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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et anmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

Birgitte Hoberg Sloth  Lene Sørensen  
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 5158 6105 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: lesor@bdo.dk  
Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Socialpædagogisk Støtteteam, Vestmanna Allé 8, 9700 Brønderslev 

Leder: Inger Thorup Jensen 

Tilbudstype og juridisk grundlag: Socialpædagogisk støtte, jf. SEL § 85, samt gruppeforløb, jf. SEL § 82 a 
og b 

Antal pladser: Aktuelt ydes der støtte til 225 borgere. Støtten tildeles individuelt efter seks forskellige 
niveauer 

Målgruppebeskrivelse: Voksne borgere inden for psykiatri-, handicap- og misbrugsområdet  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 30. november 2022, kl. 08.15 – 15.45 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• Tre medarbejdere 

• Seks borgere. Interviews af 5 borgere er foregået i deres private hjem. Der er forsøgt telefoninterview 
med en borger.   

Tilsynsførende:  

Senior Manager Lene Sørensen, socialpædagog 

Senior Consultant Michela Nygaard, socialrådgiver  

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser, at der aktuelt er fokus på leders fratrædelse og opstarten for den nye leder.  

Derudover oplyser leder, at overgangen til VUM 2.0, samt den nye version af NEXUS, tager en del ressour-
cer og opmærksomhed. Leder oplyser yderligere, at tilbuddet har været godt forberedt, og at implemen-
teringen forløber som forventet. Der er en særlig opmærksomhed på at tydeliggøre borgernes stemme i 
dokumentationen, hvilket leder forventer vil have positiv indvirkning på kvaliteten af dokumentationen.  

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Tilsynet gav ved sidste tilsyn følgende anbefaling: 

1. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes delmål for alle borgere. 

Leder oplyser, at der er oprettet delmål for alle borgerne, hvilket bekræftes i de stikprøver, tilsynet 
ser.  
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Socialpædagogisk Støtteteam. 
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet 
gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Socialpædagogisk Støtteteam understøtter borgernes trivsel og 
udvikling gennem tilbud om en individuelt tilrettelagt indsats, der med afsæt i borgerens indsatsmål har 
fokus på øget trivsel, stabilitet og mestring i eget liv.  

Det vurderes, at tilbuddet i sin indsats har relevant fokus på selvbestemmelse, meningsfulde relationer samt 
fysisk og mental sundhed, hvilket udmøntes i en helhedsorienteret indsats, der bidrager til livskvalitet og 
øget mestringsevne for den enkelte borger.  

Det vurderes, at medarbejderne er engagerede og fagligt kompetente, ligesom de med deres faglighed 
bidrager til refleksion og udvikling af indsatsen i tilbuddet. Det vurderes, at den tværfaglige profil i den 
samlede medarbejdergruppe imødekommer kompleksiteten i målgruppen og de heraf følgende behov for en 
individuelt tilpasset og målrettet faglig indsats.   

Det vurderes, at ledelsen i tilbuddet er udviklingsorienteret og bidrager med relevant faglighed, engagement 
og nærvær til en helhedsorienteret indsats. 

2.2 SCORE 

For hvert overordne tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. 
(Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering) 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 

 

 

1

2

3

4

5

Målgruppe, metoder og
resultater

Sundhed og trivsel

Aktiviteter og
beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Organisatoriske forhold

Fysiske rammer
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2.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger 

 

Anbefalinger 

Tilsynet har ingen anbefalinger 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Målgruppe, meto-
der og resultater 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddets målgruppe er meget bredt defineret, og de rummer borgere med 
kognitive funktionsnedsættelser, borgere med psykisk sårbarhed eller psykiatri-
ske diagnoser. Derudover kan borgerne have misbrugsproblematikker og være 
socialt udsatte. Borgerne bor i egen bolig, og de modtager støtte i varierende 
grad alt efter, hvilket niveau af støtte, de er visiteret til. Der leveres støtte 
inden for seks forskellige pakker. Borgerne visiteres til individuel socialpædago-
gisk støtte eller socialpædagogisk støtte gennem gruppeforløb. Derudover kan 
borgere med særlige komplekse udfordringer visiteres til et CTI (Critical Time 
Intervention) forløb.   

Leder redegør for, at indsatsen ydes med afsæt i en eklektisk tilgang, hvor me-
toder og tilgange tilpasses borgernes aktuelle behov. Leder uddyber, at indsat-
sen altid har et helhedsorienteret perspektiv, hvor rehabilitering er et centralt 
element. Dette understøttes i praksis af et metodekatalog, der rummer de me-
toder, tilbuddet anvender, og som afspejler de kompetencer, medarbejdergrup-
pen samlet besidder.    

