydhjørnet føler jeg mig 

hørt og forstået af medarbejderne. 

 

Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at der overordnet er en ordentlig 

omgangsform og et fint sprogbrug på Sydhjørnet.  

Der er fokus på at forebygge konflikter, og at der motiveres til 

gode samtaler for at bevare den gode atmosfære. 

 

 

3.4.5 Sundhedsfremmende aktiviteter 

Data Leder fortæller: 

- Vores motionscykel er opstaldet, men måske den 

kommer frem igen. 

- Vi vil gerne ud og bruge lokalsamfundet. 

- Man må gerne ryge indenfor i egen lejlighed, men vores 

borgere har valgt at ryge udenfor. 

 

Medarbejdere fortæller: 

- Vi har fokus på fitness og svømning. Vi har billard, 

bordtennis og krolfspil udenfor. Der er også gynger. 

- I forhold til kost, så har vi talt om de sunde vaner på 

beboermødet, hvilket tages op løbende. 

- Vi har en borger, hvis mål er at tabe sig. 

- Rygestop kan også være et mål for borgerne. Vi har dog 

kun en ryger, som ikke er klar til at stoppe. 
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- Der motiveres til cykelture, gåture, motionscenter, 

haveaktiviteter. Mange borgere hjælper for eksempel til 

med snerydning, græsslåning, opsamling efter hækken 

er klippet. Nogle passer også vores høns. 

- Alle borgere er med til at lave maden. Nogle borgere vil 

rigtig gerne med hen at handle ind til maden.  

 

Borger fortæller: 

- Vi deltager i rengøring – motion – juletur. 

- Jeg løber hver dag 30 minutter. Medarbejderen cykler 

ved siden af. 

- Medarbejderne er gode til at hjælpe med, at mine mål 

og aftaler overholdes. 

 

Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet har fokus på at motivere 

borgerne til flere sundhedsfremmende aktiviteter. 

 

 

3.5 Procedure og retningslinjer 

3.5.1 Medicinhåndtering og UTH 

Data Leder fortæller: 

- Vi har ansat medicinansvarlige pædagoger til at 

varetage ansvaret for medicin. 

- Der har i 2017 været et sygeplejefagligt tilsyn på 

Sydhjørnet, hvor medicinhåndtering og UTH er blevet 

grundigt gennemgået. 

 

Medarbejdere fortæller: 

- Alle medarbejdere har kendskab til hvordan man 

arbejder med og indberetter en UTH. Vi har lige haft det 

på et personalemøde. 

- Den der opdager en UTH, skriver det i mappen og 

rapporterer på computeren med det samme. Leder 

informeres med det samme. 

- For at mindske UTH’er har vi lavet påmindelser. 

- UTH er tidskrævende at rapportere. Vi vil gerne 

forebygge UTH.  

- UTH skaber mulighed for refleksion og læring. 

 

Borger fortæller: 

- Jeg ser ikke min medicin blive doseret. Det er 

sygeplejersken udefra, der doserer medicinen. Jeg får 

medicinen udleveret. Jeg kunne godt tænke mig selv at 

lære at dosere min medicin. Jeg vil også gerne være 

mere stabil til at huske at tage medicinen. 

- Jeg er med, når der er ændringer i min medicin, så jeg 

er forberedt. Men jeg er ikke med, når den doseres.  
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Tilsynets vurdering Det er tilsynets vurdering, at Sydhjørnet følger retningslinjer for 

medicinhåndtering og UTH.  

Tilsynet ser det som en udviklingsmulighed, at Sydhjørnet finder 

en metode til at inddrage borgerne i medicindosering ved de 

borgere, som har et ønske om dette, og hvor det er relevant. 

 

 

3.5.2 Magtanvendelse og konflikthåndtering 

Data Leder fortæller: 

- Vi er ikke bange for at bruge supervision med en 

psykolog, hvis der er behov herfor. 

- Vi indberetter altid magtanvendelse. 

- På p-møder og i faglige fora drøfter vi meget, hvor 

grænsen er i forhold til magtanvendelse. 

- Vi arbejder ud fra metoden Konflikttrappen. Vi gør 

meget ud af at konfliktrappe nedad fremfor opad. 

- Vi gør meget ud af, at få sat ord på konflikterne. 

 

Medarbejdere fortæller: 

- Alle medarbejdere har kendskab til magtanvendelse og 

konflikthåndtering. 

- Alle medarbejdere har været med på Nænsom 

Nødværge kursus. Hvor vi øver os sammen – og vi 

angriber hinanden. Det giver os tryghed, når vi oplever, 

hvor meget vi kan beskytte os selv. 

