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Forord
Dette er afrapporteringen af et uanmeldt 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 den indsamlede 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
Partner
Mobil: 2810 5680
Mail: bsq@bdo.dk
Partneransvarlig

Margit Kure
Senior Manager
Mobil: 2429 5072
Mail: mku@bdo.dk
Projektansvarlig

Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes
ud fra dette.
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1. OPLYSNINGER
Generelle oplysninger om tilsynet
Navn og Adresse: Fjordstjernen, Isefjord Allé 27, 4300 Holbæk
Leder: Annica Granstrøm
Tilbudstype og juridisk grundlag:
Friplejeboligloven:
Personlig hjælp og pleje (§ 83) (indgår ikke som en del af dette tilsyn)
Praktisk hjælp (§ 83) (indgår ikke som en del af dette tilsyn)
Vedligeholdelsestræning (fx § 86, stk. 2, §§ 85, 86 og 102)
Genoptræning (fx § 86, stk. 1, §§ 85, 86 og 102)
Socialpædagogisk støtte (§ 85)
Antal pladser: 48
Målgruppebeskrivelse: Borgere med fysiske og kognitive handicap og borgere med erhvervet hjerneskade
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 13. januar 2022, kl.13.00 - 18.30
Deltagere i interviews:
• Direktør
• Fem borgere
• Seks medarbejdere
• Fire pårørende (en femte blev kontaktet, men vendte ikke tilbage)
Tilsynsførende:
Manager Lene Sørensen, pædagog
Manager Gitte Stentoft, pædagog, PD i Specialpædagogik

1.1

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Direktøren orienterer om, at der på én af de fire enheder, som tilsynet omfatter, er lukket for besøg
grundet COVID-19 smitte, hvorfor tilsynet udelader at tale med en borger fra den enhed. I forhold til
rekruttering opleves det at være en udfordring at ansætte erfarne henholdsvis pædagoger og social- og
sundhedsassistenter, imidlertid er der kun en vakant stilling pt.

1.2

OPFØLGNING

Opfølgning
Der er ikke punkter til opfølgning.
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2. TILSYNSRESULTAT
2.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Holbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Fjordstjernen. 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 Fjordstjernen gennem en velkoordineret indsats med inddragelse
af flere faggrupper imødekommer borgernes behov for et alsidigt, aktivt, udviklende og vedligeholdende
hverdagsliv. Medarbejderne reflekterer fagligt over praksis og tiltag, såsom kurser, temadage og tværfaglighed, og en tydelig organisation understøtter praksis og udvikling af tilbuddet. Et udviklingspunkt er dokumentationen, som der kan udvikles yderligere på.

2.2

SCORE

For hvert overordnet 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.

Målgruppe, metoder og
resultater
5
Fysiske rammer

4

Sundhed og trivsel

3
2
Kompetencer

1

Aktiviteter og beskæftigelse

Selvstændighed og
relationer

Organisation og ledelse

Samarbejde med pårørende
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TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
1. Tilsynet bemærker, at de to målgrupper, henholdsvis borgere med fysiske og kognitive handicap og
borgere med erhvervet hjerneskade, er blandet på de fire enheder, hvilket ikke stemmer overens
med det angivne på Tilbudsportalen. (Direktøren oplyser i høringssvaret, at dette er afstemt med et
tidligere tilsyn. BDO fastholder bemærkningen.
2. Tilsynet bemærker, at Fjordstjernens hjemmeside angiver, at pladserne er SEL §108, mens det på
Tilbudsportalen beskrives som boliger under Friplejeloven.
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at der følges op på angivne struktur i dokumentationen, fx daglig opfølgning og
evaluering.
2. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne sikrer, at de aftaler, der indgås med borgerne, overholdes/respekteres, og at de videreformidles til alle medarbejdere.
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3. VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER
Tema

