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1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg 
Det eksterne evalueringsbesøg på Synscenter Refsnæs blev foretaget den 11. april 2013 

af surveyor Marianne Holland, Region Nordjylland og surveyor Jakob Sundbøl Region 

Hovedstaden. (Desuden deltog Niels Bjerregaard Pedersen fra Region Sjælland som 

observatør).  Surveyors (og observatør) var underlagt regler for tavshedspligt. 

 

2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg 
Formålet med den eksterne evaluering i perioden 2012-2014 er at foretage en vurdering 

af tilbuddets arbejde med de seks standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale 

område med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling. Vurderingen vedrører 

tilbuddets arbejde på standardernes fire trin, som har fokus på om tilbuddet har beskre-

vet og implementeret fremgangsmåder for praksis på standardernes temaområder, og 

om tilbuddet løbende kvalitetsovervåger arbejdet, og fra dette afsæt justerer sin praksis 

for yderligere at udvikle kvaliteten. 

 

Det eksterne evalueringsbesøg er et ’øjebliksbillede’ af dialog, observationer og diverse 

skriftligt baggrundsmateriale, som tilvejebringes gennem en stringent dataindsamlings-

proces. Dette øjebliksbillede sammenholdes med fastlagte kriterier til vurdering af de 

enkelte standarders opfyldelsesgrad. 

 

Den færdige rapport med surveyornes indstillinger forelægges et evalueringsnævn, der 

har til opgave at samstemme afgørelserne på tværs og dermed sikre en ensartet vur-

dering på tværs af tilbud. Det er dermed også nævnets rolle at lægge den linje, der 

ligger til grund for de vurderinger, der foretages på de eksterne evalueringsbesøg. Der 

tages forbehold for, at såvel surveyors som nævnsmedlemmer kan være inhabile i kon-

krete sager. Surveyorne evaluerer således ikke i egen region, ligesom nævnsmedlem-

merne undlader at deltage i afgørelser vedrørende tilbud i egen region. 

 

3. Kort præsentation af tilbuddet 
Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for Synscenter Refsnæs er Servicelovens § 36, § 66, nr. 6 og § 107. 

 

Målgruppe 

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende specialtilbud for blinde og svagsynede børn 

og unge.  

 

Antal pladser 

Der er 38 døgntilbudspladser samt 4 aflastningspladser/akutpladser. Derudover er der 

54 dagtilbudspladser. 

 

Medarbejdersammensætning 

Der er i alt 155 ansatte på Refsnæs. Medarbejderstaben består af en ledelse, admini-

stration og service personale, pædagoger og pædagogmedhjælpere, syns og speci-

alkonsulenter, mediegrafikere, lærere, psykologer, ergoterapeuter, produktionskoordi-

natorer, en kursustilrettelægger, en lydtekniker, en projektkoordinator, ernæringsassi-

stenter og sygeplejersker.  

 

Boliger og fællesarealer 

Synscenter Refsnæs består af 2 boenheder. Den ene boenhed består af afdelingerne 

Fjordhøj og Vest, og den anden boenhed består af afdelingerne Birkehuset og Egehu-
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set. Boenhederne har eget køkken, som fremstiller alle måltider. Boenhederne har end-

videre adgang til fællesfaciliteterne på Refsnæs, såsom svømmehal, fitnessområde, 

gymnastiksal, legepladser og strandområde. 

 

Særlige forhold 

Der var ingen særlige forhold at bemærke på tidspunktet for surveyornes besøg. 

 

4. Metode 
Det eksterne evalueringsbesøg blev foretaget med afsæt i det vejledende dagspro-

gram og ved gennemførelse af de forskellige sessioner, metoder og kilder, som dér er 

angivet.  

 

Der blev foretaget ledelsesinterview med administrerende afdelingsleder Dorthe Me-

chernsee, viceskoleinspektør og områdeleder for skolen Berith Houmølle, afdelingsleder 

på skolen og leder i SFO Sonja Larsen samt områdeleder for administration og service 

Michael Madsen. Der blev desuden foretaget medarbejderinterview. Medarbejderne 

repræsenterede forskellige fagligheder, idet én var sekretær, en var vikar, en var pæ-

dagogmedhjælper og tre var pædagoger. Der blev ligeledes gennemført interview 

med STU-elever fra Fjordvang.  

 

Surveyorteamet foretog rundgang på boformen og aktivitetstilbuddet. 

