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Formål  

Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jævnfør Aabenraa Kommunes Tilsynspolitik 2016.  

Tilsynet har til formål at vurderer leverandørens forpligtigelser i forhold til, om borgerne får den hjælp 

der er truffet afgørelse om efter loven og at hjælpen bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynet 

skal endvidere være med til at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på 

læring og udvikling.   

  

Tilsynsmetode  

Det anmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med afdelingsleder, tre medarbejdere, 

besøg hos og samtale med tre borgere og gennemgang af den borgerrettede dokumentation i 

ITfagsystemet.   

Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i det, før tilsynet fremsendte 

spørgeskema med uddybning af relevante områder.   

  

Generel info/Fysiske rammer   

BMU hører under Hjernecenter Syd og er opdelt i to teams. Begge teams kører ud fra Tinglev by. Det 

ene team leverer bostøtte til borgere med behov for lettere støtte og hjælp og kører ud fra 

Sønderskoven 27, hvor der også forefindes Cafélokaler; Multihuset. Det andet Team (i dagligt tale 

kaldet BMU-teamet) kører ud fra Merianvænget 2 i Tinglev. Merianvænget 2 er to mindre lejligheder 

som er bygget om til kontorfaciliteter til det ud kørende BMU-team. Udover borgere i eget hjem råder 

BMU-teamet også over 4 midlertidige udredningsboliger, hvor borgere kan bo i en tidsbegrænset 

periode.  

Tilsynet blev afviklet i begge teams.   

Den primære målgruppe i hele BMU er borgere i vanskelige livssituationer eks. borgere med svære 

hjerneskader, blandt andet borgere med frontallapsskader, dobbelt- og trippeldiagnoser og misbrug 

samt med behandlingsdomme m.m.  

Målgruppen kan udvise aparte adfærd, udad reagerende adfærd, uforudsigelighed og manglende 

indsigt og i forståelsen af konsekvenser af egen adfærd.   

Tilgangen til borgeren tager afsæt i en Neurofaglige og narrative tilgang. Den enkelte borger er aktivt 

deltagende omkring egen plan i dagligdagen, via små overskuelige mål der justeres i takt med 

ressourcer og udvikling. Der udarbejdes kontinuerligt med effekt- og resultatdokumentation. Der er 

ansat pædagoger, sundhedsfagligt personale, værkstedsassistent, neuropsykolog, 

hjerneskadekoordinator og udviklingskonsulenter. Der samarbejdes tæt med jobcenter, 

misbrugskonsulenter og tilsynsværger samt lokalpoliti.  

Der er på stedet i alt ansat 30 medarbejdere; 1 ergoterapeut (ti timer), 1 social- og sundhedsassistent 

(tidsbegrænset stilling fra 15.6 - 31.8), 12 pædagoger, 3 Social-og Sundhedshjælpere, 3 pædagogiske 

assistenter, og 10 ufaglærte.     
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Kvalitetstemaer  

Tilsynet blev afviklet med udgangspunkt i følgende kvalitetstemaer fra Tilsynspolitik 2016; Trivsel, 

Sundhed & Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer og Tilbudsportalen.   

  

1. Trivsel, Sundhed og Rehabilitering  

De interviewede borgere oplever at være medbestemmende og medinddraget forhold til den hjælp og 

støtte de modtager og i udarbejdelsen af mål og fokusområder. Målene udarbejdes jvf. de af Visitation 

& Rehabiliterings dokumenterede retningsgivende mål og indsatsmål.   

Borgerne oplever at det er relevante mål som de dagligt arbejder med., med rigtig god støtte fra 

medarbejderne.  

Borgerne oplever meget kompetente medarbejdere som de har tillid og en god relation til. Den 

rehabiliterende tilgang er en integreret del af arbejdet med denne målgruppe og borgerne støttes i at 

kunne fungerer så selvstændigt som muligt i deres hverdag. Borgerne har hver især en individuel 

beskrevet ugeplan, så de kan følge med i hverdagens aktiviteter, arbejdsmødetider, støtte i hjemmet, 

medicinindtag m.m.   

