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1. Indledning 
Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status. 

Overordnet set har 2016 været et godt år. Virksomheden Platangården er kommet godt igennem året med 

et tilfredsstillende regnskab og med opfyldelse af de mål, der var sat for året. 

2016 har i høj grad stået i kvalitetsovervågningens tegn. Som socialt tilbud og offentlig instans er Platangår-

den underlagt en lang række tilsyn og kontroller, som har det til fælles at skulle vurdere, om Platangården 

lever op til gældende standarder - fra faglige indsatser til arbejdsmiljø. 

Det gør Platangården i høj grad. Platangården får ”pæne karakterer” hele vejen rundt. Det er vi naturligvis 

stolte af, men havde da også en klar forventning om, at det var tilfældet.  Det vi imidlertid er allermest til-

fredse med er, når de unge og deres netværk giver udtryk for, at det tilbud der gives, også lever op til for-

ventningerne og rent faktisk har en betydning for den unges recoveryproces. Selv om der ikke i 2016 har 

været gennemført en bruger-og pårørendeundersøgelse, ved vi fra resultatet af socialtilsynets besøg, at de 

unge rent faktisk oplever et udbytte af deres ophold og at de oplever at have indflydelse i eget forløb. 

2016 var også, hvad man kan betegne som år 2 efter den store omorganisering, hvor implementering af 

Platangårdens fælles teoretisk referenceramme og den fleksible organisering blev igangsat. 2016 har dels 

båret præg af fastholdelse af et høj kompetenceudviklingsniveau, hvor vi ikke alene skulle klæde nye med-

arbejdere på, men også fortsat opgradere vidensniveauet hos samtlige medarbejdere. Det har også betydet 

en fortsat implementering, hvor flere hjørner af selvbestemmelse/brugerinddragelse prøves af. Senest er 

døgnafdelingens daglige planlægningsmøder flyttet fra personalerum til de unges dagligstue. En i teorien 

meget lille forandring med en meget stor effekt i virkeligheden. 

2016 var også året, hvor Platangården påbegyndte arbejdet med at beskrive en systemisk og recovery inspi-

reret pædagogik.  Pædagogikken er resultat af Platangårdens indsats for at omsætte teori til praksis og gøre 

indsatserne mere tydelige og håndgribelige både for medarbejdere, brugere og myndigheder. I 2017 er Pla-

tangårdens kompetenceudvikling centreret omkring denne pædagogik, som vil blive foldet ud sammen med 

medarbejderne igennem 6 workshops. 

2016 viste, at Platangården fortsat er underlagt markedsmekanismer med et særdeles svingende henvis-

ningsmønster. Som tilbud er det ikke altid let at gennemskue, hvad der skaber disse store udsving, og det 

kan være vanskeligt begribeligt, at et specialiseret tilbud som Platangården med så ” pæne karakterer” på 

alle tilsyn, overvågninger, evalueringer og kontroller, ikke kan opretholde mere stabilitet i antal henvisnin-

ger. Det er tydeligt, at kommunerne i høj grad efterspørger individuelle løsninger på særdeles komplekse 

sociale og psykiatriske problemstillinger hos unge, og i mindre grad efterspørger et almindeligt døgntilbud. 

Platangården er stand til at levere disse individuelle løsninger og til en kvalitet, som lever op til alle kvali-

tetsstandarder. 

Årsrapport 2016 er en kort fremstilling i tal og tekst på året der gik. Er der brug for mere viden, kan det 

være en idé at udforske Platangårdens nye hjemmeside eller kontakte os. Vi stiller os gerne til rådighed 

med yderligere oplysninger og evt. besøg.  

På Platangårdens vegne 

Charlotte Ishøy 

Centerchef 
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2. Beretningen 

Nyt værdigrundlag 
Platangården traf i efteråret 2014 beslutning om en fælles teoretisk referenceramme og dermed også om ny 

metodisk tilgang.  Den systemiske og recovery orienterede tilgang har betydet, at Platangården på en lang 

række områder har måtte gentænke metodiske, strukturelle og organisatoriske forhold, således at der blev 

skabt en tydelig rød tråd mellem teoretisk referenceramme, pædagogisk praksis, kerneopgave og værdi-

grundlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I foråret var turen kommet til at udarbejde nyt værdigrundlag. Det blev en proces, som startede i afdelin-

gerne, var genstand for et medarbejdermøde, blev endeligt formuleret i en tværfaglig arbejdsgruppe og slut-

teligt godkendt i MED-udvalget. Det endelige resultat er siden præsenteret på et medarbejdermøde og skal 

nu ud og leve i organisationen. 

Platangårdens værdigrundlag består af de 4 nedenstående begreber, som skal ses i en indbyrdes relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er muligt at læse yderligere om Platangårdens værdigrundlag – herunder få foldet begreberne ud.  

Fælles teoretisk 
referenceramme

Pædagogisk 
praksis

Kerneopgave

Værdigrundlag

Samskabelse

Åbensindet 
hed

Meningsfuld
hed

HÅB

http://www.platangaarden.dk/platangaarden/om-platangaarden/vaerdigrundlag/
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Revurdering af bruger- og pårørendesamarbejde (Ungdomsråd/pårørendeforum) 
Platangården har i gennem de senere år haft stort fokus på bruger- og pårørendeinddragelse og ikke kun på 

det individuelle niveau.  

 

Platangårdens Ungdomsråd har mange år på bagen og har i de år udviklet sig 

fra at være et forum med demokratisk valgte repræsentanter til at blive et fo-

rum, hvor den enkelte møder op og repræsentere sig selv. I de sidste par år har 

der været tiltagende problemer med deltagelse og nogle møder er afviklet 

med kun nogle få fremmødte. Vi har i samråd med de fremmødte unge forsøgt 

at ændre i konceptet, så møderne er blevet holdt ude i afdelingerne på skift, så 

der har været tid til mad og hygge osv., men det har ikke haft den store effekt 

på fremmødet.  