 

Surveyorteamet havde derudover følgende materiale til rådighed: 

 

• Individuel plan for en beboer med multihandicap 

• Individuel plan for en beboer på STU  

• Kommunikationspas for en beboer 

• Individuel plan for den sidst indflyttede beboer.  

• Notater i Bosted for en beboer fra Vest-afdelingen. 

• Audit ydelsesspecifikke afholdt: 18-01-2013.  

• Audit organisatoriske afholdt: 18-01-2013 

• Handleplan for ydelsesspecifikke er til stede: 7-3-2013 gældende 

• Retningsgivende for IP: 1-12-2012 gældende 

• Retningsgivende for Brugerinddragelse: 20-11-2012. gældende 

• Retningsgivende for Kompetenceudvikling er fin: 15-03-2013 gældende 

• Retningsgivende for Ledelse er formelt fin: 5-4-2013 

• Retningsgivende for Kommunikation (uden talesprog): 20-11-2012 gældende 

• Retningsgivende for Kommunikation (med talesprog): 20-11-2012 gældende 

• Kompetenceforhold for Synscenter Refsnæs: beskriver de fælles kompetence-

mæssige rammer efter etablering af ny ledelsesstruktur.  

• Skema til MUS (godkendt af MED) 

• Anonymiseret Aftaleark (medarbejderudviklingsaftale/kompetenceudviklings-

plan for en medarbejder) 

• Supplement på intranet til vejledning om IP: angiver kadence for konferencer 

for individuelle planer samt evalueringsmøder.  

• Dagsorden til MED-møde hvor APV-handleplanen skal drøftes 

• Dagsordensbilag om, at MED skal kvalificere introduktionen til nye medarbejde-

re 

• Værdigrundlag 

• Forventninger til god ledelse på Synscenter Refsnæs 

• Vision 2011 for Synscenter Refsnæs 
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5. Konklusion 
På baggrund af evalueringsbesøget på Synscenter Refsnæs, vurderes tilbuddets arbej-

de med standardernes fire trin at føre til følgende opfyldelsesgrad: 

Standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt 

Standard 1.2 Brugerinddragelse: Opfyldt 

Standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt 

Standard 2.1 Kompetenceudvikling: Opfyldt 

Standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt 

Standard 2.3 Ledelse: Opfyldt 

 

Vurderingen uddybes i det nedenstående: 

 

Standard 1.1 Kommunikation 

Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt 

der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for 

vurderingen ligger følgende data: 

 

Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder 

• retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer 

• retningslinjer for, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes 

i daglig praksis på boformen 

• retningslinjer for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative 

afdækninger. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt 

tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund 

for vurderingen ligger følgende data: 

 

I interview med ledelsen fremgår det, at standarden for kommunikation har været den 

vanskeligste at arbejde med. Der er på Refsnæs blevet nedsat arbejdsgrupper til samt-

lige standarder. Ledelsen fortæller, at de ikke har kunnet lave et dokument for kommu-

nikation, der både dækker de verbale og de nonverbale beboere. Derfor er der blevet 

udviklet 2 retningsgivende dokumenter, et til de verbale og et til de nonverbale. Ledel-

sen fortæller, at de arbejder med kommunikationspas, som er en kort præsentation af 

beboeren og beboerens typiske valg, og som beboeren selv kan bruge i interaktion. 

Passet kan f.eks. sidde på beboerens kørestol.  

 

I interview med medarbejderne fremgår det, at kommunikationsafdækning er sam-

menfattet i overskriften Kommunikative funktioner i tillægget til de individuelle planer. 

Medarbejderne fortæller, at de ved indflytning taler med den nye beboer, ser på æl-

dre planer, skoleplaner med mere og taler med forældrene. I nogle tilfælde har de 

også brugt talepædagoger. Medarbejderne synes ikke, at afdækningen af kommuni-

kation er dokumenteret godt nok på nuværende tidspunkt.  

 

I interview med beboere fremgår det, at Refsnæs er et dejligt sted at bo, og de oplever 

stor forståelse for og viden om, at man enten ikke kan se eller er svagtseende.  
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Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en kortfattet afdæk-

ning/beskrivelse i den individuelle plan under kommunikative funktioner.  

 

Ved rundgang observeres, at der er mange tegn omkring på afdelingerne, fx indikerer 

en tandbørste på væggen ind til et rum, at der er tale om et badeværelse. Desuden 

har de unge, der har brug for det, personlige tegn ved døren, så det er let at finde ud 

af, hvornår man er ved sit værelse. Nogle har fx en bil eller en nøglering. Dette vælger 

beboerne selv ved indflytning. 