Medarbejderne redegør for, at Recovery og Empowerment er centrale metoder 
i tilgangen til borgere med psykiatriske udfordringer. Ligeledes nævnes en me-
tode som KRAP i relation til borgere med kognitive udfordringer. Medarbejderne 
understreger, at anerkendende tilgang og relationsdannelse er bærende ele-
menter i indsatsen. Medarbejderne redegør yderligere for, at metoderne i prak-
sis afspejles i deres kommunikation med borgerne, hvor de har fokus på borge-
rens egne ønsker og på at guide borgeren derhen, hvor borgeren ønsker at være.  
Medarbejderne er meget bevidste om, at borgernes motivation til samarbejde 
er altafgørende for, om indsatsen lykkes.  

Tilbuddet anvender NEXUS til skriftlig dokumentation, og leder oplyser, at til-
buddet aktuelt er i gang med implementering af en ny version, ligesom imple-
mentering af VUM 2 er nært forestående. Det betyder, at dokumentationen ak-
tuelt er noget uens, idet flere sager delvist er overført til den nye version. Leder 
oplyser yderligere, at der er fastlagt en plan for implementeringen, og at den 
indtil videre forløber planmæssigt.   

Leder oplyser, at indsatsen fastlægges på baggrund af borgerens indsatsmål fra 
myndighed, der danner baggrund for de delmål, medarbejderne opstiller sam-
men med borgeren. Der følges løbende op på delmålene, mindst hvert kvartal, 
hvilket ses afspejlet i den gennemgåede dokumentation. Borgerne er inddraget 
i dette i det omfang, det er muligt at motivere dem hertil.  

Borgerne oplyser alle, at de er bekendte med deres indsatsmål og delmål, lige-
som de er inddragede i opfølgningen herpå. En borger oplyser, at han selv har 
ønsket et konkret delmål, hvilket hurtigt blev efterkommet. Dette understøttes 
at tilsynets gennemgang af stikprøver, hvor det omtalte delmål er beskrevet 
præcist, som borgeren formulerede det over for tilsynet.  

Tilsynet gennemgår seks stikprøver i dokumentationen. I alle tilfælde er der 
indsatsmål, og der er opstillet et eller flere delmål. Ved alle delmål er der be-
skrevet fremgangsmåde og metode, der afspejler tilbuddets faglige tilgange og 
metoder. Ligeledes afspejler flere stikprøver medarbejdernes faglige refleksio-
ner og forståelse for sammenhængen mellem målgruppens behov og den faglige 
indsats.  



ANMELDT SOCIALFAGLIGT TILSYN | NOVEMBER 2022 SOCIALPÆDAGOGISK STØTTETEAM BRØNDERSLEV KOMMUNE 

 

 

 
7 

Der er fulgt relevant op på alle indsats- og delmål, men tilsynet kan konstatere, 
at flere felter er navngivet forskelligt, og at de anvendes forskelligt, hvilket gør 
det vanskeligt at gennemskue, hvad opfølgningen vedrører. Leder oplyser, at 
denne udfordring vil forsvinde i den nye version af NEXUS, hvor det ikke er muligt 
selv at navngive felterne.   

Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante parter omkring den enkelte borger, 
herunder myndighed, jobcenter, sundhedscenter, psykiatrien, og aktivitetscen-
tre. 

Tema 2: 

Sundhed og trivsel 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Borgerne, tilsynet taler med, giver udtryk for, at de bliver hørt, respekteret og 
anerkendt. Borgerne fremhæver alle, at medarbejderne er gode til at lytte og 
til at tage det, der bliver sagt, alvorligt. Borgerne oplever, at den støtte, de får 
i hjemmet, afspejler deres egne ønsker og behov, og at de kan tale med vejleder 
om, hvordan de konkret ønsker støtten udmøntet.  

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser i det 
omfang, borgerne ønsker støtte til dette. Medarbejderne oplyser, at de støtter 
borgernes kontakt til fx tandlæge, læge og sygehus, og generelt tilstræbes der 
en helhedsorienteret indsats omkring borgerne. Således er der enkelte borgere, 
der ledsages til forskellige sundhedsydelser, ligesom udfordringer, relateret til 
sundhed, kan være afspejlet i borgerens indsatsmål. Derudover oplyser medar-
bejderne, at tilbuddet samarbejder med en ”brobyggersygeplejerske”, der ko-
ordinerer indsatsen mellem sundhedsvæsen og de kommunale ydelser.  

