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Antal svar og svarprocenter for 
 Platangården og Region Sjælland 
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borgerforløb 
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Platangården 21 18 86 % 

Region Sjælland 116 92 79 % 
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1. Er det nemt at finde relevante oplysninger om tilbuddet på deres hjemmeside? 

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke
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2. Kan du finde viden om sammenhængen mellem tilbuddets ydelser og takster? 

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 2. Kommentarer til spørgsmålet: ”Kan du finde viden om sammenhængen mellem tilbuddets 
ydelser og takster?”  
 

• Det er længe siden, jeg har læst på hjemmesiden. 
• Det er ikke mig, der ser kontrakterne igennem. 
• Jeg var i kontakt med en medarbejder over mail i forhold til ydelser/takster. 
• Det gør enheden jurist. 
• Vi bruger visitationskonsulenter, hvorfor det ikke er mig som sagsbehandler, der sidder med den-

ne del. 
• Hvis borger bor i tilbuddets døgnafsnit, er taksten fastsat og "synlig" på tilbudsportalen, ligesom 

der følger en "ydelsespakke" med, uanset om borgeren har behov for og eller benytter sig af pak-
ken. Det vil sige, at der ikke er umiddelbar sammenhæng mellem ydelser og takst. Bor borger i et 
individuelt tilrettelagt tilbud i ekstern bolig, er det min oplevelse, at tilbuddet forholder sig mere 
loyalt til myndigheds bestilling, og hvor taksten er til forhandling. 

• Når der er tale om "et individuelt" tilbud i ekstern bolig (udenfor døgninstitutionen Platangården), 
udarbejder Platangården også en "individuel" kontrakt, hvor den økonomiske udgift ikke fremgår 
af tilbudsportalen. 
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3. Har tilbuddet passende aktiviteter i forhold til den målgruppe, som borgeren tilhører? 

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 3. Kommentarer til spørgsmålet: "Har tilbuddet passende aktiviteter i forhold til den mål-
gruppe, som borgeren tilhører?” 
 

• Borger er faktisk udenfor oprindelig målgruppe, men aktiviteter tilpasses borgeren. 
• Det er min oplevelse, at tilbuddet er lydhøre og innovative i forhold til borgerens behov, interesser 

og funktionsniveau. 

Denne folder indeholder resultaterne af undersøgelsen af samarbejdskommuners oplevelse af 
kvaliteten på de regionale, sociale tilbud gennemført i Region Sjælland i 2018. Folderen giver et 
hurtigt overblik over besvarelser fra sagsbehandlere med samarbejde med tilbud fra Platangården 
omkring specifikke borgerforløb sammenholdt med et vægtet gennemsnit for det samlede resultat 
for Region Sjælland. I parentes er antallet af svarpersoner angivet=n. Derudover er antal svarperso-
ner, der har svaret: "ved ikke" angivet. Antallet af svarpersoner er lavere for figur 5 og 6 end for de 
øvrige figurer, da der udelukkende indgår svar fra sagsbehandlere, der var sagsbehandlere for bor-
geren ved borgerens indflytning på tilbuddet. I forbindelse med spørgsmålene i spørgeskemaet har 
sagsbehandlerne haft mulighed for at afgive skriftelige kommentarer. Disse kommentarer fremgår 
under de enkelte figurer.   



 

19%

18%

61%

47%

15%

18% 12% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Region Sjælland
(n=88, ved ikke=3)…

Platangården
(n=17, ved ikke=1)

14. Er du overordnet tilfreds med samarbejdet med tilbuddet omkring borgerens forløb?

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 14. Kommentarer til spørgsmålet: "Er du overordnet tilfreds med samarbejdet med tilbuddet 
omkring borgerens forløb?” 
 

• Generelt er der sket en forbedring, som gør, at jeg for nuværende er tilfreds med forløbet. 
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16. Er metoderne, der anvendes i forhold til borgeren, beskrevet fyldestgørende i det 
statusmateriale, du modtager fra tilbuddet?

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 16. Kommentarer til spørgsmålet: "Er metoderne, der anvendes i forhold til borgeren, be-
skrevet fyldestgørende i det statusmateriale, du modtager fra tilbuddet?" 
 