Der arbejdes meget målrettet med borgerens trivsel, hvor relations dannelsen borger og medarbejder 

imellem er en meget vigtig byggesten. Total kommunikation udgør en vigtig del i arbejdet med den 

enkelte borger. Her indarbejdes forskellige elektroniske hjælpemidler og Apps. som kan støtte 

borgerne i deres hverdag.   

I Multihusets café planlæges der to ugentlige caféaftner, hvor de borger som deltager i caféaftnerne på 

skift samen med medarbejderen står for indkøb, madlavning og oprydning. Enkelte borgere benytter 

faciliteterne i køkkenet på caféens lukkedage til rehabiliterende forløb i forhold til indkøb, rengøring og 

madlavning.   

  

En af de interviewede borgere oplyser, at han i samarbejde med Hjernecenter Syd er blevet ansat i et 

skånejob, som pedelmedhjælper på Aktivitetscenter Tinglev. Dette er borgren meget glad for.   En 

anden borger fortæller hvordan han de seneste måneder har arbejdet ihærdigt med sine mål og 

derfor nu mere eller mindre selvstændigt kan varetage mange daglige gøremål og har fået mange 

positive fremtidsplaner.   

Der arbejdes med afsæt i sundhed for borgerne ud fra de dobbelte KRAM-faktorer (kost, rygning, 

alkohol og motion og kompetencer, relationer, accept og mestring). Flere medarbejdere er uddannet til 

at kunne give NADA, som flere borgere har meget gavn af i forhold til grounding (at kunne mærke sig 

selv og finde roen). Afdelingsleder har et ønske om at hun på sigt kan tilbyde NADA til medarbejderne, 

som et supplement til coachingforløb/supervision m.m.   

Mange af borgerne modtager hjælp til medicinadministration. I BMU-teamet har de valgt at 

medarbejderen udleverer doseret medicin til borgeren efter gældende procedurer. Selve doseringen af 

medicin varetages af Social- og Sundhedsassistenterne (SSA) ansat i Hjernecenter Syds botilbud. SSA 

doserer medicinen i bostøttens lokaler for de borgere som ikke selv magter at have medicinen 

opbevaret i egen bolig. Borgernes medicin er opbevaret efter gældende procedurer, i aflåst skabe og 

synligt adskilt fra hinanden i separate kasser med navn og CPR nr.   

Enkelte borgere kan være udad reagerende og der tages afsæt i nænsom nødværge for at forebygge 

magtanvendelse. Der arbejdes med mange forskellige metoder for forebygge og nedtrappe konflikter. 

Der arbejdes bl.a. ud fra handlestrategier, løbende tilpasning af kravene til borgerne, i videst muligt 

omfang møder borgerne kendte og dermed tryghedsskabende støttepersoner m.m. Der har ikke været 

behov for anvendelse af magt i BMU.    

  

2. Dokumentation  

BMU anvender dagligt IT-fagsystemet til både at orienterer sig om borgerne, dokumenterer og 

evaluere på mål og handlinger. Medarbejderne er igennem de seneste måneder blevet bedre og bedre 

til at benyttet indsatsplanmodulet i IT-fagsystemet og de er nu rigtig godt i gang med indsatsplan 

modulet og evalueringen af mål og GAS-score1.   

                                           
1 GAS er en målsætningsmetode; ”Goal Attainment Scaling” som anvendes som et evalueringsværktøj 

på det specialpædagogiske område.  
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Ved tilsynet i 2014 blev der anmærket at det interne pc drev (G- eller P-drev) IKKE må anvendes til 

journalisering af borgerettet og personfølsomme data. Personfølsomme data SKAL som udgangspunkt 

journaliseres i et sikret IT-fagsystem, som fx Care.   

Ved gennemgang af dokumentationen ses det tydeligt at de i BMU anvender IT-fagsystemet (Care) og 

at der er målbeskrivelser på borgerne. Medarbejderen anvender dagligt IT-fagsystemet til at beskrive 

deres aftaler og observationer hos borgerne. Målene er relevante og målbare og i overensstemmelse 

med de af Visitation & Rehabilitering retningsgivende mål og indsatsmål.   