 

På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene på trin 2 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt 

tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmeto-

den). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: 

• om der foretages afdækning af kommunikative ressourcer i overensstemmelse med 

de foreliggende retningslinjer (indikator 3) 

• om viden om den enkeltes kommunikative afdækning omsættes i den daglige prak-

sis, så den gensidige kommunikation mellem den enkelte og medarbejderne frem-

mes (indikator 4) 

• om afdækningerne af de kommunikative ressourcer evalueres og revideres (indika-

tor 5). 

 

Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: 

Der foreligger et auditreferat, som viser, at tilbuddet har gennemført en auditering i 

overensstemmelse med standarden. 

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsover-

vågning af egen praksis, der lever op til kravene i standarden. Standardens trin 3 er 

derfor helt opfyldt. 

 

 

Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt 

tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for 

kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, 

ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, 

i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

Der foreligger en opfølgende handleplan på baggrund af auditering af de ydelsesspe-

cifikke standarder dateret 7/3/2013. Handleplanen er udarbejdet i en tværregional 

skabelon med angivelse af prioriterede fokusområder, hvordan arbejdet skal foregå, 

hvornår, hvem der er ansvarlig for udførelse samt hvem der er ansvarlig for opfølgning.  

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på trin 4 i standarden er helt opfyldt.  

 

 

Samlet vurdering for standard 1.1 Kommunikation:  

Opfyldt  

Begrundet vurdering: 
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Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med kommunikation, hvad angår så-

vel afdækning og omsætning som evaluering og revidering på alle fire trin. Standarden 

vurderes derfor opfyldt. 

 

 

Standard 1.2 Brugerinddragelse 

Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvor-

vidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til 

grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder 

• retningslinjer for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes 

• retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende 

afklares og håndteres 

• retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsæt-

ninger for indflydelse. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvor-

vidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til 

grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

I interview med medarbejderne fremgår det, at arbejdet med brugerinddragelse er 

forskelligt fra afdeling til afdeling. Der, hvor de unge har de dårligste forudsætninger for 

brugerinddragelse, bruger medarbejderne blandt andet konkreter, hvor de unge får 

valgmuligheder og på den måde får indflydelse. Medarbejderne fortæller, at der ved 

indflytning af nye beboere bliver talt med beboeren og forældrene, set på gamle pla-

ner, skoleplaner osv. I nogle tilfælde har de brugt talepædagoger. Medarbejderne 

fortæller, at de godt kan opleve problemer i forhold til dokumentationen.  

 

I interview med beboere fremgår det, at de oplever at få indflydelse på mange ting. Fx 

den mad der skal laves og hvordan deres værelse skal indrettes. Nogle af beboerne 

ytrede ønske om, at de gerne ville have nogle flere fester, der passede til dem som 

unge mennesker, hvilket blandt andet vil sige, at festerne ikke slutter for tidligt. Beboer-

ne fortæller desuden, at de ikke selv kan bestemme om de vil flytte, nu her hvor to af-

delinger snart skal slås sammen. Beboerne har dog forståelse for dette.  

 

Ved rundgang observeres, at nogle af beboerne har deres mål hængende på tavler 

eller billeder. På den måde er målene synlige for alle. Nogle af beboerne vil ikke have 

målene hængende på værelset, så de tager dem ned, og dette er der fuld forståelse 

for i personalegruppen. 

 

På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene på trin 2 i standarden er 

helt opfyldt.  

 

 

Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvor-

vidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditme-

toden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: 
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• om der foretages afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse i over-

ensstemmelse med de foreliggende retningsgivende dokumenter (indikator 3) 

• om den enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse så beboeren sikres størst mulig 

indflydelse på sit eget liv afklares og håndteres (indikator 4) 

• om afdækningerne af beboernes forudsætninger for indflydelse evalueres og revi-

deres i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 5). 

 

Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: 

Der foreligger et auditreferat, som viser, at tilbuddet har gennemført en auditering i 

overensstemmelse med standarden. 

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsover-

vågning af egen praksis, der lever op til kravene i standarden. Standardens trin 3 er 

derfor helt opfyldt. 