• Modtager sjældent skriftlige statusser. I disse kunne der godt uddybes med konkrete metoder, der 
tages i brug i arbejdet med borgere. 
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17. Er tilbuddets målgrupper beskrevet fyldestgørende på Tilbudsportalen?

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke
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18. Er tilbuddets metoder beskrevet fyldestgørende på Tilbudsportalen?

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke
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4. Har tilbuddet passende kompetencer i forhold til den målgruppe, som borgeren tilhører? 

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 4. Kommentarer til spørgsmålet: "Har tilbuddet passende kompetencer i forhold til den 
målgruppe, som borgeren tilhører?” 
 

• Det er meget dårlige borgere, de har til mange penge, og man burde kunne forvente meget mere 
kvalificeret hjælp og viden til de penge i forhold til det samarbejde, jeg har haft med andre op-
holdssteder, som har været private, går de meget mere op i at løse opgaven. Det opleves, at de 
ikke tager borgerne så seriøst, da de ved, at vi skal vælge dem, da de er i regionen. 
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5. Er der forhold, som du oplevede som særligt positive, i det samarbejde som kommune og 
tilbud har haft omkring borgeren, inden borgeren flyttede ind? 

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 5. Kommentarer til spørgsmålet: ”Hvilke forhold oplevede du som særligt positive i samar-
bejdet mellem kommune og tilbud omkring borgeren i den indledende fase?” 
 

• At opleve tilbuddet. Besøgte det inden vurdering af, at borger flyttede ind. 
• Der var god og hurtig respons på rådgivers anmodning om en plads på stedet. Der var en god ind-

ledende faglig drøftelse. 
• Borger var en akut anbringelse, hvilket der blev taget hensyn til. 
• Hurtige tilbagemeldinger på forespørgsler. Gode til at tage imod borger + forældre på første rund-

visning. 
• Jurist og sagsbehandler var på besøg for at matche tilbud og borger. 
• Der var god kontakt mellem tilbuddet og kommunen, og tilbuddet var meget fleksible i forhold til 

indflytningsdato med mere. 
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6. Er der forhold, som kan forbedres , i det samarbejde som kommune og tilbud har haft 
omkring borgeren, inden borgeren flyttede ind? 

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 6. Kommentarer til spørgsmålet: ”Hvilke forhold oplever du kan forbedres i samarbejdet 
mellem kommune og tilbud omkring borgeren i den indledende fase?” 
 

• Manglede ofte informationer. 
• Borger flyttede hus, inden indflytningen uden, at handlekommune blev oplyst om ændringen. 
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7. Har du en god dialog med tilbuddet om borgerens udvikling?

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 7. Kommentarer til spørgsmålet: "Har du en god dialog med tilbuddet om borgerens udvik-
ling?” 

• Det har været vanskeligt at samarbejde og lave konkrete aftaler med tilbuddet omkring den unges 
udvikling. 
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8.  Er der udarbejdet en kommunal handleplan for borgeren?

Ja Nej  
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9. Er målene fra handleplanen opnået på tilbuddet?

Ja Delvist Nej
 

 

Figur 9. Kommentarer til spørgsmålet: ”Hvorfor er målene fra handleplanen ikke opnåede på 
tilbuddet?" 
 

• Borgen samarbejder ikke. 
• Borger er for dårligt fungerende og er nu i §107 tilbud på samme institution. 
• Hvis det var så enkelt at svare på, var målene for længst ændret eller tilgangen til borger var æn-

dret, eller der var sket et radikalt skift at tilbud. Her er der tale om kompleksitet, kulturelle udfor-
dringer, interessestyret funktionsniveau, (mis)forstået nursing, ophold i døgnmiljø, som borger ik-
ke profiterer af med mere. Der har været løbende dialog myndighed og tilbud og borger imellem, 
som altid er fulgt op af handling. 

• Det opleves ikke, at der arbejdes med de mål, der udarbejdes i forhold til skole og udvikling. 
• Det er en meget kompliceret sag, hvor det har været meget vanskeligt at få etableret et samar-

bejde med borgeren. Der er nu sket en positiv udvikling, men før målene i handleplanen er nået, 
vil det være en længere proces. 
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10. Svarer de ydelser, som borgeren modtager på tilbuddet, til det aftalte?