- Sydhjørnet har en procedure for magtanvendelse. 

- Sydhjørnet gør meget for at forebygge konflikter, så 

medarbejderne og borgerne kan være trygge.  

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet vægter at arbejder fagligt, 

konfliktforebyggende og på relevant vis indberetter 

magtanvendelse. 

 

 

3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold 

3.6.1 Personale- og ledelsesmæssige kompetencer 

Data Leder fortæller: 

- Alle medarbejdere har en eller anden specialopgave, 

som hører under deres kompetenceområder. For 

eksempel har Sydhjørnet et værksted, som borgerne 

kan benytte. Vi har ansat en medarbejder, som har 

værkstedskompetencer. 

- Vi vil gerne have ansat en sygeplejerske på Sydhjørnet, 

men det er indtil nu ikke lykkedes at finde en. 

- Vi har to på barsel og har ansat to barselsvikarer. 
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Medarbejdere fortæller: 

- Vi oplever god sammenhæng mellem borgernes behov 

og medarbejdernes kompetencer. 

- Vi har været på mange kurser, så vi mener, at vi kan 

løfte alle relevante opgaver. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynsførende har ved tilsynet fået udleveret Sydhjørnets 

vagtplan, og tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem 

opgavekompleksitet og medarbejdernes kompetencer.  

Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet kontinuerligt har fokus på at 

udvikle medarbejdernes kompetencer via relevante kurser. 

Tilsynet henviser for eksempel til Sydhjørnets færdiggjorte 

fælles uddannelsesforløb KRAP. 

Desuden har Sydhjørnet givet flere gode eksempler på, hvordan 

de sikrer et kompetenceløft igennem det samlede tilsyn. 

 

 

3.6.2 Samarbejde og kommunikation 

Data Medarbejdere fortæller: 

- Vi har et godt samarbejde, vi taler godt sammen og har 

respekt for hinanden og hinandens kompetencer og 

forskelligheder. 

- Vi har lige haft en udfordring omkring dagsplaner. Her 

har to medarbejdere taget teten, og har udviklet en 

brugbar løsning. 

- Vi samtaler om diverse udfordringer på møder, i teams, 

med leder og medarbejdere imellem. Alle er gode til at 

støtte hinanden. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet vægter det gode samarbejde 

med en åben, imødekommende og anerkendende 

kommunikation. 

 

 

3.6.3 Kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling  

Data Medarbejdere fortæller: 

- Vi kan komme med de kursusønsker, vi har. Vi får 

mange af de kurser, som vi har brug for, set i forhold til 

kompetence- og kvalitetsudvikling. 

- Vi har rigtig god tid til borgerne. 

- Efteruddannelser afhænger af de borgere vi har, så vi 

har de bedste forudsætninger for at hjælpe borgerne på 

rette vej. 

 

Leder fortæller:  
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- Jeg vil helst have, at alle medarbejderne kommer afsted 

på relevante kurser, så alle får de nødvendige 

kompetencer. 

- Der kan være udfordringer i samarbejdet med 

pårørende, hvor nogle medarbejdere måske har brug for 

et kompetenceløft, for at kunne rumme og imødekomme 

de udfordringer der kan opstå i samarbejdet med 

pårørende. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet henviser til tilsynets vurdering ved punkt 3.6.1. 

vedrørende Personale- og ledelsesmæssige kompetencer. 

Tilsynet anbefaler, at der kan være den udviklingsmulighed, at 

Sydhjørnet får udarbejdet en metode, således at alle 

medarbejdere formår at rumme og imødekomme de udfordringer 

der kan opstå i samarbejdet med pårørende. 

 

 

3.7 Fysiske rammer 

3.7.1 Det fysiske miljøs understøttelse til borgernes trivsel   

Data Tilsynet observerer: 

- Overalt fremstår rammerne hjemlige og hyggelige. 

- Indretningen i fællesarealet giver mulighed for socialt 

samvær/dialog borgerne imellem. 

- Der er flere steder ophængt informationstavler med 

borgerrettet kommunikation. 

- Der er en fælles tv/hygge stue. 

- Køkkenet er indrettet med god mulighed for at inddrage 

borgerne i madlavningen. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at det fysiske miljø i høj grad er med til at 

understøtte borgernes trivsel, da det fælles miljø rummer 

mulighed for sociale aktiviteter i køkken/spisestue og fælles 

hyggestue, og der er mulighed for at værne om private forhold i 

eget hjem. 

  

 

3.8 Social pædagogisk bistand og træning efter SEL (§ 85) 

3.8.1 Social pædagogisk bistand og træning 

Data ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte 

samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, 

der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”1. 