 

Alt i alt har møderne givet tvivl om, hvilket udbytte ungegruppen samlet set får ud af den indflydelse de tilby-

des via Ungdomsrådet, og det synes at være tid til at se, om vi skal lave brugerinddragelse på fællesskabsni-

veau på en anden måde.  

 

I efteråret har centerchefen og Ungdomsrådets faste teamkoordinator aflagt besøg hos de unge på deres 

hus-og fællesmøder for at tale med dem om deres ønsker til indflydelse på fælleskabsniveau og samle ideer 

sammen til en revitalrisering af Ungdomsrådet. Det har været nogle meget forskellige møder, som dog har 

givet et fingerpeg om, at der er behov for en forenkling af mødeindholdet og en tydeligere personaleopbak-

ning/hjælp til at deltage. Besøgsrunden har desuden givet mulighed for at aflive nogle myter om, hvad der 

skal til for at deltage i møderne. Alt i alt resulterer processen i, at vi genoptager Ungdomsrådsmøderne i 

2017, men i en ny, forenklet og endnu mere personalestøttet udgave. 

 

Platangårdens satsning i 2015/16 på etablering af et pårørendeforum er ikke lykkedes. I maj 2016 inviterede 

vi de unges netværk (og de unge) til et arrangement designet efter de ønsker de pårørende havde budt ind 

med ved et fyraftensmøde i 2015. Mødet måtte aflyses, da der kun var en enkelt tilmeldt.  

 

Vi har således ikke formået at få de pårørende i tale på en sådan måde, at deltagelse i inddragelse på fælles-

skabsniveau har været interessant. Vi har derfor besluttet at gå en anden vej og kæde drøftelsen af indfly-

delse sammen med det nære samarbejde mellem netværk og afdeling. I løbet af tidligt forår 2017 afholder 

de enkelte afdelinger arrangementer for de unge og deres netværk. Centerchefen og områdeledelsen delta-

ger i disse møder for at komme i dialog med de pårørende om deres ønsker til indflydelse på fællesskabsni-

veau med henblik på at undersøge, hvordan vi fremadrettet kan give netværket indflydelse. 

 

Central udmelding på spiseforstyrrelsesområdet 
Platangårdens bidrag i løbet af 2015 til udarbejdelse af de nationale retningslinjer for rehabilitering af bor-

gere med svære spiseforstyrrelser, har også trukket tråde ind i 2016. Platangårdens souschef deltager i RS17 

(Rammeaftalesekretariatet) ekspertpanel, og er dermed med i planlægning og udførelse af de initiativer, som 

rammeaftalesekretariatet organiserer i forlængelse af den centrale udmelding (fra 2015) på spiseforstyrrel-

sesområdet.   

 



6 
 

 
RS17 tog i 2016 initiativ til følgende arrangementer:  

 

 Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser (januar) 

Arrangementet foregik på Rønnebæksholm. Platangården bød ind på dagen, dels med en præsenta-

tion af de nationale retningslinjer, og dels med et centralt fagligt oplæg på dagen. 

 

 Undervisningsdag om højt specialiserede rehabiliteringsindsatser ift. unge med spiseforstyrrelser 

(april) 

Arrangementet foregik i Roskilde Kommunes auditorium. Platangården bidrog, ud over den overord-

nede planlægning, med et fagligt og praksisrelateret oplæg på dagen.  

 

 Temadag med deling af viden fra 10 højt specialiserede tilbud i Region Sjælland (november) 

Arrangementet foregik i Roskildehallerne. Platangårdens Ungdomscenter deltog som 1 af de 10 til-

bud med afholdelse af 3 workshops på dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 arrangementer havde de kommunale aktører som målgruppe. Særligt de 2 dage, hvor temaet var kon-

centreret til at omhandle målgruppen unge med spiseforstyrrelser, var kendetegnet ved et fremmøde fra de 

17 kommuner i Region Sjælland, på mere end 100 deltagere. 

 

 Alle 3 dage fik Platangården mulighed for at præsentere sine tilbud, og ikke mindst at komme i direkte dia-

log med de kommunale myndigheder og andre relevante aktører på området. Det har været gennemgående, 

at de kommunale myndigheder efterspørger den viden vi har oparbejdet, og at de i stigende grad viser inte-

resse for at trække på denne viden på nye måder, i form af rådgivnings- og konsulentbistand.  

 

Idræts- og aktivitetstilbud  
Platangården har i årets løb udbudt forskellige aktiviteter til de unge. De har som hovedregel været tilrette-

lagt tirsdage sidst på eftermiddagen, så det var muligt for langt de fleste at deltage. Aktiviteterne har været 

afviklet eller understøtte af de voksne, der er omkring de unge i hverdagen. 
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I foråret kørte konflikthåndteringskurser for unge over 4 tirsdage. Kurset blev afviklet af Carsten Stier fra Vor-

dingborg Ungdomsskole og var en succes for de unge, der deltog. Kurset tog udgangspunkt i de unges egne 

erfaringer, hvilket gjorde det muligt at drøfte strategier, som den enkelte kunne gøre direkte brug af. 

Fra maj til og med august var tirsdagsaktiviteten leg og idræt. Aktiviteterne blev mulige via midler fra Møen-

bogårdfonden, hvilket betød, at der kunne hyres en idrætslærer samt at der kunne afsættes særskilte perso-

naleressourcer til aktiviteterne.   

 

Aktiviteterne har budt på sejltur, kajaksejlads, klatring på væg og i høje træer, leg og spil, gokart osv. Des-

værre har deltagerantallet ikke været lige stort hver gang, men de unge der har deltaget har gjort det med 

stort udbytte. 

I september udbød vi seksualvejledning over tre tirsdage. Seksualvejleder Søs Beltoft var hyret ind til opga-

ven, som skulle foregå uden deltagelse af personale. Desværre lykkedes det ikke at motivere de unge til del-

tagelse og de sidste gange måtte aflyses.  