Medarbejderne oplyser, at de har fokus på indsatsen vedrørende borgernes fysi-
ske og mentale sundhed, og at de løbende har samtaler med borgerne om emnet, 
hvor det er muligt. Medarbejderne er meget opmærksomme på borgernes triv-
sel, og de reagerer, hvis der er forhold, der skal handles på, også hvis det rækker 
ud over borgerens indsatsmål 

Tilbuddets pædagogiske tilgang, der bygger på anerkendelse og relationer, bi-
drager til, at konfrontationer og magtanvendelse undgås. Medarbejderne rede-
gør for, at de tilpasser indsatsen efter borgerens formåen og dagsform, og at de 
altid trækker sig, hvis borgeren oplever samværet udfordrende. Medarbejderne 
anvender risikovurdering, og de kan i perioder vælge, at to medarbejdere vare-
tager opgaven sammen, eller at indsatsen leveres virtuelt.   

Tilbuddet arbejder forebyggende ved bl.a. at tale med borgerne om omgangs-
former og kommunikation, hvilket kan være en udfordring for målgruppen, sær-
ligt på de sociale medier, hvor misforståelser og konflikter let kan opstå. 

Medarbejderne har kendskab til gældende regler for magtanvendelse og de pro-
cedurer, der er i tilbuddet for forebyggelse og indberetning. 

Tema 3: 

Aktiviteter og be-
skæftigelse 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddet har i sin indsats et relevant fokus på at understøtte borgernes mulig-
heder for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med relevante aktivi-
teter og/eller beskæftigelsesmuligheder.  

Medarbejderne oplyser, at den individuelle indsats, borgerne modtager, er af-
ledt af borgerens indsatsmål, fx støtte til økonomisk overblik, læsning af post, 
støtte til sund levevis og støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Medarbejderne 
oplyser, at disse former for vejledning og støtte primært foregår i borgerens 
hjem. Derudover ydes der også støtte gennem kortere gruppeforløb, hvor støt-
ten leveres i tilbuddets rammer eller i lånte lokaler. Medarbejderne oplyser 
yderligere, at der tilbydes samvær i forskellige grupper, fx kreativ gruppe eller 
mandegruppe.  
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Medarbejderne oplyser, at borgerne i varierende grad har et hverdagsliv med 
uddannelse eller beskæftigelse. Således går flere borgere på STU, er i ressour-
ceforløb, KLAP-job eller tilknyttet et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. 

Medarbejderne uddyber, at det særligt er de borgere, der har psykiatriske ud-
fordringer, der har svært ved at få og opretholde kontakt til aktivitetstilbud 
eller beskæftigelse, hvilket vanskeliggøres yderligere for de borgere, der også 
har misbrugsproblematikker. Borgerne opfordres løbende til at benytte ”Det Blå 
Hus”, der er et uvisiteret værested, eller BIFOS, der er en idrætsforening drevet 
af og for mennesker med psykisk sårbarhed og sindslidelser. Medarbejderne op-
lyser, at de støtter borgerne i at benytte disse tilbud ved fx at tilbyde ledsagelse 
de første gange, eller at ringe og minde borgerne om at komme afsted. 

Tilsynet taler med en borger, der har beskæftigelse som havemand i en lokal 
virksomhed, hvilket har stor betydning for borgerens selvopfattelse og trivsel. 

Tema 4: 

Selvstændighed 
og relationer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddet styrker borgernes selvstændighed gennem den individuelle indsats, 
der ydes til borgerne. Således beskriver medarbejderne, at vejledningen ydes 
med afsæt i borgernes fremtidsønsker og egne ressourcer med henblik på at 
understøtte borgernes mestringsevne og på øget selvstændighed. Medarbej-
derne understreger, at ”hele grundstenen” i deres arbejde er at give borgerne 
redskaber til i højere grad at kunne håndtere hverdagen selvstændigt, hvilket i 
praksis gøres gennem redskaber, såsom motivation og opmuntring, der giver bor-
gerne tro på egne kompetencer og mod til at prøve selvstændigt.  

Medarbejderne redegør for, at borgerne i varieret grad har tætte sociale relati-
oner i deres hverdag, og at det for flere borgere er svært at etablere og opret-
holde meningsfulde relationer, hvilket øger risikoen for ensomhed og social iso-
lation. Medarbejderne har fokus på dette, og for flere borgere kan sociale rela-
tioner være et indsatsmål, som der arbejdes med.  

Borgerne oplyser alle, at deres netværk er begrænset, hvilket de i perioder fin-
der svært. Borgerne fremhæver den stabile kontakt med deres vejleder som en 
vigtig faktor til at mindske ensomhedsfølelsen. Derudover bruger borgerne de 
forskellige tilbud om aktivitet eller samvær, der udbydes, i det omfang, de kan 
rumme det.  