 

Leder fortæller:  

                                                      
1 Serviceloven § 85 
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- Det vigtigste er at højne motivationen, for de 

individuelle, målrettede tilbud, vi giver. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet igennem tilsynet har vist, at de 

har fokus på at arbejde med social pædagogisk bistand og 

træning ud fra borgernes individuelle behov. 

Der er meget fokus på den motiverende samtale og guidning. 

 

 

3.9 Genoptræning efter SEL (§ 86) 

3.9.1 Genoptræning 

Data Leder fortæller: 

- Flere af borgerne anvender den lokale fysioterapeut. 

- Vi har ikke støtte til § 86, da borgerne i stedet henvises 

igennem egen læge. 

- Vi har et godt samarbejde med fysioterapeuten. 

- Vi er certificeret til §86, men har ingen borgere som 

bliver afregnet for denne ydelse for tiden. 

 

Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet har det relevante fokus på 

borgernes behov for genoptræning. 

 

 

3.10 Ledsagelse efter SEL (§97) 

3.10.1 Ledsagelse 

Data Leder fortæller: 

- Sydhjørnet er certificeret til § 97, men har ingen 

borgeren som bliver afregnet for denne ydelse for tiden.  

 

Tilsynets vurdering Ingen bemærkninger. 

 

 

 

4. Opfølgning på handleplan år 2016 og handleplan år 2017 

Sydhjørnet modtager efter det uanmeldte tilsyn en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten drøftes 

for faktuelle fejl og mangler. Sydhjørnet udarbejder en handleplan, der godkendes af 

Tilsynsafdelingen. 

 

Tilsynsbesøget skal vidne om, at tilsynsførende følger op på bemærkninger, anbefalinger, 

anbefaling om påbud og handleplanen fra sidste års tilsyn.  

Der spørges ind til forløbet af Sydhjørnets proces med bemærkninger, anbefalinger, 

anbefaling om påbud og handleplan med henblik på læring og udvikling. 

 

Sydhjørnet bedes efter dette års tilsyn udarbejde en handleplan ud fra tilsynsførendes 

bemærkninger og anbefalinger, og sikre sig, at handleplanen implementeres i dagligdagen. 
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Hvor skal handlingsplanen mailes til: 

Handleplanen mailes til Tilsynsafdelingen senest fire uger efter den endelige rapport er 

modtaget, via tilsyn@kolding.dk. 

 

 

5. Formål og metode 

5.1 Lovgivning på området  

Tilbud som friplejeboligleverandør drives efter BEK nr. 986 af 03.08.2007 og LBK nr. 1058 af 

31.08.2015. En certifikation giver ret til at levere ydelser efter SEL §§ 83 og 87, men kan 

endvidere også indeholde retten til at levere socialpædagogisk bistand, genoptræning, 

ledsagelse, SKP for døvblinde og behandlingsmæssige tilbud. 

 

5.2 Formål med tilsynet 

Tilsynet følger op på, hvordan Sydhjørnet efterlever kontrakter og leverandørkrav. Sikre 

overholdelse af kontrakterne mellem Kolding Kommune og leverandørerne – herunder 

leveringssikkerhed, personaleforhold samt samarbejde og udvikling.  

 

For friplejeboligbebyggelser føres der også tilsyn med den service, der leveres i forhold til 

certifikationen. Tilsynet har ligeledes fokus på borgernes livskvalitet – herunder hverdagsliv, 

tryghed og trivsel, ligesom der også er fokus på borgernes selvbestemmelse og respekten 

for forskellighed. 

 

5.3 Metode 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det 

foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold til 

enhver tid lever op til de lovmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 

 

Generelt om tilsynsmetoden 

 Der gennemføres et årligt tilsyn. 

 Der føres tilsyn på de lovmæssige krav, Kolding Kommunes retningslinjer og 

leverandørkontakter.  

 Tilsynene skal medvirke til at forebygge, at mindre problemer udvikler sig til 

alvorligere problemer og skabe grundlag for læring, udvikling og fremadrettet 

kvalitetsudvikling. 

 Tilsynene lægger vægt på en god dialog og et godt samarbejde med borgere, 

medarbejdere, ledere og chefer med mere. 

 Der kommunikeres på en anerkendende, respektfuld og meningsgivende måde.  

 Leverandøren modtager efter det uanmeldte tilsyn en tilsynsrapport. 

Tilsynsrapporten drøftes for faktuelle fejl og mangler. Leverandøren udarbejder en 

handleplan, der godkendes af Tilsynsafdelingen. 

 Opsamling af sidste års handleplaner. 
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