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Tilbuddets navn: Platangårdens Ungdomscenter, Region Sjælland

Dato for tracerbesøget: 25.10.2018

Surveyors: Nina Milde, Region Sjælland og Vinni Bøgelund Jensen, Region Sjælland 

Denne rapport beskriver forbedringsområder for de standarder, som surveyorne har vurderet relevante at beskæftiget sig med under besøget på tilbuddet.

Af rapporten vil det fremgå, hvilke områder tilbuddet med fordel kunne forbedre eller udvikle kvaliteten på. Rapporten indeholder surveyornes vurderinger 

på dagen og afspejler den mundtlige feedback, der blev givet som afslutning på besøget.

 

Kommentaren: "Intet at bemærke" betyder, at der ikke har været nævneværdige fund, men at standarden er afdækket under besøget.  Kommentaren: "Ikke 

undersøgt" betyder, at surveyorne ikke har undersøgt standarden under besøget. Standarderne arbejdsmiljø og ledelse er ikke obligatorisk i Region 

Sjælland.

Generelt om tilbuddets arbejde med kvalitetsstandarderne: 

Tilbuddet arbejder målrettet med kvalitetsarbejdet; et eksempel herpå er tilbuddets arbejde med Indflydelse på eget liv, hvor borgerne i så vid udstrækning 

som muligt inddrages i alle aspekter i hverdagen på tilbuddet. Dette kommer for eksempel til udtryk i, at borgeren er involveret i udarbejdelsen af den 

individuelle plan, mål og delmål og evaluering af disse. Borgeren er også involvereret i alt dokumentation vedrørende borgeren. 

Personalet møder borgeren der, hvor borgeren er, og personalet møder borgeren i de behov, borgerne har for hjælp og støtte, der tilbydes således en 

individuel afpasset tilgang. Tilbuddet efterlader surveyors med det indtryk, at der er fokus på arbejdet med de enkelte kvalitetsstandarder og indtrykket er, 

at der i høj grad også er fokus på sammenhængene mellem emnerne i kvalitetsstandarderne. I tråd hermed har Platangården de seneste år arbejdet 

målrettet på at implementere nye faglige tilgange og metoder, som understøtter borgerens indflydelse på eget liv. For at lykkes med dette, har der været 

øget fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne. 

Tilbuddets fokus på kommunikation, indflydelse på eget liv og faglige tilgange og metoder synes at understøtte arbejdet med at forebygge 

magtanvendelser.
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1.1 Kommunikation

Formålet med standarden er at sikre et kontinuerligt fokus på at fremme borgerens 

mulighed for at kommunikere med omverdenen. 

Standarden skal desuden sikre, at medarbejderne forstår og respekterer borgerens 

udtryksmåder.

 I den individuelle plan er borgerens kommunikative ressourcer sporadisk 

afdækket, og de kan med fordel udfoldes. Tilbuddet selv giver udtryk for, at 

arbejdet med standarden omkring Kommunikation er lidt 'fluffy' og 

"forsvinder, fordi vi hele tiden bruger den". Det kan overvejes, hvordan 

standarden implementeres bedre i praksis.

1.2 Indflydelse på eget liv

 Formålet med standarden er at sikre et kontinuerligt fokus på at fremme borgerens 

muligheder for at få indflydelse på eget liv ud fra borgerens ønsker og forudsætninger.

Standarden skal desuden sikre, at medarbejderne yder den støtte, der forbedrer 

mulighederne for borgerens livsudfoldelse.

 Intet at bemærke.

1.3 Individuelle Planer

Standarden skal sikre, at der ydes en målrettet og sammenhængende indsats for borgeren. 

Det sker i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede 

handleplan (SEL §§ 140 og 141).

 Den individuelle plan har været central for læringsbesøgets drøftelser. 

Følgende punkter kan med fordel udfoldes eller forbedres:

 Afdækning af borgeren kan med fordel foldes ud, så den giver en bedre 

baggrundsforståelse for borgerens forudsætninger og ressourcer. 

