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Side 2 

Tilbuddets navn: Platangårdens Ungdomscenter, Region Sjælland 

Dato for tracer-besøget: 1. september, 2016 

Surveyors: Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland og Jette Pedersen, Region 

Hovedstaden 

 

Nedenfor præsenteres en oversigt over de standarder, som surveyorne har vurderet 

relevante at beskæftiget sig med, med indsigt i et konkret borgerforløb. Det drejer sig både 

om de områder, hvor tilbuddet udmærker sig og områder, der med fordel kunne forbedres 

eller udvikles. Oversigten afspejler surveyornes vurderinger på dagen, der er beskrevet i 

forlængelse af den mundtlige feed back, der blev givet som afslutning på traceren. 

 

 

Standard Trin Områder, der udmærker sig Forbedringsområder 

1.1 Kommunikation  

Gode afdækninger af kommunikation, som 

dokumenters i den individuelle plan. Borgernes 

kommunikative ressourcer revurderes på 

teammøder. Revurderingen er også 

dokumenteret i den individuelle plan. 

 

1.2 Indflydelse på eget liv  

Borgerens forudsætninger for indflydelse 

afdækkes, dokumenteres og evalueres.  

Borgerens ønsker til indflydelse afdækkes og 

dokumenteres i den individuelle plan. Borgerens 

ønsker revurderes på teammøder og 

dokumenteres i den individuelle plan. Alle møder, 

der omhandler borgeren, deltager borgerne i, 

med mindre de aktivt vælger det fra. Borgernes 

pårørende deltager, når borgeren ønsker det. 

 

1.3 Individuelle Planer  

Der er en elektronisk skabelon til individuelle 

planer, som opfylder alle indikatorer i 

standarden. Den konkrete individuelle plan 

dokumenterer afdækning, mål og delmål samt 

resultatdokumentation. Planen er oplysende og 

til dels konkret. Det fremgår af planen, at målene 

bliver formuleret mere og mere konkret. 

 

 3  

Fint. Tilbuddet er selv opmærksom på, at 

målene med fordel kan formuleres mere 

konkret, og at det vil forbedre kvaliteten, at 

den anvendte metode beskrives. 

 4  Se trin 3: er indarbejdet i opfølgningsplanen. 

1.4 Medicinhåndtering  

Medicinhåndteringen dokumenteres som alt 

andet i Bosted-systemet. Ordination og 

opmåling foretages kun af særligt uddannet 

personale. Der er et medicinrum, der sikrer ro og 

sikkerhed omkring arbejdet. Medicinen 

opbevares i tempererede aflåste skabe. Der er 

en klar instruks i forhold til PN-medicin, så 

risikoen for misbrug er minimeret. 

 

1.5 Magtanvendelser  

Magtanvendelserne er dokumenteret i Bosted-

systemet. Indikatorerne i standarden er opfyldt.   

Der arbejdes fokuseret for at nedbringe antallet 

af magtanvendelser. Hændelsesforløbene 

drøftes og analyseres på førstkommende 
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teammøde efter hændelsen. Teammødets 

drøftelser er dokumenteret i Bosted. 

1.6 Utilsigtede hændelser    

1.7 Faglige tilgange, metoder 

og resultater 
 

De faglige metoder, der anvendes, er beskrevet i 

det retningsgivende dokument. Det drejer sig 

om en systemisk og recovery-understøttende 

tilgang med anvendelse af den 

netværksbaserede metode Åben Dialog.  

Herudover tilbydes narrative tilgange. Der 

afholdes hver tirsdag temamøder for borgere 

med eksterne undervisere. Det aktuelle tema, 

der løber over 3 tirsdage (efter ønske fra de 

unge), er seksualitet. Det forrige tema var 

konfliktnedtrapning. Det lader til, at de unge 

profiterer af, at "svære emner" drøftes med 

eksterne og ikke deres omsorgspersoner. 
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Tilbuddet har som udviklingspunkt at angive 

den anvendte metode i forbindelse med mål 

og delmål i den individuelle plan. 

 4  Se trin 3: er indarbejdet i opfølgningsplanen. 

1.8 Fysisk og mental sundhed 

og trivsel 
 

Tilbuddet er sundhedscertificeret af Dansk 

Firmaidræt. Der arbejdes med KRAM-faktorer.  

Det fremgår af den konkrete individuelle plan, at 

der arbejdes aktivt med området i dagligdagen. 

 

1.9 Forebyggelse af overgreb  

Tilbuddet er meget opmærksom på de unges 

signaler med henblik på at opfange, om de unge 

har været udsat for overgreb eller krænkelser.  

Der udarbejdes løbende risikovurderinger på 

hver enkelt borger. Forebyggelse af overgreb 

er/har været en del af indholdet i de temamøder, 

der tilbydes de unge om tirsdagen. Særligt på 

temaerne om seksualitet og konfliktnedtrapning 

arbejdes der med de unges grænser og 

opmærksomhed på egne og andres signaler. 

Brugen af internet og sociale medier er ligeledes 

en del af temaerne. 

 

2.1 Kompetenceudvikling  

Der er en nedskrevet en kompetenceplan for 

medarbejderne på Platangården. Platangården 

har en tilstrækkelig størrelse til at afholde 

interne kurser og uddannelse med såvel interne 

som eksterne undervisere. Medarbejdernes 

individuelle kompetencer drøftes på MUS.  Faglig 

supervision er en naturlig del af 

medarbejderudviklingen. 

 

Yderligere bemærkninger til standardarbejdet: Platangården er meget langt i arbejdet med 

mål og resultatdokumentation. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.defactum.dk


