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 Forord 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af træningscentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget 
(herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete træningscenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

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

 

Sidst i rapporten findes oplysninger om BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

Birgitte Hoberg Sloth  Margit Kure 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 28 10 56 80  Mobil: 24 29 50 72 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: mku@bdo.dk 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:mku@bdo.dk
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Træningscenter Brøndby er, at der er tale om et tilbud med  

 

Særdeles tilfredsstillende forhold. 

 

Den samlede vurdering er, at centret er en velfungerende enhed, hvor der er fokus på at udvikle den faglige 
kvalitet, og det vurderes, at der er igangsat initiativ til at understøtte en systematisk, struktureret og ens-
artet tilgang til dokumentation i Nexus, dog er projektet i en opstartsfase. 

Dokumentation er meget tilfredsstillende og lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området. 
Dokumentationen fremstår med en professionel standard og har ingen eller få mindre væsentlige mangler. 
Medarbejderne kan reflekteret redegøre for arbejdet med dokumentationen. 

Tilsynet vurderer, at centret meget tilfredsstillende og systematisk arbejder med afsæt i Brøndby Kommu-
nes retningslinjer og procedure for træningsforløb. Medarbejderne kan med stor faglig indsigt og på en 
refleksiv måde redegøre for arbejdet med træningsopstart. 

Det vurderes, at borgerne meget tilfredsstillende tilbydes et træningsforløb, som i høj grad tager afsæt i 
borgernes ønsker og behov. Ligeledes vurderes, at medarbejderne med stor faglig indsigt og på en refleksiv 
måde redegør for arbejdet med træningsforløb. 

Vurderingen er, at borgerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne. 
Medarbejderne kan en på engageret og refleksiv måde målrettet redegøre for, hvorledes der sikres respekt-
fuld adfærd og anerkendende kommunikation med borgerne. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for tværfaglig 
sparring, og at der er meget tilfredsstillende mulighed for løbende kompetenceudvikling. 

De fysiske rammer såvel indendørs som udendørs vurderes meget tilfredsstillende og matcher behovet for 
differentierede tilbud for træning til borgerne og tilgodeser medarbejdernes arbejdsmiljø. Ligeledes er der 
fine adgangsforhold, som hænger sammen med gode ventefaciliteter. Borgerne oplever kørselsordningen 
som velfungerende. 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger. 
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2. OPLYSNINGER OM TRÆNING 

 

Oplysninger om Træning og tilsynet 

Navn og Adresse: Træningscenter Brøndby, Horsedammen 36A, st., 2605 Brøndby  

Leder: Ulla Holm Frausing 

Målgruppe: Borgere, som er bevilget § 86 træningsforløb 

Dato tilsynsbesøg: Den 17. december 2020 

Tilsynet blev tilrettelagt i samarbejde med: Centerleder, afdelingsleder og udviklingsterapeut  

Deltagere i interview: To borgere og to medarbejdere 

Tilsynet har gennemgået dokumentation for: To borgere 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til centerleder, afdelingsleder og udviklingsterapeut. 

Tilsynsførende:  

Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 

Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 GENEREL INFORMATION 

Data 

 

Aktuelt på dagen er der grundet Corona situationen ikke observeret holdtræning, og det 
har kun været muligt at gennemføre to borgerinterview. Begge borgere har givet tilsagn 
om deltagelse. 

Ledelsen oplyser, at Corona situationen har fyldt meget og fortsat fylder. De har oplevet 
et stort koordineringsarbejde, og grundet restriktioner er der oprettet flere hold, og hol-
dene er fordelt ud over hele dagen. Mange borgere har skulle flytte hold og/eller trænings-
tidspunkt, og der har været flere borgeraflysninger end sædvanligt. Centret har haft en 
enkelt medarbejder smittet med COVID-19, men er alligevel ramt af øget fravær på grund 
af Corona situationen.  

Som opfølgning på sidste tilsyn tog centret initiativ til at igangsætte en proces til at under-
støtte dokumentationspraksis med en systematisk, struktureret og ensartet tilgang til do-
kumentation i Nexus. Men processen er forsinket af Corona situationen og er fortsat i en 
opstartsfase.   

Siden sidste tilsyn er der truffet politisk beslutning om, hvordan snitfladen mellem kommu-
nal selvtræning og private aktører skal balanceres, og aktuelt sker der en udfasning af 
selvtræning. I fremtiden er tilbuddet træning efter Serviceloven, og når borgerne er klar 
og ønsker det tilbydes et udslusningsforløb med overgang til frivillig/foreningstilbud. 