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

Figur 10. Kommentarer til spørgsmålet: "Svarer de ydelser, som borgeren modtager på tilbuddet, 
til det aftalte?” 
 

• Der har været meget forskelligt personale indover, som har været svært for borgeren. Ifølge bor-
geren får vedkommende ikke den hjælp, som vedkommende efterlyser i tilstrækkelig grad, særligt 
i forhold til måltidsstøtte. 

• I denne konkrete sag har det været svært for borger at arbejde med sin handleplan og tage imod 
ydelser. 
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11. Er du tilfreds med det materiale, som du får fra tilbuddet i forbindelse med statusmøder?

Ja, i meget høj grad Ja, i høj grad I nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke

 
 

 

Figur 11. Kommentarer til spørgsmålet: "Er du tilfreds med det materiale, som du får fra tilbuddet i 
forbindelse med statusmøder?” 
 

• Selve skoledelen har været utilfredsstillende. Vi oplevede, at den unge ikke var en del af under-
visningen, som vi forstår det. Borger var ofte slet ikke i lokalet og ikke indenfor undervisningsti-
den, og alligevel blev det beskrevet, at borger var deltagende. 
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12.  Er der noget, som fungerer særlig godt, i samarbejdet mellem kommune og 
tilbud omkring borgeren under borgerens ophold?

Ja Nej
 

 

Figur 12. Kommentarer til spørgsmålet: ”Hvilke forhold oplever du fungerer godt i samarbejdet 
mellem kommune og tilbud omkring borgeren?” 
 

• Har tiltro til, at undertegnede underrettes, når det er relevant. 
• Samarbejdet omkring borgeren og en tæt dialog omkring udviklingen. 
• Informationsniveauet omkring den unge ligger, efter ønske herom, generelt højt. 
• Kommunikationen om borgerens udvikling og adfærd. 
• Botilbuddet tager ansvar for samarbejdet med handlekommune. 
• God, åben og konstruktiv dialog. Lydhørhed. 
• Gensidig dialog, lydhørhed og tilgængelighed. 
• Jeg bliver ofte orienteret, når der sker noget særligt med den unge. Det kan både være noget 

godt eller noget skidt. På den måde følger jeg med i udviklingen, da opfølgningerne er hver sjette 
måned, så det er også godt at blive opdateret undervejs. 
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13.  Er der forhold, som kan forbedres, i det samarbejde som kommune og tilbud har 
om borgeren, under borgers ophold?

Ja Nej
 

 
 

Figur 13. Kommentarer til spørgsmålet: ”Hvilke forhold ønskes ændret i samarbejdet mellem 
kommune og tilbud om borgeren?” 
 
 

• Mere handling bag ord. Mere handling i forhold til at opnå mål fremfor blot at søge ekstra ressour-
cer. 

• Deres kendskab til psykiatri, metoder og deres anvendelse. Bedre kommunikationsform ved ind-
læggelse af den unge. 

• Fastlagte opfølgninger og statusskrivelser. 
• Der er dele af handleplanen, som omhandler samvær med nærmeste familie. Den unge er i store 

konflikter med familien. Det er rådgivers opfattelse, at der ikke arbejdes tilstrækkeligt på denne 
del, og at der ikke arbejdes tilstrækkeligt for at overholde samværsafgørelse. Dog er dette aftalt 
som fokuspunkt ved sidste møde. 

• Opfølgning på de aftaler der er indgået, og som fremgår af handleplanen. 
• Om end endnu hurtigere tilbagemelding på, hvad der fungerer og ikke fungerer (med det ud-

gangspunkt, at borgeren er i centrum). Det tager jo altid tid at udarbejde et anderledes tilbud fra 
leverandørs side, ligesom myndighed også skal have sine indstillinger igennem visitationsudvalg 
med mere.  

• Hurtigere tilbagemelding fra leverandør, hvis der af forskellige årsager ikke kan arbejdes med be-
stilte indsatsmål og eller, hvis det viser sig nødvendigt at prioritere andre indsatsmål. 


