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Oplevelse af kvaliteten på Platangården, Region 
Sjælland   
- Afrapportering fra brugerundersøgelse 
 
Læsevejledning: 
Dette afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i 
forbindelse med Undersøgelse af brugeroplevet kvalitet ved regionale sociale botilbud. 
 
Afrapporteringsskemaet tager udgangspunkt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale områ-
des standarder og anvender faste undersøgelsesspørgsmål for at have en ensartet metodisk 
ramme for borgernes oplevelser på tværs af undersøgelsesbesøg. 
 
Under undersøgelsesbesøget reflekteres over, hvordan borgerne tilkendegiver kvaliteten på 
botilbuddet. Disse tilkendegivelser rubriceres som tilkendegivelser af positiv karakter og/eller 
tilkendegivelser, som kræver opmærksomhed i forhold til brugeroplevet kvalitet. Den sidste 
del af rapporteringsskemaet består af et opsummeringsfelt, hvor den regionale undersøger 
skriver en sammenfatning. 
 
 
Oplysninger: 
Dato: Onsdag d. 27. april 2021 kl. 15.00 – 17.00 
 
 
Beskrivelse af målgruppe: 
Platangårdens målgruppe er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af 
psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er 
kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan sy-
nes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fast-
låsthed og afmagt. 
 
På Platangården er der tre huse, Syd, Nord og Midt, hvor der bor 6 – 8 unge. Der udover er 
der på matriklen; skole og STU-tilbud.  
 
Beskrivelse af metodetilgangen (fokusgruppeinterview, individuelt interview og/eller delta-
gende observation) og rammerne herfor, som fx antal interviewpersoner i fokusgruppeinter-
view/antal individuelle interview/beskrivelse af rammerne for observation o. lign.: 
 
Brugerundersøgelsen bestod af: 

 Gruppeinterview med tre unge fra hver deres hus 
 En kort fremvisning af to værelser ved de unge  

 
Der deltog ikke personale under interview eller fremvisning.  
 
Undersøger:  
Stine Arent Larsen, konsulent, Region Sjælland 
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 

1. Kommunikation 
Henviser til standarden Kommunikation. 

  

 
 Er der kontinuerligt fokus på at fremme 

borgernes mulighed for at kommunikere 
med omverdenen?  
 
 
 

 Evner medarbejderne at forstå og respek-
tere borgernes udtryksmåder? 

 
De unge fortæller på forskellig vis, at der er fokus på at 
have kontakt til omverdenen. Det er også en del af deres 
delmål – se afsnittet ”Fremtiden”. En ung fortæller, at hun 
har fuldtidsarbejde uden for matriklen. De unge fortæller 
også, at de er hjemme i weekender hos pårørende i det 
omfang, de ønsker det.    
 
I forhold til medarbejdernes evne til at forstå og respek-
tere de unge siger en ung: ”De er meget imødekom-
mende, altså forstående for det, jeg har sagt til dem”.  
 
En anden ung siger: ”De lader mig være i fred, når det er 
jeg siger det, og det er jeg glad for. De kommer også, når 
jeg gerne vil tale med dem”. Den unge fortæller som ek-
sempel: "Hvis jeg bliver sur eller ked af det, så går jeg selv-
følgelig min vej, men så kommer de bagefter, så vi kan 
snakke om det, og så siger jeg selvfølgelig undskyld, fordi 
jeg er vred eller sur”.  
 
Samlet set giver de unge udtryk for, at medarbejderne 
forstår og respekterer dem. Der er enkelte, der ikke altid 
forstår dem.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 
2. Indflydelse på eget liv 
Henviser til standarden Indflydelse på eget liv. 

  

 
 Har borgerne mulighed for at få indfly-

delse på eget liv? 
 
 
 

 Tages der udgangspunkt i borgernes øn-
sker og behov? 
 
 
 
 
 
 
 

 Støtter medarbejderne borgerne i at for-
bedre deres muligheder for livsudfoldelse 
og indflydelse på eget liv? 

 

  
De interviewede unge fortæller, at hvert hus har et ugentligt 
husmøde, hvor der bliver orienteret om ændringer og sygemel-
dinger osv. Derudover kan de unge komme med forslag til æn-
dringer eller sige, hvis noget ikke fungerer, komme med ønsker 
til aftensmad og planlægge weekendaktiviteter.   
 
En ung fortæller: ”Vi har en runde med, hvordan vi har det i hu-
set med de andre unge og de voksne”. En anden fortæller, at 
de kan komme med ønsker til, hvis man mangler noget i huset, 
og at det for det meste kan lade sig gøre. Et ønske er der dog 
stadig: ”Jeg har spurgt efter en Wii – det kunne jeg godt tænke 
mig, jeg elsker det”.  
 
En ung fortæller: ”Hver anden søndag er der brunch, det er no-
get jeg har indført, så ser vi film, laver perleplader eller tegner i 
nattøj – bare hygger”. En anden fortæller også om ”bare at 
hænge ud” hele weekenden i hjørnet i fællesrummet med 
TikTok.  
 
