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Antal svar og svarprocenter for 
 Platangården og Region Sjælland 

 
Antal 

borgerforløb 
Antal 

besvarelser 
Svarprocent 

Platangården 13 8 62 % 

Region Sjælland 118 93 79 % 

 

”Er du overordnet tilfreds med samarbejdet 
med tilbuddet omkring borgerens forløb” 
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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 ca. to år siden, jeg har brugt siden og kan ikke huske dette. 
• Ja, det kan jeg, men ved tidligere henvendelse til tilbuddet passede det ikke. Dette i forhold til, 

hvor meget støtte borgeren får. Der står mere, end det reelt er. Dette er blevet opdaget i forbin-
delse med, at de søgte en ekstra bevilling. 

• Jeg har svært ved at se den behandlingsmæssige indsats. Det minder mere om en almindelig 
døgninstitutions end en behandlingsinstitution. 
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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?” 
 

• Der er aktiviteter, men det virker som om, at den unge selv bestemmer suverænt, om vedkom-
mende vil deltage, eller blog være på værelset, hænge ud i byen. 

• Borger har infantil autisme. Jeg har svært ved at se, at tilbuddet har en autismespecifik tilgang til 
borger.  

Denne folder indeholder resultaterne af undersøgelsen af samarbejdskommuners oplevelse af 
kvaliteten på de regionale, sociale tilbud gennemført i Region Sjælland i 2019. 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.   
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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
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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?” 
 

• Der er mulighed, og der bliver tilbudt forskellige aktiviteter, men hvis den unge ikke selv er posi-
tivt indstillet på at deltage/medvirker, falder det til jorden, der gives for mange valg, og der hol-
des ikke fast. 

• Oplever stor udskiftning i personale og usikkerhed omkring spiseforstyrrelse. 
•  
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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?” 
 

• Har tæt kontakt løbende. 
• Fulgte op på henvendelser og var arrangeret i at møde borger ud fra vedkommendes behov. 
• Flere telefonsamtaler forud for den unges ophold på Platangården. De var meget imødekommende 

og hjalp meget med, at den unge kom på plads både med alt det praktiske, men også i forhold til 
den unges problematikker. 

• Grundighed i forhold til om de kunne rumme borgeren. 
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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?” 
 

• At det blev afklaret inden indflytning, om der er brug for ekstra bevillinger. 
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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 er svært at komme i kontakt med relevante medarbejdere. Ofte svares der ikke på e-mails, 
før der er rykket op til flere gange. Det er svært at få kontakt telefonisk, og selv om der lægges 
besked, sker det ofte, at der ikke ringes tilbage. 

• Jeg savner en tættere dialog, og at der bliver fulgt op på aftaler eksempelvis i forhold til den nu-
værende proces omkring hjemgivelse. Modtager ikke status i god tid før opfølgning. 
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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?" 
 

• Borger er fortsat i udvikling, men med mange tilbagefald. 
• Der mangler samarbejde fra voksenpsykiatrien. 
• Fordi den unge ikke vil, og efter min vurdering arbejdes der ikke for at få vendt denne indstilling. 

Der stilles for mange spørgsmål til, hvad den unge selv vil/ har lyst til. Ligeledes oplyses det fra 
tilbuddet, at der ikke er ressourcer til at gennemføre målene. 
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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?” 
 

• Den unge gider ikke. 
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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?” 
 

• Dog kommer det ofte i sidste øjeblik, så jeg ikke kan nå at forberede mig på det inden mødet. 
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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?” 
 

• Platangården er hele tiden opmærksom på den unge og giver hurtigt besked til kommunen, når 
der er noget. De er også gode i forhold til biologisk familie. 
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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?” 
 

• Økonomien for opholdet. 
• Der skal støttes mere op omkring, at den unges udvikling ikke fortsætter i en nedadgående spiral. 
• Dialog - henvendelse fra tilbuddet, når de aftaler, der er indgået, ikke overholdes. Henvendelse fra 

tilbuddet, når der opstår problemer. Ofte modtages der ingen information, eller der sker henven-
delse længe efter, at det skete er sket. 

• Status bliver fremsendt før opfølgningsmøde. Borger er forberedt på tilsyn/ ungesamtale. At der 
følges tættere op på løbende aftaler eksempelvis i forhold til hjemgivelse. 

• Tætter kontakt i forhold til borgeren.  
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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

 
 