Træningscentret har i fællesskab med visitationsenheden udarbejdet en skabelon, som ud-
fyldes på de borgere, som træningsenheden vurderer til at have et fortsat træningsbehov, 
f.eks. når de afslutter en GOP. Samarbejdet og fælles forståelse og sprog gør, at visitatio-
nen nu kan skrivebordsafgøre henvendelser om fortsat træning. 

Fra 2020 er kommunens kvalitetsstandard ændret, så ventetid inden opstart er nedsat til 
max 10 hverdage for genoptræning og max 20 hverdage for vedligeholdende træning. I 
praksis tilbydes de fleste borgere opstart inden for 7 kalenderdage, da samme administra-
tive praksis følges, som opstart af borgere med genoptræningsplan, jf. Sundhedsloven. 

3.2 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data 

 

Tilsynets fokus er dokumentation, der vedrører træning efter § 86.  

Tilsynet har gennemgået dokumentationen hos de to borgere i samarbejde med en tera-
peut, som kender borgernes forløb. 

Tilsynet konstaterer, at i begge journaler er kommunens kvalitetsmål for opstart af træning 
med indledende samtale efter modtagelse af borgerens bevilling overholdt.  

På begge borgere ses dokumentation i forhold til forløbets varighed med start og slutdato. 
Der ses mål for indsatsen og handlingsanvisning, som tager afsæt i borgers ressourcer og 
funktionsniveau. Der er dokumentation for træning samt løbende evalueringer. 

Medarbejderne redegør for faste arbejdsgange. Der er skabelon for opstartssamtale, med 
vurdering af borgers helhedssituation og for at overholde tidsfrister i træningsforløbet for 
opfølgning og evaluering oprettes kalenderopgave i Nexus.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at centret er en velfungerende enhed, hvor der er fokus på at udvikle den faglige 
kvalitet, og det vurderes, at der er igangsat et initiativ til at understøtte en systematisk, struktureret og 
ensartet tilgang til dokumentation i Nexus, dog er projektet i en opstartsfase.  
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Borgernes konkrete træning registreres på skema og scannes i journalen ad hoc. I forhold 
til samspil med plejepersonalet i hjemmepleje, på ældrecentret og andre samarbejdspart-
nere om opfølgende træning, skrives træningsnotat i journalen. 

Der foreligger holdbeskrivelser med specifikke kriterier for borgers funktionsniveau for at 
komme på hold. 

Ventelisten, registrering og fordeling af borgere og indkaldelse til startsamtale styres af 
administrationen. Tilsynet konstater, at samtlige borgere, visiteret til § 86, er opstartet 
hurtigere end kvalitetstandarden foreskriver. 

3.3 OPSTART AF TRÆNINGSFORLØB 

Data 

 

Borgerne oplever, at træningen er tilrettelagt med afsæt i deres ønsker og behov. En borger 
fortæller, at det betyder meget for borger, at der er blevet taget højde for en bekymring 
om at falde, samt at træningen er med til at holde borger i gang for at kunne komme til at 
gå igen. Den anden borger har været længe i træningsforløb og er i forbindelse med ændret 
funktionsniveau startet en ny træningsperiode, hvor borger tilkendegiver at den nye træ-
ning hurtigt blev iværksat. Begge borgere fortæller, at de er meget motiverede for at 
træne, men ingen af dem er bekendte med varighed af forløbet. Den ene borger oplever, 
at der bliver fulgt op på træning, og borger arbejder med at træne selv. Den anden borger 
kan ikke besvare spørgsmålet, men tilkendegiver, at terapeuten taler med ham om trænin-
gen. 

Medarbejderne redegør for, at borgerne henvises fra myndigheden. Administrationen for-
deler opgaven ud til relevante medarbejdere via elektronisk kalender, og borgerne kontak-
tes telefonisk og modtager brev med opstartsdato. Alle borgere startes op efter en fast 
skabelon, interview af borger, fastsættelse af mål, udføre fysiske test og planlægning af 
forløb sammen med borger. Udgangspunktet er, at borgerne starter op individuelt, hvor de 
første par gange går med at instruere og afprøve træning, give hjemmetræningsøvelser 
osv. Når borger vurderes klar og opfylder specifikke kriterier, kan borger komme på rele-
vant hold. Effekten af træningen evalueres løbende og justeres i forhold til ændret be-
hov/ønsker/funktionsniveau.  