Vurdering

Tema 1:
Målgruppe, metoder og resultater

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne.
Direktøren redegør for, at målgruppen er formuleret bredt, hvilket også fremgår
af Tilbudsportalen. Fjordstjernen modtager imidlertid ikke borgere med udadreagerende adfærd, men direktøren erkender, at borgerne kan ændre deres adfærd, mens de bor i tilbuddet, ligesom de oplever flere borgere udvikle demens.
I visitationen af borgere til tilbuddet er de grundige i den faglige vurdering af,
om de kan imødekomme borgernes behov.
De faglige tilgange er anerkendende og motiverende, og metodemæssigt tages
der afsæt i viden om neuropædagogik. Herudover anvendes viden om Low Arousal, Sanseprofiler og ASK (alternativ supplerende kommunikation).
Medarbejderne kan redegøre for metoder og tilgange, eksempelvis hvordan indsatsen tilrettelægges ud fra borgernes dagsform, en tværfaglig indsats og redskaber fra neuropædagogik, fx strukturtavler, der understøtter borgernes visuelle overblik.
Direktøren oplyser, at de aktuelt er ved opgradere dokumentationen, hvorfor en
medarbejder er udpeget til på fuld til at være Sensum-koordinator for at understøtte implementeringen og brugen af Sensum. Aktuelt er de i proces med at
nedbryde målene og gøre dem mere realistiske. Delmål udarbejdes på baggrund
af indsatsmål fra myndighed, og hvis indsatsmålet ikke forefindes, formulerer
medarbejderne et relevant delmål. I det omfang, det er muligt for borgerne, jf.
deres funktionsniveau, inddrages de i udformningen af delmålet.
Tilsynet gennemgår fem stikprøver sammen med Sensum-koordinatoren, og der
foreligger delmål for alle fem borgere, og der er ligeledes notater i relation til
delmålene. Et enkelt delmål har overskredet datoen for evaluering, og ved to
delmål er det angivet, at der skal dokumenteres dagligt - dette er imidlertid
ikke praksis. Tilsynet drøfter med direktør og Sensum-koordinator, hvordan målene kan gøres endnu mere målbare og realistiske, og i den forbindelse drøftes
også balancen mellem vedligeholdende og udviklende mål.
Der samarbejdes aktivt med relevante parter omkring de enkelte borgere, fx
Center for hjerneskade, borgernes hjemkommuner ,og implicit i tilbuddet er der
fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker. Samlet set understøtter inddragelsen af interne og eksterne samarbejdspartnere muligheden for, at borgernes
mål opnås.

Score: 4

Tema 2:
Sundhed og trivsel
Score: 4

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne giver overordnet udtryk for, at de bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen, og tilsynet iagttager en anerkendende og respektfuld omgangsform. En borger har imidlertid et ønske om, at medarbejderne får endnu
mere fokus på at præsentere sig ved navn, når de kommer ind i borgerens lejlighed. Borgerne giver udtryk for, at de er selvbestemmende, samt at medarbejderne er gode at tale med og tage med på råd, også hvis noget er svært.
Borgerne oplever, at de inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og hverdagen i tilbuddet. Medarbejderne reflekterer over, at
mængden af inddragelse tilpasses den enkelte borgers funktionsniveau. Der er
brugerråd månedligt i hver enhed med emner, såsom kostplan, husorden og aktiviteter.
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Borgerne giver indtryk af og udtryk for trivsel i tilbuddet, og medarbejderne
redegør for, at de to gange ugentligt triagerer i alle enheder med henblik på at
identificere udfordringer af fx psykisk eller fysisk karakter. Herefter kan der ved
behov udarbejdes en handleplan.
Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser i
kraft af medarbejdernes tværfaglige baggrund. Direktøren redegør for, at borgerne ofte henvises til Fjordstjernen, fordi tilbuddet er kendt for at kunne imødekomme komplekse somatiske behov ud over borgernes erhvervede hjerneskade eller funktionsnedsættelse.
Gennem den pædagogiske indsats understøttes borgernes mentale sundhed, fx
med samtale, snozelrum og daglig opmærksomhed på borgernes trivsel. Den fysiske sundhed imødekommes gennem dels individuelt træningsprogram ved terapeuter i tilbuddets træningsrum, og dels gennem en varieret kost. En borger
efterspørger yderligere fysioterapi, og borgeren påtaler intervallet mellem mulighed for bad. Direktøren vil følge op på begge forhold.
Direktøren redegør for, at der kan forekomme magtanvendelser, omend det er
sjældent. Efter en magtanvendelse er der opfølgning, som omfatter samtale
med borger og medarbejder samt indberetning til relevante kommuner. Medarbejderne redegør for kendskab til reglerne, samt hvordan de forebygger gennem
anvendelse af neuropædagogik, kendskab til borgerne, refleksion over indsats
og anvendelse af sanseprofiler.
Tema 3:
Aktiviteter og beskæftigelse
Score: 5