Generelt er konklusionen på disse tirsdagsaktiviteter, at det er vanskeligt at få de unge til at deltage, også 

selv om de har haft indflydelse på planlægning og indhold. Fremmøde kræver oftest en håndholdt indsats fra 

det nærmeste personale og selv det er ingen garanti. Omvendt kan det siges, at aktiviteterne i store træk er 

en succes for de, der deltager. Der er i skrivende stund ikke taget stilling til udbud af evt. tirsdagsaktiviteter i 

2017. 
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3. De unge i tal 
Platangården har i 2016 haft indskrevet 57 unge på i alt 81 pladser. I det følgende tælles unge pr plads, hvil-

ket betyder, at den samme unge kan optræde flere gange. 

Belægningsprocenten 
Platangården har haft en svingende belægning i forhold til sidste år. Der har generelt været lidt færre henvis-

ninger, til gengæld har de vist et behov for mere massive og personaleressourcetunge indsatser. De henviste 

unge er præget af særdeles komplekse vanskeligheder, ofte med lange indlæggelser bag sig. 

For døgnområdets 19 pladser i Vordingborg har belægningen ligget noget under, hvad der er set de seneste 

år og henvendelsesmønstret har været ujævnt. Der ses i årets sidste halvdel en øget henvisning af unge, som 

har brug for mere én til én støtte (eller overvågning), hvorfor brugen af tillægsydelser er steget i denne peri-

ode. 

Særforanstaltningsområdet, som drives som indtægtsdækket virksomhed, har ligget nogenlunde stabilt, dog 

ses også her, at der efterspørges tilbud til unge som har behov for en meget massiv indsats med én til én 

personale døgnet rundt.  

På det eksterne døgnområde, som ved overgangen til 2015 blev nedskrevet til 7 pladser, har der fortsat væ-

ret underbelægning. Belægningen har ligget nogenlunde stabilt på 5 indskrevne ud af de 7 pladser.  

På dagpladsområdet er de senere års underbelægning fortsat, hvilket betyder, at Platangården fra midt i 

2017 nedlægger samtlige dagpladser. Årsagen til den manglende belægning skal ses i sammenhæng med 

målgruppens unge alder og dermed behov for undervisning. Platangården har oplevet en stabil tilgang af 

unge til STU-pladserne, ligesom tilgangen af undervisningspligtige unge til Heltidsskolen ligger på et forven-

tet og stabilt niveau. Platangården vil fremadrettet satse på undervisning og læring og tilbuddene ydes som 

enten STU eller individuelt tilrettelagte tilbud. Heltidsskolens virksomhed forsætter som hidtil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Belægningsprocent 
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Af fig. 1 fremgår belægningsprocenten på de rammeaftalte pladser samt særforanstaltninger. Ud over disse 

pladser har Platangården også haft unge indskrevet via indtægtsdækket virksomhed i STU, i beskyttet be-

skæftigelse, ambulant misbrugsbehandling og i §85-støtte. 

Køn og alder 
Aldersfordelingen på de 81 pladser, der har været i brug, er som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 De unges alder ved årets udgang 

 

Det ses af fig. 2, at 8 pladser har været besat af unge på 26 år eller derover. Disse unge over 26 år er hoved-

sageligt indskrevet i særforanstaltninger eller i §85-støtte. En overvejende del af disse har været indskrevet i 

Platangårdens Ungdomscenter i 2 år eller mere.  

De unge, der er indskrevet på mere end én plads, er typisk indskrevet i et døgntilbud og et dagtilbud eller har 

skiftet tilbudstype i løbet af året, f.eks. flyttet fra en særforanstaltning til et almindeligt døgntilbud. 

Platangården har igennem nogle år oplevet, at målgruppen bliver yngre, således at hovedparten af de unge 

er under 18 år på indskrivningstidspunktet. I 2016 blev der enten nyindskrevet eller genindskrevet unge på i 

alt 31 pladser. På godt 2/3 af pladserne var den unge under 18 år på indskrivningstidspunktet. 
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Fig.3 viser alderen på de ny og genindskrevne unge.  

 
Fordelingen er jf. fig. 4 nogenlunde ligelig mellem kønnene. Der har været indskrevet 36 piger og 45 drenge på de 
81 pladser.  De 6 døgnpladser rettet mod unge med spiseforstyrrelse eller selvskade har overvejende været besat 
med piger. Pladserne i ekstern døgn og STU har overvejende været besat med drenge. 

 

Kommuner 
I alt 23 forskellige kommuner har haft tilsammen 57 unge indskrevet i et eller flere tilbud i 2016. 
25 af de unge kommer fra andre regioner. Kun Region Nordjylland har ikke brugt Platangården i 2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Betalingskommuner 
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Antallet af henviste unge samt antallet af henvisende kommuner er næsten identisk med 2015, dog er der i 

2016 flere henviste fra andre regioner.16 af de 25 unge fra andre regioner kommer fra Region Hovedstaden. 

I Region Sjælland er det ikke overraskende de geografisk nærmest liggende kommuner, der har gjort mest 

brug af Platangårdens tilbud. Således kommer 21 af de 57 unge fra enten Vordingborg, Næstved, Lolland el-

ler Guldborgsund Kommune. 

Visitation i tal 
Platangårdens visitation har i 2016 løbende haft henvendelser fra kommunerne med forespørgsel på indsats 

til unge. En del henvendelser er løse forespørgsler på anonymiserede unge, men i 44 tilfælde afgav Platan-

gården en vurdering på henvendelse (se Fig.5). Ud af disse førte de 23 henvendelser til indskrivning i et eller 

flere af Platangårdens tilbud. Disse 23 indskrivninger kan således dække over flere samtidige indskrivninger – 

typisk et døgntilbud og et dagtilbud. Visitationssager af allerede indskrevne unge er ikke medtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 5 Visitation fordelt på kommuner 

VISO i tal 
Platangården har også i 2016 været leverandør til VISO i såvel udrednings-og rådgivningssager. 

