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Afrapporteringsskema 

- Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet  

 

Læsevejledning: 

Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til 

botilbud i forbindelse med Pårørendeundersøgelse ved regionale sociale botilbud. Under-

søgelsen har fokus på, hvordan deres oplevelse som pårørende er af tilbuddet, og om de 

er tilfredse med tilbuddet. 

 

Afrapporteringsskemaet tager udgangspunkt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale områ-

des standarder og anvender faste undersøgelsesspørgsmål for at have en ensartet, meto-

disk ramme for brugernes oplevelser på tværs af undersøgelsesbesøg. 

 

Under undersøgelsesbesøget reflekteres over hvordan pårørende tilkendegiver deres ople-

velse af kvaliteten på botilbuddet, disse tilkendegivelser rubriceres som tilkendegivelser af 

positivt karakter og/eller tilkendegivelser som kræver opmærksomhed. Den sidste del af 

rapporteringsskemaet består af et opsummeringsfelt, hvor den regionale undersøger skriver 

en sammenfatning. 

 

 

Oplysninger 

Tilbuddets navn:  

Platangårdens Ungdomscenter, Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg. 

 

Dato:  

03.08. 2017 

 

Undersøger:  

Susanne Lundin, Pædagogisk konsulent i Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed 
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

1. Kommunikation 
Som har fokus på: 

  

 

• Hvordan kommunikationen mellem på-

rørende og tilbud opleves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvordan kommunikationen mellem bor-

gere og tilbud opleves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der var stor forskel på, hvor ofte de pårørende talte med 
personalet. Nogle talte med personalet 1-2 gange ugentlig 
og var meget tilfredse med det. Andre talte langt sjældne-
re med personalet og var tilfreds med det. 
 
De fleste pårørende oplevede, at de fik de oplysninger, de 
havde brug for vedrørende deres pårørende. De opleve-
de, at personalet kendte netop deres barn/unge, når de 
ringede op og talte med personalet. F.eks. oplevede de 
pårørende, at aftaler blev overholdt og ikke blev glemt. 
 
En pårørende havde oplevet f.eks. at bliver kontaktet med 
information om den unges medicinændringer, hvilket den 
pårørende oplevede som rigtig dejligt at få besked om. 
 
Alle de adspurgte pårørende oplevede, at kommunikatio-
nen mellem deres pårørende og personalet var rigtig god. 
Alle kunne fortælle om, at deres pårørende talte rigtig 
godt med personalet, og at de oplevede, at der blev talt 
pænt og høfligt til de unge. 
 
Alle pårørende oplevede at have fri og hyppig adgang til 
kontakt med deres unge på Platangården og kunne tale i 
telefon eller besøge dem, så ofte de ville. 
 
 
 
 

 
En pårørende oplevede at tale for sjældent med perso-
nalet, selvom det var blevet påtalt mange gange. 
 
En pårørende oplevede, at der havde været stor udskift-
ning i personalegruppen, og at det personale, de talte 
med, ikke nødvendigvis kendte deres pårørende på Pla-
tangården. 
 
En pårørende havde oplevet ikke at blive kontaktet ved 
hendes pårørendes indlæggelse på hospital. Personalet 
havde overladt det til den unge selv at ringe, hvilket ikke 
var sket.  
 
En pårørende oplevede, at kontakten næsten altid var 
på forældrenes/de pårørendes initiativ. De savnede no-
get initiativ fra personalets side, og det blev foreslået, at 
man på indskrivningsmødet forventningsafstemte og af-
talte, hvordan og hvor ofte kontakten skulle være mellem 
forældre/pårørende og personalet.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

2. Indflydelse på eget liv 
Som har fokus på at: 

  

 

• Der kontinuerligt er fokus på at fremme be-

boernes muligheder for at få indflydelse på 

eget liv ud fra dennes ønsker og forudsæt-

ninger. 

 

 

• Medarbejderne støtter beboerne i at for-

bedre muligheder for livsudfoldel-

se/indflydelse på eget liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
De pårørende var enige om, at deres unge pårørende havde indflydel-
se på eget liv. De oplevede, at deres unges ønsker blev hørt og forstået. 
F.eks. oplevede de pårørende, at de unge blev hjulpet med at lave de 
aftaler med skoler og andre steder, de havde brug for. 
 
 
En pårørende fortalte, at hendes unge pårørende var blevet hjulpet 
med at komme til fritidsaktiviteter. 
 