Tema 4:
Selvstændighed
og relationer
Score: 5

Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med
relevante aktiviteter og/eller beskæftigelsesmuligheder. Konkret udmøntes det
i, at omkring en fjerdedel har et dagtilbud internt i Fjordstjernen eller eksternt
på et dagtilbud. Enkelte borgere har beskyttet beskæftigelse internt i Fjordstjernen med opgaver, fx post og andre forefaldende opgaver. Flertallet af borgerne er således på Fjordstjernen i dagtimerne, og dagligdagen består fx af træning, egne aktiviteter i lejlighederne, ture ud af huset og aktiviteter i Stjerneklubben, fx banko, fredagsbar og musik.
For at understøtte og organiseringsmæssigt imødekomme borgernes behov for
aktivitet/beskæftigelse er der tilknyttet en socialkonsulent til hvert center, som
bl.a. varetager kontakt til dagtilbud og praktiksteder.
Borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med henholdsvis internt/eksternt
dagtilbud og de varierede aktiviteter og træningsmuligheder, der er i tilbuddet.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Medarbejderne redegør for arbejdet med borgernes selvstændighed, fx gennem
deres observationer af, hvad borgerne mestrer, og hvad der skal øves. Konkret
støtter medarbejderne borgerne ved at motivere til, at de selv skal prøve fx
påklædning, og det, at medarbejderne er til stede i lejligheden, oplever de øger
motivationen for, at det lykkes. Ydermere redegør medarbejderne for, hvordan
de undersøger, om der kan være somatiske eller psykiske udfordringer, der begrænser deres selvstændighed.
Borgerne udtrykker, at de indimellem hygger sig sammen ved måltider og ved
tv, samt at flere har opnået venskaber internt i tilbuddet. Afhængig af funktionsniveau skal nogle borgere have hjælp til at facilitere fællesskab og relationer, idet de er udfordret på sansestimuli og andre borgeres adfærd.
Borgerne har rig mulighed for at indgå i det omgivende samfund, herunder gåture i byen og ved havnen, besøg på biblioteket, cafébesøg, biograf, koncerter
og handicapdiskotek.
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Score: 5