Medarbejderne oplyser, at de støtter borgerne i at indgå i sociale aktiviteter i 
det omgivende samfund i det omfang, borgerne er motiverede for det. 

Tema 5: 

Organisatoriske 
forhold 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Tilbuddets leder har relevant faglig baggrund, herunder Diplom i ledelse, og har 
derudover erfaring i arbejdet med målgruppen, både som pædagog og som le-
der. Leder fratræder sin stilling ved årets udgang, men leder oplyser, at der er 
ansat en ny leder, der vil starte i tilbuddet, så der bliver et længere overlap. 

Leder oplyser, at hun samarbejder med de øvrige ledere på området med hen-
blik på ledelsessparring og sikring af et helhedsorienteret blik på indsatserne på 
tværs af kommunen.   

Tilbuddet er organiseret i to afdelinger, der dækker hvert deres geografiske om-
råde, og afdelingerne har base i længere afstand fra hinanden. Tilbuddet har en 
fast mødestruktur, hvor indholdet veksler mellem organisatoriske punkter, fag-
lige temaer og faglig sparring. De faglige temaer kan understøttes af, at medar-
bejdere, der har været på kursus eller uddannelse, holder oplæg. Tilbuddet be-
nytter fast ekstern supervision ca. otte gange årligt, hvilket medarbejderne op-
lyser, primært er konkret sagssupervision.   
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Medarbejderne oplyser, at de har meget alene-arbejde, men at de har en god 
samarbejdskultur, hvor de forsøger at mødes dagligt i forbindelse med frokost i 
det omfang, opgaveløsningen tillader det. Derudover bruger de hinanden til 
sparring via mail og telefon.  

Leder oplyser, at personalegennemstrømningen er lav, men at sygefraværet i 
perioder kan være relativt højt. Leder anerkender sammenhængen mellem de 
høje følelsesmæssige belastninger, der i perioder er i kontakten til borgerne, og 
et svingende sygefravær. Leder har fokus på italesættelse af disse forhold, hvil-
ket bl.a. gøres gennem fælles viden om belastningspsykologi.   

Tilbuddets medarbejdere har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden 
og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Der er i alt 21 fastansatte 
medarbejdere, der har grunduddannelse som pædagog, ergoterapeut, SSA eller 
socialrådgiver, og derudover har flere relevante efteruddannelser, ligesom alle 
medarbejdere har relevant erfaring i arbejdet med tilbuddets forskellige mål-
grupper.  

Leder understreger, at tværfagligheden er et bevidst valg, der skal sikre til-
strækkelige faglige kompetencer, der modsvarer den kompleksitet i opgaveløs-
ningen, som tilbuddets meget omfattende målgruppe kræver.   

Medarbejderne oplyser, at de oplever sig ”godt klædt på” til opgaverne, og til 
den løbende faglige sparring, og fælles temamøder og mulighed for kompeten-
ceudvikling sikrer, at deres viden opdateres i takt med, at opgaverne ændrer 
sig. Tilsynet kan se dette afspejlet i medarbejdernes refleksioner og beskrivelse 
af sammenhæng mellem de anvendte metoder og borgernes progression.   

Borgerne beskriver medarbejderne som lyttende og gode at tale med, og de 
kommer med flere eksempler på, at de har udviklet sig positivt i retning af øget 
trivsel og mestring i deres hverdag gennem den indsats, de modtager fra med-
arbejderne. Adspurgt oplyser en borger, at ” de gør det godt – de har forstand 
på det de laver”. 

Tema 6: 

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Tilbuddets fysiske rammer er primært indrettede til personalet, der har konto-
rer og mødelokaler i bygningerne. Flere lokaler kan dog også anvendes som sam-
talerum til borgere. 

Medarbejderne oplyser, at indsatsen, der ydes til borgerne, primært foregår i 
borgerens eget hjem. Medarbejderne uddyber, at de ind imellem mødes med 
borgerne andre steder, alt efter borgernes ønsker og den opgave, der skal løses. 

En borger oplyser, at det også er muligt at være sammen med sin vejleder på en 
gåtur, hvis det er det, man ønsker. 
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4. VURDERINGSSKEMA 

 

Nedenfor ses BDO´s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau.  

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.   

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for 
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.  

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.  

SCORE: 1 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 
kunne afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne 

• Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 
nødvendigt omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger. 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.  
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 

 

 

 

  


	Forside
	Forord
	1. OPLYSNINGER
	2. TILSYNSRESULTAT
	3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER
	4. VURDERINGSSKEMA
	OM BDO