En anden pårørende oplevede, at hendes unge pårørende var blevet 
hjulpet til at passe sin skole og komme op om morgenen igen. 
 
En pårørende til en ung fortalte, at den unge var startet på gymnasiet 
efter eget ønske og havde gennemført med flot resultat. Personalet 
havde støttet op om den beslutning og hjulpet den unge i forhold til at 
gennemføre uddannelsen. 
 
En pårørende fortalte, at deres pårørende var veganer, og at det var 
blevet modtaget som en helt naturlig ting af personalet. Det var bare 
blevet respekteret og implementeret, uden spørgsmål. De pårørende 
havde oplevet andre steder, at det var blevet opfattet som mystisk og 
var blevet italesat som noget besværligt.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

3. Fremtid 
Som henviser til standarden individuelle planer, 
som har fokus på: 

  

 

• Hvordan de pårørendes viden anven-

des/efterspørges. 

 

 

 

 

 

• Hvordan samarbejdet mellem kommune 

og botilbud opleves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nogle pårørende blev spurgt om, hvad deres unge pårørende 
havde af ønsker og behov samt fik mulighed for at fortælle, 
hvad de vidste om deres unge pårørende. Dette var særligt i 
forbindelse med indskrivningen.  
 
 
 
 
Ingen af de pårørende havde et billede af, hvordan Platangår-
den og deres respektive kommuner samarbejdede.  
 
 

 
Flere pårørende oplevede ikke at blive inddraget ef-
terfølgende i deres unge pårørendes liv og planer 
for fremtiden. 
 
De fleste pårørende oplevede ikke at blive brugt 
som en ressource ind i deres børns liv på Platangår-
den.  
 
Flere pårørende ville gerne have haft en mulighed 
for at fortælle, hvad deres unge havde af drømme 
og ønsker til fremtiden- særligt fra tiden før deres un-
ge fik det skidt og måtte på Platangården. Dette 
oplevede de pårørende kunne være et værdifuldt 
bidrag til at give et mere nuanceret billede af de 
unge.  
 
Flere pårørende oplevede, at inddragelsen var 
endnu mindre, når de unge var over 18 år, også 
selvom der lå en underskrevet fuldmagt til at måtte 
tale sammen personalet og pårørende imellem.  
 
Flere pårørende oplevede helt at være hægtet af 
deres unge pårørendes liv. En pårørende udtalte: 
”De (personalet) ordner jo alt med indkøb, aftaler 
og alt andet. På den måde, har vi lidt mistet den 
tætte kontakt, men måske kan det ikke være ander-
ledes”.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

4. Hjælp og støtte 
Som referer til standarden faglige tilgange, 
metoder og resultater, som omhandler: 

  

 

• Om de pårørende oplever at tilbuddet er 

tilstrækkeligt kompetent ("er de trygge ved 

tilbuddet"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtlige pårørende oplevede at være helt trygge ved at have deres 
unge pårørende boende på Platangården. 
 

De pårørende oplevede, at deres unge pårørende havde fået det bed-
re efter, de var flyttet ind på Platangården. F.eks. var en af de unge be-
gyndt at spise mad igen og havde taget på, som ønsket. 
  
En pårørende kunne fortælle, at deres unge pårørende tidligere havde 
oplevet dét at komme hjem til forældrene som afslappende og afla-
stende, men nu oplevede dét at komme tilbage til Platangården, som 
mere afslappende frem for forældrenes hjem. 
 

Alle pårørende fortalte, at personalet tog sig tid til at tale med de unge, 
og at det var en stor hjælp for dem.  
 

En pårørende fortalte om en rigtig god oplevelse, de havde haft med 
personalet på Platangården. En beboers søskende havde brug for 
hjælp til at forstå, hvorfor en søskende skulle bo på Platangården, og 
det tilbød Platangårdens personale at være behjælpelig med. De kørte 
to personaler til en anden by midt i landet og mødtes med familien og 
den søskende, som havde brug for en samtale. Det havde været rigtig 
hjælpsomt og en god oplevelse. 
 

En pårørende oplevede, at hendes pårørende var glad for at bo på Pla-

tangården og fik den hjælp, der var brug for. Det var tydeligt, fordi den 

unge pårørende ikke kritiserede eller skældte ud på personalet. Før op-

holdet på Platangården kunne den unge pårørende skælde voldsomt 

ud og være udadreagerende. Det blev opfattet som et tegn på, at den 

unge var glad for at være der og fik den hjælp, der var brug for.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

5. Fysisk og mental sundhed 
Som har fokus på: 

  

 

• Tilbuddets kontinuerlige fokus på at støtte 

op om at fremme borgernes sundhed og 

trivsel. 