3.4 TRÆNINGSFORLØB 

Data 

 

Den ene borger har vanskeligt ved at fortælle om den konkrete træning og informationsni-
veau, hvor den anden borger har kendskab til mål og træningsplan og føler sig fint infor-
meret og oplever at få god rådgivning. Træningsinterval og tidsrummet på en time er pas-
sende til borger, og borger oplever sammenhæng mellem aftaler og træning. 

   

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen er særdeles tilfredsstillende og lever op til gældende lovgivning 
og retningslinjer på området. Dokumentationen fremstår med en professionel standard og har ingen eller 
få mindre væsentlige mangler. Medarbejderne kan reflekteret redegøre for arbejdet med dokumentatio-
nen. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at centret meget tilfredsstillende og systematisk arbejder med afsæt i Brøndby Kom-
munes retningslinjer og procedure for træningsforløb. Medarbejderne kan med stor faglig indsigt og på 
en refleksiv måde redegøre for arbejdet med træningsopstart. 
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Medarbejderne har faste arbejdsgange for træningsforløb, hvor de redegør for, at borgerne 
i høj grad har indflydelse på træningsforløb, og at der er fokus på selvtræning. Der er ofte 
samarbejde med de pårørende og hjemmeplejen/ældrecentre for at understøtte hjemme-
træning/selvtræning. Når forløbet slutter, vurderes hvilket behov der er fremadrettet, 
hvor der ved behov for yderligere træning sendes anmodning til visitation om fortsat træ-
ning. Andre borgere kommer i udslusningsforløb eller afsluttes helt. 

Afbud registres på borgers journal og i et skema og ved udeblivelse uden afbud mere end 
to gange, afsluttes borger. 

3.5 KOMMUNIKATION OG ADFÆRD 

Data 

 

Begge borgere er meget tilfredse med medarbejderne og oplever en god omgangstone, hvor 
en borger også beskriver, at medarbejdernes kommunikation med borgerne er individuel og 
tager hensyn til, hvem de hver især er, og den anden borger udtrykker, at medarbejderne 
er sindssygt flinke.  

Medarbejderne lægger vægt på, at kommunikationen med borgerne er en vigtig del af den 
sociale og motiverende faktor i træningsforløbet. En ligeværdig tilgang er vigtig, da bor-
gerne f.eks. på hold kommer med vidt forskellige forudsætninger, hvor mange på neuro-
hold har kognitive begrænsninger. 

3.6 MEDARBEJDERKOMPETENCER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Data 

 

Træningscentret har ansat fysio og ergoterapeuter, hvor terapeuterne er opdelt på speci-
aler. Derudover indgår kommunen i et trekommunalt samarbejde om genoptræning af bor-
gere med genoptræningsplan, jf. Sundhedsloven og forløbsprogrammer. Centret er opdelt 
i to afdelinger, som har hver deres specialer. Centret rummer desuden inkontinensklinik 
med udredning og bevillinger på inkontinensområdet.  

Centret har fokus på borgernes ernæringstilstand, og centret er myndighed på f.eks. bor-
gere med dysfagi og kan hurtigt iværksætte relevante tiltag md henblik på at gøre borgere 
træningsparate.  

Medarbejderne oplever et særdeles godt tværfagligt samarbejde og med gode sparrings-
muligheder både i daglig praksis og i de forskellige mødefora. Alle er gode til at bruge 
hinandens kompetencer, også på tværs af fagligheder og afdelinger. Ligeledes er de gode 
til at samarbejde i hverdagen og kan drifte borgere i øvrige specialer, når der er behov for 
at hjælpe hinanden. Desuden har centret fast samarbejde med en række eksterne specia-
lister, f.eks. neuropsykolog. 

Aktuelt er centret deltagende i et projekt i samarbejde med jobcentret, i forhold til ind-
satser til borgere, der er sygemeldt på grund af hjernerystelse. 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne meget tilfredsstillende tilbydes et træningsforløb, som i høj grad tager 
afsæt i borgernes ønsker og behov. Ligeledes vurderes, at medarbejderne med stor faglig indsigt og på 
en refleksiv måde redegør for arbejdet med træningsforløb. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbej-
derne. Medarbejderne kan en på engageret og refleksiv måde målrettet redegøre for, hvorledes der sikres 
respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med borgerne. 
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3.7 FYSISKE RAMMER OG TRÆNINGSFACILITETER 

Data 

 

Begge borgere er oplyst om kørselsmuligheder og kommer til træning via kørselsordning, 
og begge oplever, at det fungerer fint, hvor den ene borger fremhæver, at det er trygt, at 
chaufføren henter borger i boligen. Begge tilkendegiver, at der er meget lidt ventetid. 
Terapeuterne vurderer som udgangspunkt borgernes konkrete behov for kørsel ud fra faste 
kriterier.  