Tema 6:
Organisation og
ledelse
Score: 5
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Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Medarbejderne redegør for, at der samarbejdes systematisk med pårørende under hensyntagen til borgernes selvbestemmelse. Ved eventuelle udfordringer er
medarbejderne professionelle og opmærksomme på, at de pårørende kan være
følelsesmæssigt påvirkede af borgernes situation. Medarbejderne redegør for,
at de med succes har inddraget en pårørende i et VISO-forløb, hvilket har bidraget til fælles forståelse af, at alle ønsker at gøre det bedste for borgeren.
De pårørende oplever, at der er en god kommunikation og dialog med direktør,
ledere og medarbejdere via samtale, møder, mails og intern Facebookgruppe.
Direktøren udformer et par gange om måneden et nyhedsbrev til de pårørende.
Blandt de, af tilsynet udvalgte, pårørende er to medlemmer af pårørenderådet,
som udtrykker dels begejstring over Fjordstjernens indsats for og med borgerne,
og dels at de i høj grad inddrages og lyttes til.
Kvaliteten i forbindelse med den hjælp og støtte, som borgerne modtager, opleves som professionel, og en pårørende udtrykker, at det er glædeligt, når borgeren efter en weekend hjemme ved familien, selv ønsker og med glæde vender
retur til Fjordstjernen. Ligeledes oplever en pårørende en stor udvikling blandt
andet gennem arbejdet med borgerens delmål.
De pårørende oplever, at der er en respektfuld omgangstone og kommunikation
med borgerne, og det suppleres med, at medarbejderne er imødekommende og
hjælpsomme ved de pårørende besøg.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Direktøren har en erhvervsfaglig baggrund som leder, og har siden start for fem
år siden ligeledes erhvervet sig en diplomuddannelse i ledelse. Der er ligeledes
ansat to centerledere med ansvar for de fire enheder, hvoraf en stilling er vakant, og den anden varetages af en pædagog med diverse efteruddannelser.
Inden for det seneste år er der ansat en teamkoordinator i de fire enheder til at
indgå i plejen og pædagogisk arbejde om morgenen og derefter varetage koordinering og administration.
Direktøren oplyser, at efter anbefaling fra ledergruppen og direktionen, har tilbuddets bestyrelse bevilget en ressourcepulje i 2022. En del heraf skal anvendes
til et såkaldt ”flyverhold” af social-og sundhedsassistenter, så det kontinuerligt
er muligt at kontakte en sundhedsfaglig medarbejder. En anden del af puljemidlerne skal anvendes til supervision, aktuelt søges der efter en supervisor, der er
funderet i neuropædagogik. Aktuelt er der faglig sparring på enhedsmødet hver
14 dag og triagering to gange om ugen. Medarbejderne udtrykker, at det altid
er muligt at få supervision på borgersager, ligesom det er muligt at trække på
de faglige konsulenter og Fjordstjernens faglige leder for sparring.
I de fire enheder har 60 % en sundhedsfaglig baggrund (SSA og SSH)
40 % er pædagogisk personale, heraf er 2/3 uddannede pædagoger, de øvrige er
omsorgsmedhjælpere, hvorfor tilsynet vurderer, at borgerne overordnet set har
tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.
Medarbejdergennemstrømning og sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige tilbud, men direktøren oplyser, at der på hele Fjordstjernen, som ud over
de fire enheder, også omfatter tre enheder for plejehjemsborgere, aktuelt dagligt er omkring ti medarbejdere fraværende primært pga. COVID-19. Der er ansat en HR-chef med henblik på at nedbringe sygefravær, øge trivsel og fastholdelse.
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Kompetencer
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Tema 8:
Fysiske rammer
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Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Medarbejderne har samlet set relevant uddannelse dels som pædagoger og dels
som social-og sundhedsassistenter. Medarbejderne udtrykker, at de gennem
tværfaglighed og en kort ”kommandovej” i tilbuddet sikrer, at eventuelle udfordringer løses relativt hurtigt. Blandt medarbejderne er der to uddannede ASK
konsulenter, og en terapeut er uddannet til at foretage en ”Sensory Profile”udredning - kompetencer som kvalificerer praksis. Ligeledes er det altid muligt
at efterspørge mere viden, og der er fagligt relevante temadage, hvorfra medarbejderne kan hente viden, ligesom det er muligt at ønske kurser. Aktuelt er
en medarbejder ved at uddanne sig til seksualvejleder.
Både direktør og medarbejdere oplyser, at næsten alle medarbejdere på hele
Fjordcentret har gennemgået et tredages neuropædagogisk kursus. Derudover
afholdes der løbende kompetenceudviklende kurser og temadage.
Det afspejles i samspillet med borgerne og i medarbejdernes refleksion over
praksis, at medarbejderne har relevante kompetencer.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Fjordstjernen er beliggende ved Isefjorden og centralt i forhold til byen. Borgerne har hver især egen lejlighed, og de 4 enheder indeholder 12 lejligheder
hver, hvortil der er tilknyttet en fælles opholds- og spisestue. Borgerne har ligeledes adgang til andre fællesrum med aktiviteter, træningsrum og Snozelrum.
Borgerne giver udtryk for, at de trives i de fysiske rammer, som imødekommer
deres særlige behov for indretning, hjælpemidler og træning.
Under tilsynet observerer tilsynet en behagelig stemning og et tilpas stimulerende miljø.
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4. VURDERINGSSKEMA
I tilsynene i Holbæk Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala:
Score/vurdering

Forklaring

Bemærkninger

I meget høj
grad opfyldt
Score: 5

Udtømmende
opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

I høj grad opfyldt
Score: 4

Omfattende
opfyldelse

•

Der er ingen mangler i opfyldelsen

•

Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere

•

Alle elementer i indikatoren er opfyldt

•

Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:
•

Der er få mangler i opfyldelsen

•

Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne

I middel grad
opfyldt
Score: 3

I lav grad opfyldt
Score: 2

I meget lav grad
opfyldt
Score: 1

Delvis opfyldelse

Mangelfuld opfyldelse

Meget mangelfuld opfyldelse

•

Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt

•

Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:
•

Der er en del mangler i opfyldelsen

•

Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne

•

En del elementer i indikatoren er opfyldt

•

Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:
•

Der er mange mangler i opfyldelsen

•

Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne

•

Få elementer i indikatoren er opfyldt

•

Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:
•

Der er omfattende mangler i opfyldelsen

•

Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne
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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 sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet 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 kommunale 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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