Platangården har i 2016 omlagt VISO arbejdet, således at det team, der varetager opgaverne bliver knyttet 

endnu tættere til Platangårdens pædagogiske praksis. VISO-opgaverne løses af det socialfaglige team med 

inddragelse af Platangårdens øvrige medarbejdere afhængig af, hvilke kompetencer/viden der er behov for. 

Til teamet er knyttet en af Platangårdens psykologer samt en områdeleder, der også har Platangårdens visi-

tation som sin primære opgave.  

Platangården har i 2016 løst VISO-opgaver svarende til knap 1,5 millioner kroner. Det er noget mindre end i 

2015. Hovedårsagen her til er, at teamet i en periode måtte afslå at tage flere opgaver ind pga. langvarigt 

sygefravær blandt medarbejderne.  

VISO-opgaverne har i 2016 fordelt sig på i alt 31 sager, hvoraf nogle er oprettet i 2015 og andre endnu ikke 

afsluttet ved udgangen af 2016. Det er 9 sager færre end i 2015. 
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4. Økonomi 
 

 
 
 
 
 
Platangårdens regnskab for 2016 er ved årsrapportens færdiggørelse 
endnu ikke endelig afsluttet, men det forventes, at regnskabet viser en 
økonomi i balance.  

 
Platangården har haft en bevilling, som ved regnskabsafslutningen lød på 27.423.349 kr. Bevillingen reduce-
res med 4.414.969 kr. som følge af underbelægning.  
 
Platangården har inkl. udgift til central administration haft indtægtsdækket virksomhed for i alt 24.470.700 
kr., hvoraf de ca. 1,5 mil. kr. stammer fra VISO-opgaver.  
 
Lønudgifterne androg i alt lige knap 39,4 mil. kr. eller 82,9% af den samlede ramme (bevilling + indtægtsdæk-

ket virksomhed) efter regulering for underbelægning. 
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5. Personale 

Personalesammensætning 
Platangården har i 2016 haft ansatte svarende til 83,4 årsværk. Medtaget i dette er også tidsbegrænset an-
satte og timelønnede. Fraregnet er studerende, elever og praktikanter. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Personalesammensætning 2016  

Som det ses af ovenstående udgør de såkaldt ”varme hænder” 62,76 medarbejdere, hvilket svarer til 75,3%. 

Den sidste fjerdedel er ledelse og stabsfunktioner – herunder socialrådgivere og psykologer. 

Ledelse alene udgør 4,8% af samtlige ansatte. 

Som specialiseret socialt tilbud betjener Platangården sig stort set udelukkende af faguddannet personale. 

For det pædagogiske personale drejer det sig om pædagoger og pædagogiske assistenter. For det sundheds-

faglige personale af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, plejere og social og sundhedshjælpere. 

Platangården har fra tid til anden uuddannede timelønnede vikarer, som har erfaring fra området. Ofte er 

der tale om tidligere SSA-elever eller pædagogstuderende, som efter afsluttet praktik på Platangården til-

knyttes som timelønnet vikar. 

Platangården har brugt timelønnede vikarer svarende til 8,1 årsværk, hvilket svarer til det forventede for-

brug. 

Personalegennemstrømning 
Platangården har en vis gennemstrømning af personale, hvis årsag formodentlig blandt andet skal findes i 

den konstante omstilling, som er et vilkår for et specialiseret tilbud som Platangården. For at kunne matche 

kommunernes behov, er det nødvendigt for et tilbud som Platangården at have en konstant opmærksomhed 

på ændringer i efterspørgslen og have paratheden til at justere i tilbuddene. 

Platangården har med sin fleksible organisering en organisation, som har indbygget evnen til at tilpasse sig, 

således at forstå, at organisationen i forhold til kompetencer og relationel koordinering er rustet til omstillin-

ger på den måde, at det er muligt at lave ændringer i opgaveporteføljen uden at skulle skifte personalet ud. 
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Men enhver ændring udfordrer selvfølgelig den enkelte ansatte i forhold til at skulle omstille sig til andre ar-

bejdstider, opgaver eller andre kollegiale sammenhænge, og enkelte træffer altså beslutning om at søge væk 

fra Platangården.  

Som midlertidigt botilbud har Platangården ofte unge indskrevet på kontrakter med meget kort løbetid eller 

med tillægsydelser af kort varighed. Det betyder, at Platangården i nogen grad betjener sig af tidsbegræn-

sede ansættelser af hensyn til økonomien. 

Platangården har således haft 2 særforanstaltninger, som tilsammen har haft tilknyttet 18 tidsbegrænsede 

ansatte i perioder. Vi har måtte sande, at det kan være vanskeligt at fastholde tidsbegrænsede ansatte pga. 

usikkerheden i jobsituationen. Omkring 2/3 af disse tidsbegrænsede ansatte havde fundet andet arbejde in-

den ansættelsen udløb. Platangården har taget konsekvensen af dette og har fra sidst på året lavet flere fast-

ansættelser for at kunne fastholde kvalificeret personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Personalegennemstrømning 2016 

Som det ses af ovenstående har Platangården ansat 43 medarbejdere i enten faste eller tidsbegrænsede stil-

linger. 32 ansatte i faste eller tidsbegrænsede stillinger er ophørt i løbet af 2016. 

De forholdsvis store tal skal ses i lyset af de førnævnte 2 personaletunge særforanstaltninger, som Platangår-

den startede i 2016 med i første omgang tidsbegrænsede ansatte. 

Blandt de fratrådte er også medarbejdere, som har oplyst, at de ikke fandt sig tilrette med arbejdet med Pla-

tangårdens målgruppe eller som ikke kunne forene egen faglighed med Platangårdens tilgang. Ud af de 43 

fratrådte er 4 ophørt som følge af uansøgt afsked. 