 Faglige tilgange og metoder kan med fordel bringes mere i spil i den 

individuelle plan; dels i afdækningen af borgerens forudsætninger, dels i 

beskrivelsen af arbejdet med mål og delmål i praksis. 

 Det er i den udleverede plan svært at følge den røde tråd fra den kommunale 

handleplan over arbejdet med mål og delmål i praksis til evaluering- og 

resultatdokumentation. Besøget på tilbuddet vidner om, at der arbejdes 

systematisk med alle dele i praksis, men den røde tråd fremgår ikke af den 

individuelle plan. Det er endvidere svært at se prioriteringen af målene; det vil 

sige hvilke og hvor mange mål, der arbejdes med ad gangen. Ligesom nogle 

evalueringsintervaller fremstår lange med flere års mellemrum.

 

 Der kan med fordel være en mere præcis og konkret formulering af 

afdækning og mål. Et eksempel kan være, X har behov for hjælp til de 
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praktiske opgaver; her kunne man med fordel eksemplificere hvilke praktiske 

opgaver, der er tale om og hvilke behov for hjælp, borgeren har.

1.4 Medicinhåndtering

Standarden skal sikre, at borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og i rette 

dosis.

 Ikke undersøgt.

1.5 Magtanvendelser

Standarden skal sikre borgerens retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelser.
 Intet at bemærke.

1.6 Utilsigtede hændelser

Standarden skal sikre, at risikoen for forekomst af utilsigtede hændelser begrænses.

Standarden skal endvidere begrænse skader på borgeren som følge af utilsigtede 

hændelser.

 Ikke undersøgt.

1.7 Faglige tilgange, metoder og resultater

Formålet med standarden er at sikre, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og 

metoder, der er velbegrundede i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe, og som 

medvirker til at skabe de ønskede resultater for borgerne.

 Intet at bemærke.

1.8 Fysisk og mental sundhed og trivsel

Formålet med standarden er at fremme borgerens sundhed og trivsel. Formålet er ligeledes 

at støtte borgerens adgang til relevante sundhedsfremmende tiltag og sundhedsfaglige 

kompetencer.

 Ikke undersøgt.

1.9 Forebyggelse af overgreb

Formålet med standarden er at forebygge, at der forekommer fysiske, psykiske eller 

seksuelle overgreb over for borgere i tilbuddet, medarbejdere og omgivende samfund.

 Under besøget giver medarbejderne udtryk for, at tilbuddet er inde i en rolig 

periode i forhold til dynamikkerne i ungesammensætning. Medarbejderne 

fortæller dog, at der tidligere har været voldsomme episoder med en gruppe 

af udadreagerende unge, hvor medarbejderne giver udtryk for, at de ikke 

kunne håndtere de pågældende unge/ situationen. Der opfordres derfor til et 

kontinuerligt blik på forebyggelse af overgreb, idet medarbejderne giver 

udtryk for, at målgruppen skifter jævnligt.

2.1 Kompetenceudvikling

Formålet med standarden er at sikre, at der på tilbuddet er relevante, faglige kompetencer 

til at levere en kvalificeret indsats.

 Medarbejderne føler sig generelt rustede til opgaven, og medarbejderne er 

meget glade for det fokus der har været på kompetenceudvikling og faglige 

tilgange og metoder. Samtidig har de et ønske om kompetenceudvikling 
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indenfor mere specialiseret viden og forslag om udveksling og faglig sparring 

med andre tilbud.

2.2 Arbejdsmiljø

Formålet med standarden er at skabe arbejdspladser, der løbende er i stand til at sikre og 
udvikle medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt trivsel.

 Standarden arbejdsmiljø er ikke obligatorisk i Region Sjælland.

2.3 Ledelse

Standardens formål er at sikre, at der er sammenhæng mellem tilbuddets formulerede 

værdier og den enkelte medarbejders udførelse af arbejdet i praksis.

 Standarden ledelse er ikke obligatorisk i Region Sjælland.

Yderligere bemærkninger til standardarbejdet: Der har ikke været mulighed for interview med borgere under besøget.
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