En af borgerne tilkendegiver, at det er meget fine lokaler med god plads, hvor man kan 
færdes frit med rollator, den anden borger kan ikke forholde sig til spørgsmålet om fysiske 
rammer. 

Tilsynet bemærker, at der er fine adgangsforhold og gode ventefaciliteter. 

Medarbejderne oplever de fysiske rammer som velfungerende, og hvor de er gode til at 
planlægge træningen, så borgerne kan rummes i faciliteterne, og fortæller ligeledes, at de 
oplever fleksibilitet i forhold til indretning, samt at de får relevant træningsudstyr. 

Aktuelt køres et projekt, hvor udvalgte borgere bliver tilbudt et seks ugers træningsforløb 
i det virtuelle træningslokale. 

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for tværfaglig spar-
ring, og at der er meget tilfredsstillende mulighed for løbende kompetenceudvikling. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer såvel indendørs som udendørs meget tilfredsstillende matcher 
behovet for differentierede tilbud for træning til borgerne og tilgodeser medarbejdernes arbejdsmiljø. 
Ligeledes er der fine adgangsforhold, som hænger sammen med gode ventefaciliteter. Borgerne oplever 
kørselsordningen som velfungerende.  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE OG 
TILGANG 

4.1 FORMÅL 

Overordnet er formålet med BDO’s tilsyn at kontrollere om kvaliteten af den service/indsats, som bor-
gerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Kommunes kvalitetsstandard. 

Samtidig kontrollerer tilsynet om der på de enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til 
borgerne, samt identificerer styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne.  

Der sikres og bidrages til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne 
gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse.  

Ligeledes skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs 
af de kommunale tilbud.  

4.2 METODE OG TILGANG 

BDO’s tilsynskoncept tager udgangspunkt i gældende lovgivning på området og øvrige bestemmelser, ret-
ningslinjer samt kommunens kvalitetsstandarder. 

Tilsynskonceptet kombinerer to centrale aspekter i tilsynsmetoden – kontrol og læring – som er lige væ-
sentlige. 

Kontrollen skal sikre, at regler og normer overholdes, og at borgerne modtager de ydelser, de har krav på 
ud fra de faglige og etiske standarder, der kan sættes for en ydelse. Samtidig kan kontrollen være medvir-
kende til at skærpe medarbejdernes fokus på netop at leve op til de centrale krav til arbejdet. 

Læringsaspektet udvikles og indtræder på flere måder. Dette sker dels gennem de interviews, der foreta-
ges med de enkelte medarbejdere, hvor der stilles spørgsmål til den specifikke praksis, dels gennem inter-
view med ledelsen om de administrative og ledelsesmæssige forhold. Spørgsmålene giver grundlag for vi-
dere refleksion hos både medarbejdere og ledelse. Endelig vil tilsynsrapporten, på baggrund af indtryk-
kene fra tilsynsbesøget, give relevante anbefalinger og udviklingspunkter til praksis på det enkelte tilbud. 

Tilsynskoncepterne kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt 
i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på den enkelte enhed. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets res-
sourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med hen-
blik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejder-
nes og ledelsens muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskonceptet, mens det andet ben er struktureret 
og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt 
i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, 
observation og gennemgang af dokumentation. 
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4.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremra-
gende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige 
mangler, som let vil kunne afhjælpes. 

• Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 

2 – Meget tilfredsstillende 

• Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være 
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne 
afhjælpes.   

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

• Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og 
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

• Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakterise-
res som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det 
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

• Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udar-
bejdelse af handleplan. 

5 – Ikke tilfredsstillende 

• Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som util-
strækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområ-
derne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, even-
tuelt i samarbejde med forvaltningen.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for 
dialog eller samvær med flere af beboerne.  

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, 
ligesom oplysninger fra områdecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- 
og/eller socialfaglig baggrund. 
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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. 
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