Der er en tendens til, at medarbejdere, der er startet som timelønnede senere søger tidsbegrænsede eller 

faste stillinger. Blandt de timelønnede er en del pædagogstuderende, som har været i praktik på Platangår-

den og er ved at afslutte eller har afsluttet deres uddannelse. 
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Elever og studerende 
Platangården har også i år været uddannelsessted for en række uddannelser. Platangårdens elever og stude-

rende er tilknyttet forskellige afdelinger og alle er tilknyttet en uddannelsesansvarlig praktikvejleder. Qua de 

forskellige uddannelser er elevernes og de studerendes tilknytning til Platangården også af varierende 

længde. En SSA elev er typisk på Platangården i 3 måneder, og en erhvervsskoleelev som f.eks. en ejendoms-

teknikerassistentelev i knap 2 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 elever og studerende 2016  

Figuren viser antal og fordeling mellem uddannelser.  
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6. RGSJ strategiprojekt 
Platangården har også i årets løb deltaget i RGSJ strategiprojekt ved såvel at være repræsenteret i forskellige 

netværk og ved at arbejde med de i driftsaftalen opstillede servicemål. 

Medicinhåndtering 

I forhold til medicinhåndtering har vi - med baggrund i resultaterne af den seneste kvalitetsovervågning - re-

videret de lokale tilføjelser i det retningsgivende dokument og afsluttet implementering af anbefalingerne fra 

den seneste kvalitetsovervågning. Desuden deltager Platangården i netværket for medicinhåndtering. 

Dokumentation på enkeltsagsniveau 
Implementering af retningslinjerne for dokumentation på enkeltsagsniveau samt de opsatte servicemål for 

dokumentation har også haft en særlig ledelsesmæssig bevågenhed. Den i juni måned gennemførte kvali-

tetsovervågning viste såvel, at Platangården havde opfyldt servicemålene, men at der fortsat er rum til for-

bedringer (se kapitel 7). Derudover deltager Platangården med repræsentanter i netværksgruppen. 

Velfærdsteknologi 
Platangården har også været repræsenteret i netværksgruppen for velfærdsteknologi. Internt har vi udarbej-

det lokale tilføjelser til det retningsgivende dokument og udviklet en screeningsskabelon, som er mere mål-

rettet Platangårdens målgruppe og fokusområder for velfærdsteknologi. Derudover er der iværksat en tek-

nologiscreening af alle beboere, som skal være gennemført primo 2017. 

Forskning 
Platangården har ligeledes deltaget med en repræsentant i netværksgruppen for forskning. Netværksgrup-

pen har arbejdet primært med at evaluere udbudsprocessen af forskningsprojekterne vedr. ”Bæredygtig in-

klusion” og, på baggrund af erfaringerne, tilrettelagt et kick-off seminar for socialområdets institutioner samt 

udbudsprocessen og materialet til de kommende forskningsprojekter. Platangården har deltaget med både 

ledere og medarbejdere i kick-off seminaret og bidraget med forslag til kommende forskningsprojekter. 

Arbejdsmiljø 

Ud over at være repræsenteret i netværksgruppen for arbejdsmiljø har Platangården deltaget i 2 temadage, 

som var arrangeret af Socialafdelingen. Temadagene har givet inspiration til det fortsatte arbejde med at øge 

evnen til det interne samarbejde (relationel koordinering) på Platangården, som har været omdrejnings-

punkt for 2 medarbejdermøder, der var arrangeret af Platangårdens arbejdsmiljøudvalg. Begge arrangemen-

ter fik mange positive tilbagemeldinger fra personalet. 
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7. Tilsyn med kvalitetsarbejde  

Socialtilsyn øst 
I juni måned gennemførte Socialtilsyn Øst et anmeldt tilsynsbesøg med særlig fokus på Platangårdens døgn-

boliger og eksterne team. Resultatet var en særdeles positiv tilsynsrapport, som hverken indeholdt opmærk-

somheds- eller udviklingspunkter.  

 

Derudover opnåede Platangården en højere vurdering, set i forhold til tilsynsrap-

porten fra 2015, indenfor følgende områder: 

 Fysiske rammer 

 Kompetencer 

 Målgruppe, metoder og resultater 

 Organisation og ledelse 

Fremgangen skyldes især, at vi opnåede den højest mulige vurdering ift. følgende indikatorer, der knytter sig 

til kvalitetstemaet ”Målgruppe, metoder og resultater”: 

 Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante ift. tilbuddets målsætning og mål-

gruppe 

 Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkret, klare mål for borgerne til løbende 

brug for egen læring og forbedring af indsatsen 

 Tilbuddet kan dokumentere positive resultater ift. opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner 

har opstillet for borgerens ophold 

 Borgerne bliver respekteret, hørt og anerkendt 

Implementeringsprocessen af vores faglige tilgang og metode fik i øvrigt en del anerkendelse fra de tilsynsfø-

rende. 

 

Sidst men ikke mindst vurderede tilsynet, at ”niveauet for magtanvendelser er forholdsvist lavt, med tanke på 

de problemstillinger de unge er beskrevet med.” Flertallet af de indberettede magtanvendelser er sket i for-

bindelse med en meget intensiv særforanstaltning. I denne sammenhæng konstaterede tilsynet dog, ”at an-

tallet af magtanvendelser her er markant faldende, som forløbet skrider frem. Ud fra samtale med den unge 

tilskrives faldet, at den pædagogiske indsats har sikret færre magtanvendelser samt en generel bedre trivsel 

for den unge. ” 

 

 

 

 

  

http://www.platangaarden.dk/media/1179/caseno16-22035_3928426_v1_tilsynsrapport-korrigeret-efter-hoeringpdf.pdf
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Driftsherretilsyn  
Ligeledes i juni måned gennemførte regionens socialafdeling en kvalitetsovervågning med fokus på doku-

mentation på enkeltsagsniveau, som er et af de områder, hvor der i driftsaftalen var opsat et servicemål på 

95 %.  Socialafdelingens konsulent gennemgik i alt 10 sager og i den samlede vurdering opnåede Platangår-

den 96 %. I forhold til de forskellige parametre viste det samlede tilsyn følgende: 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Resultat dokumentation på enkeltsagsniveau 

Der er tale om et rigtig fint resultat, som dog samtidig peger på rum til forbedringer i forhold til at koble indi-

katorer på mål/delmål og prikke på de relevante indikatorer. 