I forhold til livsudfoldelse beskrives det også under temaet 
”Fremtid”, hvor de unge fortæller om at tage ”små skridt”, hvor 
deres hverdag tilrettelægges individuelt. En ung fortæller: "Nu 
starter jeg med at komme der over hver dag [i skolen], og så vil 
jeg se, hvor jeg kommer fra dér. Jeg har overvejet noget FGU”. 
En anden er i et STU-forløb, og en tredje har et job uden for ma-
triklen.  

 
De unge fortæller, at der er en husorden for, hvad 
man må i husene. En ung fortæller, at de ikke over-
holdes, men at ”jeg ville egentlig gerne have, at 
reglerne blev håndhævet, for jeg kan godt lide, når 
det sker. Selvom jeg ikke kan finde ud af at følge 
reglerne, så er det noget, jeg prøver at øve mig 
på”.  
 
Et par af de unge udtrykker et ønske om mulighe-
den for at kunne drikke en øl på tværs af husene, 
når det er weekend.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 
3. Fremtid 
Henviser til standarden Individuelle planer. 

  

 
 Bliver borgernes planer til i samarbejde 

med dem selv? 

 
De interviewede unge fortæller alle om, at de arbejder med 
delmål, som de er inddraget i. De fortæller ligeledes om, at de 
har teammøde hver 6. uge, hvor den unge, tovholder [kontakt-
person], socialrådgiver og teamkoordinator deltager. Her tales 
der om, hvilke mål der er relevante, og hvordan det går med 
dem. Derudover fortæller de unge også, at de deltager i sta-
tusmøder med kommunen. 
 
De unge giver eksempler på delmål, som handler om ”de små 
skridt” – for eksempel at komme over i skolen på Platangården:  
”Ja, jeg er kommet over i skolen i en måned nu, det er jeg ret 
stolt over”. En anden ung fortæller, at det handler om at styrke 
vedkommendes sociale netværk.  
 
På spørgsmålet om, om de taler om fremtiden, svarer et par af 
de unge, at det har de ikke brug for, for dem handler det om 
de små skridt her og nu: ”Vi får lov til at gøre, hvad vi vil. Vi kan 
få et skema, hvis vi har lyst”. De unge fortæller, at de arbejder 
med motivationen, så man langsomt bliver klar til det faglige. 
De små skridt er for eksempel at komme over i skole på matrik-
len og i STU i et omfang, som den unge kan overskue. En ung 
forklarer, at det handler om ”lige at være derovre og øve sig i 
at være sammen med andre”. Et par af de unge fortæller 
også, at de godt ved, hvad de vil i forhold til uddannelse og ar-
bejde i fremtiden.   
 

 
En ung fortæller, at vedkommende gerne vil have 
ændret sit delmål, da den unge mener, at målet 
ikke længere er relevant. Det er en dialog, der er i 
gang.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 
4. Hjælp og støtte 
Henviser til standarden Kompetenceudvikling. 

  

 
 Oplever borgeren at få den rette støtte 

tilpasset sine behov? 
 
 

 Oplever borgeren i forhold til sine behov at 
have tilstrækkelig kontakt til personalet? 

 

 
To af de interviewede unge give begge udtryk for, at de er 
glade for at bo på Platangården og tilfredse med den støtte, 
de får.  
 
En ung siger: ”Jeg kan godt lide at bo her, det er ligesom et 
hjem for mig”. En anden siger: ”Jeg har det også fedt her. De 
voksne er dygtige, der er styr på det hele”. Den unge fortæller 
videre, at hvis noget skal afstemmes, så bliver det afstemt, og 
at når den unge har brug for, at medarbejderne er omkring 
vedkommende, så er de det: ”De respekterer det, jeg siger til 
dem, de skal gøre, hvad jeg har brug for”.  
 
En anden ung fortæller, at vedkommende tænker rigtig meget 
på sin fremtid - hvad den unge gerne vil; ”men det er sådan 
lidt svært for mig, jeg snakker rigtig meget om det til pædago-
gerne, hvis jeg har det svært. Det er lidt hårdt for mig”.  
 

 
En ung har en blandet oplevelse med at bo på Pla-
tangården; ”Man har et sted at være, hvor de lytter 
til én og prøver at hjælpe” og samtidigt er oplevel-
sen, at det ikke er altid, at personalet er hjælpsom, 
men i stedet bruger tid på andet, der for den unge 
opleves som ikke relevant. På spørgsmålet om de 
andre unge oplever det samme, er svaret "sjæl-
dent".  
 
Et par af de unge oplever, at nogle af nattevag-
terne ikke er så imødekommende. Det handler om 
måden, der kommunikeres på. En ung fortæller, at 
der ikke bliver snakket til vedkommende ved udle-
vering af PN om natten, og anden ung siger: ”[…] 
jeg føler, at jeg bliver talt til som et lille barn”.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 
5. Sundhed og trivsel 
Henviser til standarden Sundhed og trivsel. 

  

 
 Støtter personalet op om at fremme bor-

gernes fysiske og mentale sundhed og triv-
sel?  

 
 Støttes borgeren til og har borgeren ad-

gang til relevante sundhedsfremmende til-
tag og sundhedsfaglige kompetencer? 