Ved samtale med medarbejderne og gennemgang af det interne G-drev bliver tilsynskonsulenten 

opmærksom på at de i BMU fortsat anvender G-drevet til journalisering af fx handlestrategier, 

døgnrytmeplaner samt statusrapporter på flere af borgerne.   

Tilsynskonsulenten gør afdelingslederen opmærksom på at jf. Aabenraa Kommunes 

informationssikkerhedsregler, skal borgerrettede oplysninger og personfølsomme data journaliseres i 

et sikret IT-fagsystem.   

  

Anmærkning  

- At samtlige medarbejdere med udgangen af juni måned er orienteret om Aabenraa Kommunes 

informationssikkerhedsregler.   

- At personfølsomme data med udgangen af juli måned er journaliseret i et sikret IT-fagsystem.    

  

3. Ledelse & Kompetencer   

Afdelingslederen i BMU har siden 1988 arbejdet indenfor hjerneskadeområdet, er uddannet 

socialpædagog og har ledelseserfaring siden 2004 med forskellige uddannelser indenfor systemisk 

ledelse, forandringsledelse m.m. Afdelingslederen har været med til at bygge organisation 

Hjernecenter Syd op og har derfor også et bredt kendskab til organisationsudvikling, værdarbejde  

m.m. Afdelingslederen har en bred vifte af medarbejdere med forskellige fagligheder som matcher 

målgruppen rigtig godt. Der er gode sparringsmuligheder internt i Hjernecenter Syd, hvor der også 

afholdes kurser og temadage. Afdelingsleder er ved at afprøve en ny form for 

kompetenceudvikling/sparringsmøder i det ene af teamene i BMU. Møderen er planlagt hver uge på 

forskellige ugedage af 30 min. varighed. Her inviteres forskellige 

fagpersoner/konsulenter/nøglepersoner m.m. ind, som afholder temabaseret møder, hvor der tages 

konkrete udfordringer/dilemmaer fra hverdagen op. Medarbejderne er meget glade for denne form for 

kompetenceudvikling, som bliver meget konkret og hvor deres dagligdags udfordringer konkretiseres 

og får koblet teori og evt. løsningforslag på.   

Der er på stedet i alt ansat 30 medarbejdere; 1 ergoterapeut (ti timer), 1 social- og sundhedsassistent 

(tidsbegrænset stilling fra 15.6 - 31.8), 12 pædagoger, 3 Social-og Sundhedshjælpere, 3 pædagogiske 

assistenter, og 10 ufaglærte.     

Der er endvidere tilknyttet administrativt personale, som sidder på Mads Clausensvej i Tinglev 

(Aktivitetscenter Tinglev). Medarbejderne i det ene team oplever, at afdelingslederen er meget 

involverende og har kontor i tilknytning til deres lokaler. Det andet team kan altid henvende sig pr.  

mail eller telefon ved behov. Afdelingslederen deltager endvidere i teamets personale møder. 

Afdelingslederen er i gang med afvikling af MUS-samtaler som afholdes hvert 2. år.  

  

Sygefraværsprocenten ligger på mindre end 4 %. Den var helt nede på 0,41 % for maj måned. Der 

opleves en rigtig god medarbejder trivsel, hvor der et godt samarbejde kollegaerne imellem og med 

ledelsen. Der er en stabil medarbejdergruppe, hvor mange af medarbejderne har været ansat på 

stedet siden opstart.  

Samtlige nye medarbejdere, elever og studerende gennemgår et introduktionsforløb, med tjekliste på 

hvilke elementer der skal gennemgås i introduktionen.  

Både afdelingsleder og medarbejderne oplever at husets samlede kompetencer matcher borgernes 

behov.   

  

4. Tilbudsportalen  

Bostøttetilbud skal ikke oprettes på Tilbudsportalen. Da BMU råder over 4 udredningslejligheder jf.  
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servicelovens § 107 undersøges det nærmere hvorvidt boligerne skal indrapporteres til 

Tilbudsportalen.  