 

Ekstern evaluering  
Efter at Platangården i årets løb allerede havde høstet nær-

mest topkarakter i forbindelse med Socialtilsynets tilsynsbe-

søg og Region Sjællands driftsherretilsyn, fik vi den 1. sep-

tember besøg af Regionernes eksterne evaluering. 

 

Genstand for den eksterne evaluering var Platangårdens ar-

bejde med den Danske Kvalitetsmodels standarder. Derudover havde besøget som formål at afprøve en ny evalu-

eringsmetode – den såkaldte ”Tracer-metode”, hvor det spor, som forfølges i evalueringen, er en enkelt individuel 

plan. 

  

Også i denne sammenhæng fik Platangården en meget flot tilbagemelding på stort set alle parametre. Der blev 

dog peget på enkelte udviklingsområder i evalueringsrapporten. Der efterlystes en mere stringent dokumentation 

på delmål og anvendelse af indikatorer samt en tydeligere beskrivelse af metode (indsats) i forbindelse med op-

rettelse af delmål.   

 

Kundetilfredshedsundersøgelse 
I slutningen af året modtog Platangården rapporten fra Regionernes kundetilfredshedsun-

dersøgelse, som undersøgte samarbejdskommunernes tilfredshed med kvaliteten af de spe-

cialiserede sociale tilbud. Undersøgelsen, som består af hhv. svar og kommentar, viste en 

stor tilfredshed blandt samarbejdskommunerne med Platangården. 

Helt overordnet vurderede 80% af respondenterne, at de ”i høj grad” er tilfredse med samarbejdet omkring bor-

gernes forløb, mens 20 % svarede ”i meget høj grad”. 

 

Spørgsmål Målopfyldelse 

Er der oprettet en individuel plan indenfor 3 måneder? 100 % 

Er mål fra den kommunale handleplan beskrevet? 100 % 

Er der koblet relevant indikator på mål og er det evalueret?   70 % 

Er der koblet relevant indikator på delmål, og er det evalueret?   70 % 

Er der udarbejdet en statusrapport inden for 1 år? 100 % 

http://www.platangaarden.dk/media/1206/tracer_afrapportering_platangaarden.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/1206/tracer_afrapportering_platangaarden.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/1206/tracer_afrapportering_platangaarden.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/2077/platangaarden-svar-2016.pdf
http://www.platangaarden.dk/media/2078/platangaarden-kommentar-2016.pdf
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I forhold til spørgsmålet, om der er forhold som kan forbedres, inden borgeren flyttede ind på Platangården, sva-

rede hhv. 67 % ”Nej, i mindre grad” og 33 % ”Nej, slet ikke”. Den samme positive vurdering afgives i forhold til 

spørgsmålet, om der er forhold, som kan forbedres i samarbejdet under borgerens ophold på Platangården. Her 

svarede 100 % ”Nej”. 

 

Tilsvarende vurderer hhv. 50 %, at de enten ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” har oplevet forhold, som var sær-

lig positive, inden borgeren flyttede ind. Det som respondenterne hæftede sig særligt ved var: 

 Tæt kontakt og god information. 

 God kommunikation og god til at tage imod borgeren. 

 Fagligt velbegrundede overvejelser og tilbagemeldinger, om hvad tilbuddet kunne tilbyde borgeren, og 

hvorfor de passer ind i målgruppen. En god beskrivelse af et behandlingsforløb i forhold til individuelle 

problematikker. Stor fleksibilitet i forhold til at finde løsninger, samarbejde med biologiske forældre, stå 

til rådighed i forhold til diverse formidlinger og ændringer i samværsaftaler. At være kreativ i forhold til at 

tilbyde undervisning til en borger, der ikke har frekventeret et skoletilbud i flere år. 

 Information om målgruppen, struktur, lydhørhed og sammenhængskraft i de forskellige tilbud, der er på 

matriklen. 

Samtlige respondenter (100 %) giver ligeledes udtryk for, at der har været forhold, som de vurderer som særligt 

positive under borgerens ophold. I denne sammenhæng nævnes bl.a.: 

 At medarbejderne har en tværfaglig tilgang til borgerne gør, at individuelle kompetencer kommer til ud-

tryk, og at borgeren profiterer af kontaktpersonsordningen. Det er af meget stor betydning for samarbej-

det, at statusmøder prioriteres, således at relevante medarbejdere omkring borgeren deltager. Signal-

værdien og det, at behandlingsarbejdet i tilbuddet hænger sammen, og at alle er engagerede, bliver på 

disse møder synligt for både borger og forældrene. 
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7. Kompetenceudvikling 
I løbet af 2016 har Platangårdens Ungdomscenter dels afholdt metodeunderstøttende kompetenceudvikling 

internt og dels deltaget i metodeunderstøttende kompetenceudvikling eksternt.  

