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Opfølgning på anbefalinger - 2022 

 
Opfølgning på anbefalinger fra Socialtilsyn Øst til Mentorerne, efter tilsynsbesøg den 2. og 3. august 2022. 
 
En del af handlingsplanen afhænger af, hvilken politisk beslutning der tages omkring omlægning fra ATA-tid på alle § 85 
forløb, til omlægning af 10-15% af ATA-forløbene til gruppeforløb. 
 

Tema 2022 Anbefaling fra Socialtilsyn Øst Status Handling 
 

Målgruppe, metode og 
resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at der 
arbejdes på at sikre en mere 
ensartet skriftlig 
dokumentation med 
opfølgning af indsatsmål, 
udarbejdelse af status og 
notater. 
 
Hertil kan det overvejes, 
hvorvidt der er behov for at 
udarbejde delmål på baggrund 
af indsatsmålene for at gøre 
indsatsmålene mere konkrete 
og/eller målbare. 
 
Socialtilsynet bemærker, at 
dokumentation står anført i 

 Siden socialtilsynets besøg har 
der været arbejdet på en plan 
om at omlægge 10-15% af de 
individuelle forløb til 
gruppeforløb. 
 
Mentorerne afventer politisk 
beslutning om dette. 
 
En omlægning vil medføre 
behov for ændring af strategi 
og af tidsplan for effektuering 
af strategien.  
 
Kvalificering af praksis 
dokumentation bliver skubbet 
til 2. halvår af 2023. 

 

Notat 
 
Dato: 30. november 2022 
 
Sagsnummer: 
27.00.00-K09-14-22 
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fremsendte strategi for 1. 
halvår af 2023. 
 

Målgruppe, metode og 
resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at der 
skabes en mere ens forståelse 
og tolkning samt realistisk 
sammenhæng i forhold til 
tildeling af ”pakke”, bevilling 
med indsatsmål og støttetimer. 
 

 Mentorerne afventer 
godkendelse af 
kvalitetsstandarder. 
 
Godkendes disse, vil pakker 
blive omlagt over de næste 12 
måneder, så alle afgørelser om 
§ 85 udmåles i et bestemt antal 
timer pr. uge pr. bevilling. 

Målgruppe, metode og 
resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at 
medarbejdernes kompetencer i 
højere grad anvendes i forhold 
til målgrupperne heraf match 
og fordeling af borgere mellem 
støttekontaktpersonerne. 
 

 Der påregnes gennemførelse af 
en større omorganisering af 
Banebryderne, som især får 
betydning for håndteringen af 
§ 85. 

Målgruppe, metode og 
resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at der 
i forhold til nye gruppeforløb 
skabes mere klarhed over, 
hvordan effekten af 
gruppeforløbene vurderes. 
Socialtilsynet bemærker, at 
gruppebaserede forløb med 
indhold står anført i 
fremsendte strategi for 1. 
halvår af 2023.  
 

 Mentorerne afventer 
beslutning om, hvorvidt § 85- 
indsatsen i 2023 delvist skal 
omlægges fra individuelle 
forløb til gruppeforløb. 
 
Fokus på sammenhængen 
mellem tid for bevilling, 
indsatsmål og gruppeforløb vil 
i den forbindelse øges.  
 
Der skal tages stilling til, 
hvordan effekten af 
gruppeforløbene skal måles.  

Sundhed og trivsel Socialtilsynet anbefaler, at der 
udarbejdes en procedure for 
vold, overgreb samt grænse-

 Håndtering af anbefalingen er 
en del af TRIO-MEDs arbejde 
og vil indgå i behandlingen og 
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overskridende adfærd, såfremt 
denne ikke er udarbejdet, og at 
denne vidensdeles i hele 
medarbejdergruppen. 
 
Ligeledes bør der afklares, 
hvorvidt der er behov for at 
udarbejde risikovurderinger i 
forhold til borgere, som f.eks. 
kan have en udadreagerende, 
truende eller selvskadende 
adfærd. 
 

arbejdet med resultaterne af 
APV 2022 som er gennemført. 
 
Der foretages en 
screening/drøftelse på 
TRIO/MED ift. at afdække 
behovet for at udarbejde 
risikovurderinger. 

Sundhed og trivsel Socialtilsynet anbefaler, at 
ledelsen overvejer, hvorvidt 
der er behov for, at 
medarbejderne tilegner sig 
mere viden om 
konfliktnedtrappende 
metoder. 
 

 Ledelsen overvejer, i 
forbindelse med kvalificering 
af det fælles faglige grundlag, 
om medarbejderne har behov 
for at tilegne sig mere viden 
om konfliktnedtrappende 
metoder. 

Organisering og 
udvikling 

Socialtilsynet anbefaler, at 
ledelsen sikrer implementering 
af fremsendte strategi og at 
den i processen gøres mere 
konkret og operationel. 
 

Den til Socialtilsynet 
fremsendte strategi er 
præsenteret for 
personalegruppen i august 
2022.  
 

Afventer beslutning om 
hvorvidt § 85-indsatsen i 2023 
delvist skal omlægges fra 
individuelle forløb til 
gruppeforløb. 
 
Processen skal konkretiseres 
og operationaliseres. Det 
forventes gjort over de næste 
måneder. 
 

Kompetencer Socialtilsynet anbefaler, at der 
udarbejdes en kompetence-
udviklingsplan. Socialtilsynet 
bemærker, at uddannelsesplan 

Plan og konkret strategi for 
kompetenceudvikling er 
allerede indlagt som en del af 

Behovet for at ændre 
strategien betyder, at 
kompetenceudviklingsplanen 
bliver skubbet til foråret 2023. 
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står anført i den fremsendte 
strategi. 
 

strategien, forventet afklaret i 
efteråret 2022.  
 

Kompetencer Socialtilsynet anbefaler, at der 
prioriteres en fælles 
referenceramme med tilgange 
og metoder i 
medarbejdergruppen, at 
tilgange og metoder 
implementeres, og at der er 
fokus på opfølgning af effekten 
af tilgange og metoder. 
  
Socialtilsynet bemærker hertil, 
at et fælles fagligt grundlag 
står anført i fremsendte 
strategi for 1. halvår af 2023. 
 

 Det fælles faglige grundlag 
tænkes forsat som en central 
del af strategien i 1. halv år af 
2023.  
 
Helt konkret skal der arbejdes 
på yderligere implementering 
og kvalificering af recovery-
orienteret rehabilitering i den 
faglige praksis på tværs af 
Banebryderne. 

Kompetencer Socialtilsynet anbefaler, at der 
udarbejdes en 
introduktionsplan for nye 
medarbejdere. 
 

 Indgår som et led i TRIO-
MEDs arbejde med 
opbygningen af Banebryderne 
som organisation.  

 