 

 
De unge giver udtryk for, at de har mulighed for fysisk aktivitet i 
det omfang, de ønsker det. En fortæller om at vinterbade hver 
morgen med andre unge og medarbejdere, og at det nu er 
blevet muligt (efter corona) at komme til kampsport igen.  
 
De unge fortæller også, at de på tværs af husene mødes i 
hallen om aftenen og spiller stikbold eller badminton, mens de 
hører musik – det kan være uden personale.  Generelt fortæller 
de unge, at de har det godt indbyrdes, og at der er en god 
stemning blandt de unge, som aktiviteterne på tværs også 
hjælper til.  
 
Der gives forskellige eksempler på, hvordan der støttes op om 
forskellige tiltag som adgang til psykolog og støttegrupper. En 
enkelt ung oplever, at det har taget lidt tid at få igangsat.  
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Afrapporteringsskema 

Tema/Standard  Tilfredshedstilkendegivelser Mulige opmærksomhedspunkter 
6. Tryghed 
Henviser til standarden Forebyggelse af 
overgreb. 

  

 
 Evner medarbejderne på tilbuddet at fore-

bygge fysiske, psykiske og seksuelle over-
greb? 

 
 
 

 
 Er personalet i stand til at forebygge kon-

fliktoptrappende adfærd? 
 

 
De interviewede unge giver udtryk for, at de umiddelbart selv 
håndterer det, hvis nogen bliver uvenner. En ung fortæller: ”jeg 
synes, at vi i huset er gode til at snakke om det, måske give hin-
anden et par dage eller en uges pause og så få snakket om 
det”. Den unge fortsætter: ”Hvis vi ikke vi kan finde ud af ung til 
ung, og det bliver så voldsomt, at det ikke bare kan gå væk af 
sig selv, så inddrager vi en voksen”.  
 
De unge fortæller om episoder, hvor det er nødvendigt at til-
kalde politiet, hvis en anden ung har det meget dårligt og bli-
ver udadreagerede. En ung siger, at vedkommende ”føler sig 
tryg i det” ved personalets håndtering og dialog med politiet 
under sådanne episoder. Personalet beder blandt andet de 
unge om at trække sig tilbage på værelserne, når det står på. 
 
En ung har selv oplevet en fastholdelse, hvor medarbejderne 
ikke bad de andre unge om at trække sig tilbage. Den unge 
fortæller, at der er blevet fulgt op på det med dialog med til-
stedeværende medarbejdere og yderligere gennemgang af 
notat i dokumentationssystemet Sensum One og beskrivelsen i 
politirapporten.  
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Afrapporteringsskema 
Sammenfatning af undersøgelsesdagen: 
1. Kommunikation 
Samlet set giver de unge udtryk for, at medarbejderne overvejende forstår og respekterer dem, og at de unge føler sig imødekommet af medarbejderne. Derudover er 
oplevelsen også, at de unge støttes i kontakt med omverdenen i det omfang, som det er ønsket.  
 
2. Indflydelse på eget liv 
De interviewede unge giver i meget høj grad udtryk for at have indflydelse på eget liv – både på et kollektivt såvel som på et individuelt niveau. Det er for eksempel ugent-
lige husmøder for det enkelte hus, og på individniveau er oplevelsen, at der arbejdes meget målrettet i forhold til den enkelte unge. Et opmærksomhedspunkt kunne være 
en opfølgning på husorden og hvordan denne er i spil - som en fælles dialog med de unge og medarbejdere.  
 
3. Fremtid (Individuelle planer) 
De interviewede unge fortæller om et kontinuerligt samarbejde om den unges delmål i teamet, der er om den enkelte unge. De unge giver udtryk for, at delmålene sættes 
således, at det afspejler ”de små skridt”, den enkelte unge arbejder med. En ung ønsker, at delmålet ændres.  
 
4. Hjælp og støtte (Kompetenceudvikling) 
Samlet set giver de unge udtryk for, at personalet i høj grad hjælper og støtter den enkelte unge efter ønske og behov. Der er et par opmærksomhedspunkter her: 1) En ung 
oplever, at personalet ikke er nærværende, men er optaget af andet, der ikke er relevant for arbejdet med de unge. 2) De unge fortæller om enkelte nattevagter, hvor de 
oplever, at kommunikationen ikke er imødekommende.  
 
5. Sundhed og trivsel 
De interviewede unge fortæller om, at der er en god stemning mellem de unge på tværs af husene, og at de mødes i hallen til forskellige aktiviteter. Derudover giver de 
unge også udtryk for, at de har mulighed for at dyrke interesser uden for matriklen, og at medarbejderne så vidt muligt hjælper med adgang til psykolog eller støttegruppe.  
 
6. Tryghed (Forebyggelse af overgreb) 
De interviewede unge giver udtryk for, at de som udgangspunkt selv håndterer eventuelle konflikter, og hvis ikke det er noget, som de selv kan håndtere, så kan en medar-
bejder hjælpe dem. Derudover give de udtryk for, at man er tryg ved personalets håndtering af voldsomme episoder med unge, der kan have en udadreagerende adfærd, 
der kræver, at politiet tilkaldes.  

 