 

• Om beboeren oplever at have adgang til 

relevante sundhedsfremmende tiltag og 

sundhedsfaglige kompetencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle pårørende fortalte, at de havde oplevet, at deres unge 
pårørende havde fået hjælp til sundhedsfaglige 
problemstillinger. Det var f.eks. hjælp til at komme til tandlæge, 
både akut og regelmæssigt. De unge havde fået hjælp til at 
komme til læge ved akutopstået sygdom, både af fysisk og 
psykisk karakter. 
 
En pårørende havde oplevet, at deres unge pårørende havde 
fået det psykisk rigtig svært, og personalet havde da sat en 
"skygge" på den unge, som kunne træde hjælpende til og sørge 
for, at den unge ikke gjorde skade på sig selv, eller forlod stedet 
i en sårbar tilstand. 
 
De pårørende fortalte, at der var stort fokus på sund kost. For 
nogle beboere skulle der en indsats til i forhold til at begynde at 
spise igen og tage på i vægt og andre skulle holde vægten 
eller tabe sig i vægt. 
 
De pårørende oplevede, at deres unge fik hjælp til netop deres 
problemstilling, f.eks. verørende vægten. Personalet sørgerede 
for, at den unge, der skulle tage på i vægt, fik lyst til at spise 
igen. De sørgede for, at der var mad den unge kunne lide, og 
at den unge fik indflydelse på hvilke slags retter og madvarer, 
der blev serveret. 
 
En anden beboer fik hjælp til at vælge retter, som ikke var så 
kalorierige og fik hjælp og støtte til at komme i Platangårdens 
eget fitnescenter.  
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Afrapporteringsskema 

Sammenfatning af undersøgelsesdagen.  

 

1. Kommunikation  

De pårørende havde generelt den kontakt med personalet, som de havde behov for. Det var meget forskelligt, hvor ofte det var, men generelt havde alle den kontakt 

med personalet, de ønskede sig. Der var en god en tone i kommunikationen, og personalet tog sig tid til at tale med de pårørende, når de kom eller ringede til Platangår-

den.  Flere pårørende oplevede at kontakten var på deres initiativ og ikke på personalets initiativ. Det kunne nogle pårørende ønske sig mere af. Udskiftning i personale-

gruppen havde en negativ indflydelse på kommunikationen. 

 

2. Indflydelse på eget liv 

De pårørende oplevede, at de unge havde stor indflydelse på deres eget liv. Der var eksempler på, at de unge fik hjælp til at passe deres skole og gennemføre en ung-

domsuddannelse efter eget ønske.  De unge gik til fritidsaktiviteter og kom på ture, som de selv havde valgt. En ungs mad/livsstil som veganer, var blevet vel modtaget og 

respekteret. 

 

3. Fremtid - Individuelle planer 

De pårørende havde generelt haft mulighed for at fortælle om deres unge pårørende ved indskrivningsmødet. Derudover, havde de pårørende ikke en oplevelse af at bli-

ve inddraget som en ressource i deres unges liv. Der var et ønske om at blive brugt mere. Der var en yderligere nedgang i informationsniveauet, når de unge fyldte 18 år, 

også selvom der lå et underskrevet samtykke til kommunikation mellem personale og forældre.  

 

4. Hjælp og støtte – Kompetenceudvikling 

Alle de pårørende oplevede, at de unge var trygge ved at bo på Platangården. Der var mange eksempler på, at de unge havde fået det bedre efter indflytningen, og der 

var en generel oplevelse af, at personalet gik langt for at hjælpe den enkelte unge til et bedre liv. Der var en generelt oplevelse af, at personalet tog sig tid til den enkelte 

unge og til de pårørende.  

 

5. Sundhed - Fysisk og mental sundhed og trivsel 

Alle de pårørende havde oplevet, at de unge var blevet hjulpet med sundhedsrelaterede ydelser, så som tandlæge, sygehus og egen læge. Der blev handlet på både 

akutte og planlagte sundheds- og sygdommæssige problemstillinger. De unge havde endvidere stor indflydelse på kosten og kunne leve den mad/livsstil de ønskede.  
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