 

 

Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvor-

vidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag 

for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområ-

der/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete 

tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger 

følgende data: 

 

Der foreligger en opfølgende handleplan på baggrund af auditering af de ydelsesspe-

cifikke standarder dateret 7/3/2013. Handleplanen er udarbejdet i en tværregional 

skabelon med angivelse af prioriterede fokusområder, hvordan arbejdet skal foregå, 

hvornår, hvem der er ansvarlig for udførelse samt hvem der er ansvarlig for opfølgning.  

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på trin 4 i standarden er helt opfyldt.  

 

 

Samlet vurdering for standard 1.2 Brugerinddragelse:  

Opfyldt 

Begrundet vurdering: 

Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med brugerinddragelse, hvad angår 

såvel afdækning af forudsætninger for indflydelse som løbende afklaring og håndte-

ring af ønsker samt evaluering og eventuel revidering på alle fire trin. Standarden vur-

deres derfor opfyldt. 
 

 

Standard 1.3 Individuelle planer 

Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvor-

vidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til 

grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

Der foreligger lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med individuel-

le planer. Dokumentet indeholder 

• retningslinjer for, hvordan det sikres at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de 

individuelle planer 

• retningslinjer, der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte 

disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter 

• retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer. 
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På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvor-

vidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til 

grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

I interview med ledelsen fremgår det, at de har udviklet en skabelon til de individuelle 

planer, og at de har udpeget dokumentationsvejledere.  

 

I interview med medarbejderne fremgår det, at de i Egehuset og Birkehuset laver tavler 

med målene fra den individuelle plan sammen med beboerne. Tavlerne bliver hængt 

op på beboernes værelser. Medarbejderne er opmærksomme på at gøre målene så 

konkrete som muligt. Medarbejderne fortæller, at planerne gennemgås 2 gange årligt. 

Hvis beboeren er under 18 opstilles mål sammen med skolen og forældrene. Medar-

bejderne fortæller ligeledes, at der har været meget uklarhed om, hvad der egentlig 

skal dokumenteres i planerne – også blandt de, som har haft funktionen som dokumen-

tationsvejledere. 

 

I interview med beboere fremgår det, at de deltager i ungesamtaler. Her snakkes der 

om mål og udvikling. Beboerne fortæller, at man selv kan få indflydelse på målene, hvis 

man ellers gør en indsats og siger sin mening.  En beboer fortæller, at hun har ønsket et 

hygiejnekursus, så hun måske senere kan blive beskæftiget i et køkken. Det blev derfor 

til et mål i hendes plan. Det er nu blevet opfyldt, og hun har fået sit kursus.  

 

Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger individuelle planer for de 3 

beboere, som surveyorne har udvalgt tilfældigt. Disse er alle rettidigt evalueret. Sur-

veyorne ser desuden, at der foreligger individuelle planer i Bosted for 2 beboere i af-

lastning. Der foreligger ligeledes dokumentation for, at beboerne bliver inddraget i ud-

arbejdelsen af planen.  

  

Ved rundgang observeres, at nogle beboere har deres mål hængende på tavler eller 

som billeder. Nogle beboere vil ikke have målene hængende på værelset, så de tager 

dem ned, og dette er der fuld forståelse for i personalegruppen. 

 

På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene på trin 2 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 3 som omhandler, hvor-

vidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditme-

toden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: 

• om den enkeltes ønsker, mål og behov indgår i den individuelle plan i overensstem-

melse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) 

• om den individuelle plan er udarbejdet i samarbejde med relevante parter (indika-

tor 4) 

• om mål og delmål omsættes i daglig praksis (indikator 5) 

• om den individuelle plan er evalueret og eventuelt revideret i overensstemmelse 

med de retningsgivende dokumenter (indikator 6).  
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Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: 

Der foreligger et auditreferat, som viser, at tilbuddet har gennemført en auditering i 

overensstemmelse med standarden. 

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsover-

vågning af egen praksis, der lever op til kravene i standarden. Standardens trin 3 er 

derfor helt opfyldt. 

 

  

Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvor-

vidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag 

for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområ-

der/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete 

tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 7. Til grund for vurderingen ligger 

følgende data: 

 

Der foreligger en opfølgende handleplan på baggrund af auditering af de ydelsesspe-

cifikke standarder dateret 7/3/2013. Handleplanen er udarbejdet i en tværregional 

skabelon med angivelse af prioriterede fokusområder, hvordan arbejdet skal foregå, 

hvornår, hvem der er ansvarlig for udførelse samt hvem der er ansvarlig for opfølgning.  