Internt metodeunderstøttende kompetenceudvikling med følgende overskrifter og antal deltagere:  

 Internt modul 1 – Systemisk og recovery baseret indsats: afholdt 2 x med i alt 17 deltagere 

 Internt modul 2 – Netværkssamarbejde – afholdt 2 x med i alt 16 deltagere 

 Teoretisk modul – Systemisk teori – afholdt 2 x med i alt 12 deltagere 

 Temaeftermiddag om netværksbaseret tilgang i praksis – afholdt 1 x med ca. 35 deltagere 

 

Uddannelseskarrusell med temaer, som kan relateres direkte til tilgang og metode:  

 Kunsten at arbejde med netværk, v. Ole Nygaard – ca. 50 interne deltagere 

 Fra kaos til overskuelighed, v. Caroline Lilja Dam og Jesper Carlsen – ca. 50 interne deltagere 

 Pædagogik i et systemisk perspektiv, v. Dorte Nissen – ca. 40 interne deltagere 

 Børne- og Ungdomspsykiatri – invitation til nyorientering, v. Søren Hertz (OBS hel temadag) – ca. 50 

interne deltagere 

 At arbejde med stemmer, v. Jørn Eriksen og person med brugerekspertise – ca. 50 interne deltagere 

 LivsMestring og behandling, som understøtter recovery, v. René Essom, ca. 30 interne deltagere 

 

Eksterne metodeunderstøttende kompetenceudviklingsinitiativer 

 Åben dialog – årsmøde, – 4 teamkoordinatorer har deltaget 

 Metalog konference – 7 personer har deltaget 

 Recovery konference via PsykoVision – 8 personer har deltaget 

 Patienten som partner - 4 teamkoordinatorer er startet på regionalt kompetenceudviklingsforløb  

 VISO konference – 5 personer har deltaget 

 

Fora som understøtter tilgangen i hverdagen 

Tværgående intern supervision med egne psykologer – alle ca. 60 medarbejdere, som har direkte ungerela-

terede funktioner, deltager i månedlig tværgående supervision i 6 forskellige grupper med interne, metode-

ansvarlige psykologer som supervisorer.  

 

Anden kompetenceudvikling 

 Psyko-fysisk træning internt 2-dageskursus, udbudt 2 x via Dahl og Svane/CUK – i alt 37 deltagere  

 HR-skyen (via Socialafdelingen) – 1 medarbejder 

 Superbrugerundervisning i Targit (via Socialafdelingen) – 2 medarbejdere 

 Budgetmøde vedr. Tilbudsportalen (via Socialtilsyn Øst) – 2 medarbejdere 

 Brush-up Oracle (Regionshuset, Sorø) – 2 medarbejdere 

 Medicinhåndtering – 40 medarbejdere 

 Konflikthåndtering – 33 medarbejdere 
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8. Arbejdsmiljø 

Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet har været på besøg 2 gange i 2016. Begge besøg omhandlede analyse og systematisk fore-

byggelse af ulykker. Arbejdstilsynet har efter følgende fremsendt en generel vejledning om forebyggelse 

samt noteret følgende: Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer. 

APV  
Platangården gennemførte i sensommeren, som øvrige regionale institutioner, en APV. Med en svarprocent 
på 71 % ligger Platangården over gennemsnittet for regionale institutioner.  
Ledelse og arbejdsmiljøgrupper iværksatte en proces, hvor målingerne blev analyseret og siden drøftet i af-
delinger med arbejdsmiljørepræsentanterne som tovholder.  
 
Resultatet af APV´en lå generelt over benchmark for øvrige institutioner. Samlet set er der fra ledelse, ar-

bejdsmiljøgrupper og MED-udvalg enighed om, at Platangårdens APV bekræfter et positivt billede af arbejds-

miljø på arbejdspladsen. APV har dog givet anledning til, at begrebet anerkendelse har været drøftet i såvel 

TRIO som i ledelsesgruppen og i MED-udvalget. Begrebet anerkendelse har været tema i årets MUS-samtaler 

med det formål at få sat fokus på begrebets kompleksitet og på det fælles ansvar for at sikre anerkendelse. 

Social kapital 
Også i 2016 har Platangården arbejdet med at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø ved at sætte fokus på 

kommunikation, som en udløber af 2015-temaet om relationel koordinering. 

Platangårdens medarbejdermøde i august havde kommunikation som omdrejningspunkt. Mødet bød på dia-

logspil i tværgående grupper, hvor grupperne blev udfordret på f.eks. udsagn om kommunikation og arbejds-

miljø. 

I november afholdtes endnu et møde, denne gang som medarbejdernes møde. Mødet var planlagt og også 

afviklet af nogle af Platangårdens arbejdsmiljørepræsentanter og havde kendskab til hinandens arbejdsop-

gave som gennemgående tema.  Også dette tema refererede tilbage til 2015-temaet om relationel koordine-

ring. 
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9. Markedsføring  

Ny hjemmeside 
På et medarbejdermøde i december kunne vi endelig præsentere Platangårdens nye hjemmeside, som blev 

fejret med en lille reception.   

 

Siden foråret har en lille redaktionsgruppe arbejdet intenst med udvikling, opbygning og realisering af vores 

nye hjemmeside. Selv om den gamle hjemmeside i løbet af de sidste 6 år havde fået mange positive tilkende-

givelser syntes vi, at tiden nu var kommet til en grundlæggende makeover. 

Den gamle hjemmesides styresystem var håbløst forældet og skulle alligevel opgraderes for fortsat at kunne 

fungere optimalt. På indholdssiden trængte beskrivelserne af vores tilbud, organisation, faglige tilgang og 

metode til en omfattende redigering siden vi i 2015 implementerede en fælles faglig referenceramme for 

hele Platangården, som også medførte en række organisatoriske ændringer. Vores gamle hjemmeside levede 

heller ikke længere op til Region Sjællands retningslinje for serviceinformation og sidst men ikke mindst, 

havde vi i længere tid ønsket os et mere enkelt og tidssvarende visuelt udtryk. 

Vi har bestræbt os på at bibeholde et højt informationsniveau samtidig med at begrænse tekstmængden i de 

enkelte opslag ved at bruge links til uddybende informationer. Hovedmenuen indeholder nu rubrikker, som 

henvender sig direkte med målrettet information til vores primære interessenter. Alt billedmateriale på 

hjemmesiden er udskiftet med nye billeder, som giver et mere retvisende indtryk af Platangårdens fysiske 

http://www.platangaarden.dk/
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rammer. Endelig har vi indarbejdet en række elementer og funktioner for at kunne leve helt op til regionens 

retningslinje for serviceinformation. 

Netværksbaseret markedsføring 
Den netværksbaserede markedsføring har bestået af en række initiativer, heriblandt deltagelse i faglige fora, 

arrangementer og netværk samt møder med samarbejdspartnere og centrale interessenter. 