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på trin 4 i standarden er helt opfyldt.  

 

 

Samlet vurdering for standard 1.3 Individuelle planer:  

Opfyldt 

Begrundet vurdering: 

Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med individuelle planer, hvad angår 

såvel udarbejdelse af mål og delmål, der tilgodeser den enkeltes behov, omsætning af 

disse i samarbejde med relevante parter samt evaluering og revidering på alle fire trin. 

Standarden vurderes derfor opfyldt. 

 

 

Standard 2.1 Kompetenceudvikling 

Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, 

hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til 

grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

Der foreligger retningsgivende dokument for arbejdet med kompetenceudvikling. Do-

kumentet indeholder 

• retningslinjer for løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede 

for at boformen kan løse sine opgaver 

• retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at 

bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, 

hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til 

grund for vurderingen ligger følgende data: 
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I interview med ledelsen fremgår det, at de er i gang med at lave en strategisk kompe-

tenceudviklingsplan. Denne plan skal beskrive, hvilke kompetencer der skal være på 

Refsnæs, og hvad omverdenen forventer. Planen er endnu ikke færdig.  

 

I interview med medarbejderne fremgår det, at ledelsen er meget imødekommende i 

forhold til efteruddannelse, kompetenceudvikling mm. Medarbejderne fortæller, at det 

er meget sjældent, at de får afslag. 

 

På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene på trin 2 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, 

hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via au-

ditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: 

• om der foreligger en afdækning af, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for 

at boformen kan løse sine opgaver i overensstemmelse med de retningsgivende do-

kumenter (indikator 3) 

• Om ledelse og medarbejdere arbejder aktivt med at bevare og udvikle medarbej-

dernes kompetencer, så medarbejderne kan levere en kvalificeret indsats (indikator 

4). 

 

Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: 

Der foreligger et auditreferat, som viser, at tilbuddet har gennemført en auditering i 

overensstemmelse med standarden. 

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsover-

vågning af egen praksis, der lever op til kravene i standarden. Standardens trin 3 er 

derfor helt opfyldt. 

  

 

Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, 

hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete 

tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområ-

der/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete 

tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger 

følgende data: 

 

Der foreligger en (udateret) opfølgende handleplan for kvalitetsforbedringer i forhold til 

kompetenceudvikling. Handleplanen er udarbejdet i en tværregional skabelon med 

angivelse af prioriterede fokusområder, hvordan arbejdet skal foregå, hvornår, hvem 

der er ansvarlig for udførelse samt hvem der er ansvarlig for opfølgning. Surveyorne ser 

det som en mindre detalje, at den ikke er dateret, da audit er afholdt i januar 2013. De 

tidsfrister der angives i handleplanen er 2., 3. og 4. kvartal i 2013. 

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på trin 4 i standarden er helt opfyldt. 

 

 

Samlet vurdering for standard 2.1 Kompetenceudvikling:  

Opfyldt 

Begrundet vurdering: 
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Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med løbende at afdække, hvilke 

kompetencer, der skal være til stede, for at Refsnæs kan løse sine opgaver, ligesom der 

arbejdes systematisk med, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at opretholde 

og udvikle medarbejdernes kompetencer på alle fire trin. Standarden vurderes derfor 

opfyldt. 

 

 

Standard 2.2 Arbejdsmiljø 

Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der 

er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for 

vurderingen ligger følgende data: 

 

Der foreligger regionalt udarbejdet retningsgivende dokument med lokale tilføjelser for 

arbejdet med arbejdsmiljø. Dokumentet indeholder 

• retningslinjer for, hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV (Arbejds-

PladsVurdering) 

• retningslinjer for, hvordan der arbejdes med trivselsmålinger. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt til-

buddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for 

vurderingen ligger følgende data: 

 

I interview med medarbejderne fremgår det, at sidste APV var i efteråret 2012. Heraf 

fremkom der nogle emner, og mange af dem er nu blevet ”lukkede”, eftersom der er 

blevet fulgt op på tingene. APV'en var regionalt bestemt og kørte via Safetynet. Der 

foretages APV og trivselsmåling på skift. Medarbejderne fortæller, at der bliver oriente-

ret om arbejdsmiljø på personalemøder, og at der generelt er et godt informationsni-

veau. De nævner ligeledes, at denne APV har været særlig god, fordi de selv har haft 

noget at skulle have sagt. MUS er blevet afholdt de sidste 2 år.  
 

Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger handlingsplan for APV på 

Birkehuset. Emnerne er oprettede i september 2012, og der er en fin overskuelighed i 

planen.  

 

På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene på trin 2 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt 

tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmeto-

den). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: 

• om der er arbejdet med de lovpligtige faser i en APV i overensstemmelse med de 

retningsgivende dokumenter, så medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø 

udvikles (indikator 3). 

• Om der er arbejdet med trivselsmålinger i overensstemmelse med de retningsgiven-

de dokumenter, så det fremmer medarbejdernes trivsel (indikator 4). 

 

Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: 
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Der foreligger et auditreferat, som viser, at tilbuddet har gennemført en auditering i 

overensstemmelse med standarden. 

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsover-

vågning af egen praksis, der lever op til kravene i standarden. Standardens trin 3 er 

derfor helt opfyldt. 

 

  

Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt til-

buddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for 

kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, 

ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, 

i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

Der foreligger en opfølgende handleplan for kvalitetsforbedringer i forhold til arbejds-

miljø. Handleplanen er udarbejdet i en tværregional skabelon med angivelse af priori-

terede fokusområder, hvordan arbejdet skal foregå, hvornår, hvem der er ansvarlig for 

udførelse samt hvem der er ansvarlig for opfølgning. Handleplanen er dateret 03-04-

2013.   

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på trin 4 i standarden er helt opfyldt.  
 

 

Samlet vurdering for standard 2.2 Arbejdsmiljø:  

Opfyldt 

Begrundet vurdering: 

Standardens overordnede mål er opfyldt. Det konstateres således, at der arbejdes sy-

stematisk med APV og trivselsmålinger på alle fire trin. Standarden vurderes derfor op-

fyldt. 

 

 

Standard 2.3 Ledelse 

Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er 

udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vur-

deringen ligger følgende data: 

 

Der foreligger et lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med ledelse. 

Dokumentet indeholder 

• retningslinjer for, hvordan medarbejdere introduceres til boformens/institutionens 

værdier og deres betydning 

• retningslinjer for, hvordan medarbejdere aktivt omsætter boformens/institutionens 

værdier i den konkrete faglige praksis. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet 

kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurde-

ringen ligger følgende data: 
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I interview med ledelsen fremgår det, at de 3 dokumenter (det retningsgivende doku-

ment, værdigrundlag og vision) skal ses i en sammenhæng.  
 

I interview med medarbejderne fremgår det, at man som ny eller som studerende får 

udleveret en masse papirer om Refsnæs’ pædagogik og værdigrundlag. Medarbej-

derne fortæller, at værdierne bliver diskuteret på personalemøderne.  

 

I interview med beboere fremgår det, at personalet er klar til at hjælpe, når de har brug 

for det. Alle beboerne er enige om, at det er et godt sted at bo, og at de har et godt 

fællesskab på Refsnæs.  

 

På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene på trin 2 i standarden er 

helt opfyldt. 

 

 

Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbud-

det har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I 

kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: 

• om medarbejderne introduceres til boformens værdier i overensstemmelse med de 

retningsgivende dokumenter (indikator 3) 

• om der løbende arbejdes med at omsætte boformens værdier i medarbejdernes 

konkrete faglige praksis (indikator 4). 

 

Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: 

Der foreligger et auditreferat, som viser, at tilbuddet har gennemført en auditering i 

overensstemmelse med standarden. 

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsover-

vågning af egen praksis, der lever op til kravene i standarden. Standardens trin 3 er 

derfor helt opfyldt. 

 

 

Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet 

har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitets-

forbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvars-

forhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i over-

ensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: 

 

Der foreligger en opfølgende handleplan for kvalitetsforbedringer i forhold til ledelse. 

Handleplanen er udarbejdet i en tværregional skabelon med angivelse af prioriterede 

fokusområder, hvordan arbejdet skal foregå, hvornår, hvem der er ansvarlig for udførel-

se samt hvem der er ansvarlig for opfølgning. Handleplanen er dateret 05-04-2013.   

 

På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på trin 4 i standarden er helt opfyldt.  

 

 

Samlet vurdering for standard 2.3 Ledelse:  

Opfyldt 

Begrundet vurdering: 

Standardens overordnede mål er opfyldt. Surveyorne konstaterer, at der introduceres til 

tilbuddets værdier og deres betydning, ligesom der arbejdes systematisk med at om-

sætte Refsnæs’ værdier på alle fire trin. Standarden vurderes derfor opfyldt. 