De 3 arrangementer, som RS17 i løbet af året havde taget initiativ til (se s. 7), gav mulighed for at præsentere 

Platangårdens tilbud og tilgang for, og komme i direkte dialog med flest mulige potentielle interessenter.  

Den særlig interesse, som vi på de 3 workshops kunne konstatere blandt de kommunale myndigheder, for at 

trække på Platangårdens ekspertise i form af rådgivnings- og konsulentbistand, opleves også i visitationen i 

forbindelse med forespørgsler og visitationer. Langt de fleste kommuner benytter sig af muligheden for et 

indledende besøg inden indskrivningen, hvor der ofte bedes om rådgivning ift. den aktuelle eller andre sager.  

Derudover har Platangården i september måned taget initiativ til et møde med Vordingborg Kommunes Han-

dikap- og Psykiatriudvalg på Platangården, hvor vi kunne fortælle om vores tilbud, faglige tilgang og vise 

rundt på Platangården. 

I forhold til faglige netværk i lokalområdet deltager 2 af Platangårdens teamkoordinatorer i SSP+ samarbej-

det i Vordingborg Kommune.  
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10. Året der kommer 

Evaluering af fælles referenceramme 
Efter 2 år med implementering af den nye fælles referenceramme og den fleksible organisering er tiden inde 

til at standse op og gøre status på forandringerne. Erkendelsesinteressen går især på, om vi her efter 2 års 

organisationsudvikling er kommet et stykke nærmere på at skabe en organisation, som er tydelig i sit meto-

diske ståsted og som formår at leve op til såvel kerneopgave som værdigrundlag. 

I de sidste måneder af 2016 har en lille arbejdsgruppe arbejdet med at forme grundlaget for evalueringen. 

Evalueringen vil arbejde med udgangspunkt i narrative metoder og vil involvere både medarbejdere, unge og 

netværk. Arbejdsgruppen lægger linjerne for evalueringen, som gennemføres med Platangårdens udviklings-

konsulent som hovedaktør. Evalueringen forventes at kunne afsluttes sidst på året. 

Rekruttering og fastholdelse 
Som en del af driftsaftalen skal Platangården i 2017 arbejde med rekruttering og fastholdelse af personalet. I 

denne forbindelse udbyder regionen forskellige sparringsforløb. Ledelsesgruppen har besluttet at vælge 

sparringsforløbet med fokus på udvikling af talenter, som ledelsesgruppen deltager i. Udover at forbedre re-

kruttering af nye og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, skal fokusområdet gerne bidrage til en gene-

rel kvalificering af personalet. 

 

Forskning 
Platangården deltager fortsat med en repræsentant i netværket for forskning på socialområdet. Desuden 

håber vi at kunne deltage i et af de udbudte 2 forskningsprojekter, som hhv. har fokus på dokumentation, 

som redskab til faglig refleksion og hvordan man kan oversætte den narrative tilgang til konkrete metodiske 

redskaber.  

Kompetenceudvikling 
I 2017 deltager alle medarbejdere i et internt tilrettelagt udvidet modul bestående af 6 workshops med te-

maerne fra den nyudviklede systemiske og recovery baserede metode. Fokus i alle workshops er at inspirere 

til en tydelig kobling mellem den daglige praksis og den beskrevne pædagogik – at komme spadestik dybere i 

implementeringen.  

Under overskriften ”Seksualpædagogik” afholder vi en workshop for unge og personaler, som skal sætte den 

nødvendige dialog om køn, seksualitet og mangfoldighed i fokus, og hvordan kan vi sammen blive bedre til at 

få talt om disse emner, som af mange opleves som intime?  

Implementering af velfærdsteknologi 
Platangården vil fortsat have opmærksomhed på implementering af velfærdsteknologi. I 2016 har vi tilpasset 

screeningsskabelonen til Platangårdens målgruppe og fokusområdet for velfærdsteknologi (digital myndiggø-

relse). Derudover er et screeningsforløb for alle unge på Platangården iværksat. Når resultaterne af scree-

ningsforløbet foreligger skal det besluttes, hvilke teknologier, der skal komme til anvendelse og/eller hvilke 

initiativer, der skal iværksættes. 
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Fokus på samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og interessenter 
I løbet af året er det blevet tiltagende tydeligt, at i og med kompleksiteten omkring de unge, der indskrives 

på Platangården stiger, stiger også behovet for, at vi fra Platangården intensiverer og udvikler vores samar-

bejde med eksterne samarbejdspartnere, ex. den kommunale myndighed, behandlingspsykiatrien, de unges 

netværk osv.  

 

Dette fokus ligger fint i tråd med Platangårdens værdigrundlag, og værdien samskabelse. I løbet af året har vi 

fra Platangården taget mange konkrete initiativer til øget dialog og samarbejde i komplekse situationer. Det 

er vores oplevelse, at det i de konkrete situationer betyder, at vi med intensiveret samarbejde skaber en 

mere integreret indsats og en større sammenhæng. 

 

Vi er ikke alene om samarbejdsdagsordenen – også i vores omverden er temaet dagsordensat:  

 

I november deltog ledere og medarbejdere fra Platangården i en konference, hvor et nyt forløbsprogram til 

mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug blev præsenteret. Det nye forløbsprogram er udviklet i 

samarbejdet mellem Psykiatrien i Region Sjælland og de 17 kommuner, som i regi af Tværgående Samar-

bejdsforum for Psykiatri har gennemført det tværsektorielle projekt: ”Styrket indsats for dobbeltdiagnostise-

rede”. Forløbsprogrammet skal sikre koordinerede og sammenhængende behandlingsforløb for en tidligere 

ofte negligeret patientgruppe. Forløbsprogrammet virkede meget lovende, og Platangården har etableret et 

møde med det Tværgående Samarbejdsforum mhp. at undersøge mulige samarbejdsrelationer. 

 


