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Auditrapport 
jvf. Foreningen Akkreditering Danmarks standarder af 2015. 

 

Hovedefterprøvninger sker som led i det sociale tilbuds ansøgning om at blive certificeret efter Foreningen 
Akkreditering Danmarks standarder for sociale tilbud.  
Auditorrapporter fra hovedefterprøvninger vil – efter Bureau Veritas interne kvalitetskontrol - indgå som en del 
af beslutningsgrundlaget, som forelægges Certificeringsnævnet, der træffer den endelige beslutning om 
certificering af det pågældende sociale tilbud.  
Årlige besøg: Auditrapporter fra de årligebesøg vil blive genstand for Bureau Veritas interne kvalitetskontrol og 
kun i begrænset omfang blive forelagt Certificeringsnævnet,  

Generelle oplysninger  

Auditoplysninger: 

Det sociale tilbud (incl. adresse): Gaia, Præstevænget 3 A, 9320 Hjallerup 

Afdelinger (incl. adresser) indgået i audit: - 

Dato for audit: 
 

 22-8-2017 

Repræsentant for det sociale tilbud: Bente Pedersen & Hanne Kargo 
 

Ledende auditor: 
 

Birgitte Remmen 
 

Øvrige medlemmer af auditorteamet: - 
 

Dato for fremsendt program: 
 

Juni 2017 

Evt. ændringer i programmet: 
 

- 

Dato for fremsendt resume af gennemgang af 
kvalitetsbeskrivelsen(relevant i forbindelse med 
hovedefterprøvning): 

- 

Hvilken tilbudsspecifikke standard/-er indgår i 
auditten? 

Botilbud for voksne ADK 20.13  
Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse og STU ADK 
20.13  
 

Hvilke myndighedsgodkendelser er registreret 
på tilbudsportalen: 

Gaia er registreret efter reglerne på tilbudsportalen 

Andre bemærkninger i forbindelse med audit 
(som omhandler de faktuelle oplysninger): 

- 

Underskrift ledende auditor: 
Dato: 

 
25-8-2017 Birgitte Remmen 
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Objektive vidnesbyrd 

Objektive vidnesbyrd på afvigelser, skal fremgå af de vedlagte afvigelsesrapporter i bilagsmaterialet til denne 
auditrapport. 
 
Auditteamet bedes notere, hvor mange af følgende objektive vidnesbyrd der er kategoriseret som henholdsvis 
større afvigelser og mindre afvigelser i forbindelse med audit:  

 
 

 

Overordnet konklusion på auditten 

Hovedefterprøvning: Dette afsnit skal indeholde en sammenfattende konklusion til Akkrediteringsnævnet. 
Årlige vedligeholdelsesbesøg: dette afsnit skal indeholde en sammenfattende konklusion til Bureau Veritas 
interne kvalitetskontrol.  

 

Samlet konklusion og vurdering af stedet: 
Der er auditors vurdering, at lederskiftet i november 2016 på Gaia er forløbet godt. Ledelsen har 

relevante refleksioner over den forløbne periode og der er gode tilbagemeldinger fra medarbejderne, 

der giver udtryk for tillid til den nye ledelse og de oplever stor åbenhed og hjælpsomhed fra 

ledelsens side. Gaia hviler på et solidt fagligt fundament og der er opmærksomhed fra ledelsen på, 

at dette fundament skal fastholdes og vedligeholdes. Af den grund er den pædagogiske leder startet 

på undervisning af de nyeste medarbejdere i neuropædagogik. Der er tilknyttet stedet en ny 

supervisor og den pædagogiske leder deltager i supervisionen og følger op på beslutninger heraf, en 

ny procedure som medarbejderne udtrykker tilfredshed med. 

 

Hverdagen er præget af meget struktur og forudsigelighed. Der er samværsvejledninger for alle 

beboere, ugeskemaer for den enkelte, kalender fra den daglige pleje af boerne, for dagens aktiviteter 

mv. Der er afholdt årlige handleplansmøder, udarbejdet udviklingsmål, delmål, handlemål, som er 

evalueret med beboerne, med røde, gule og grønne bolde i forhold til om målene er opfyldte. 

Hverdagen i dagtilbuddet har et meningsfyldt og varieret indhold, det samme gør sig gældende for 

den enkeltes fritidsaktiviteter og de fælles aktiviteter, så som sommerture, Gaia legene, udflugter 

mv. Gaia er et helhedstilbud, så det arbejdes ud fra en fælles pædagogiske tilgang og forståelse i 

hele tilbuddet, hvilket giver kontinuitet og forudsigelighed for beboerne. 

 

Der er afholdt MUS og opstillet udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Desuden fortæller 

medarbejderne om, at være mentor for nye kollegaer. Tiltag der er med til at skabe udvikling i 

medarbejdergruppen. 

 

Antal: 

Større afvigelser: 0 

Mindre afvigelser: 0 

Bilag vedlagt i alt: 0 
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Der er udarbejdet beredskabsplaner og beboerne er helt klar over, hvad de skal gøre, hvis der er 

brand. Der er en medicinansvarlig, der ugentlig tæller medicin op, bestiller ny medicin og arkiverer 

den daglige medicinregistrering. 

Der er udarbejdet APV for snart tre år siden, der kan med fordel indarbejdes mere systematik i, hvor 

planerne for de forskellige områder skal findes i Platformen, når der til efteråret skal udarbejdes en 

ny APV. 

 

Tilbuddet efterlever til fulde certificerings- standarden. 
 

Om forløbet  
Dagen startede med gennemgang af programmet og interview med ledelsen. I november 2016 var 

den nuværende ledelse tiltrådt, da den tidligere ledelse, som havde startet stedet, var gået på 

pension. Den nuværende ledelse var fundet i egne række, så de var godt inde i stedet værdier, 

pædagogik og struktur. 

Efter dette interview, var der interview med en beboer, der har været på stedet i 10 år. Der blev 

fortalt om hverdagen på stedet, fritidsaktiviteter, ferieture mv.  

På Gaia er der fælles kaffepause om formiddagen. Denne dag var noget særligt, da en beboer havde 

fødselsdag. Han havde besøg af sin bror, så der blev serveret hjemmebagte boller, bagt af 

fødselaren, og lagkage, ud fra beboerens ønske. Der var desuden gaver fra Gaia og så blev der 

sunget fødselsdagssang. Alt til stor glæde for dagens midtpunkt. 

Herefter var der rundvisning på stedet af en anden beboer. Auditor så dyrene, geder, høns og 

kaniner, samt køkkenhave, drivhus og bålsted. Alt sammen noget der indgår i stedets Dagtilbud. 

Derefter interview med to medarbejdere, hvor den ene havde været på stedet siden det startede, 

mens den anden var ansat for knapt et år siden. 

Så var der frokost, hvor menuen også var bestemt af fødselaren. På samme måde som ved 

formiddagskaffen, var der under frokosten mulighed for at tale med beboere og personalet om 

hverdagen på Gaia. 

Efter frokost fremviste den medicinansvarlige medicinskab, depot og diverse procedure vedr. 

medicin. 

I samarbejde med ledelsen blev diverse dokumenter nu gennemgået, samt kvalitetsbeskrivelsen på 

Platformen (digital medarbejder håndbog), Planner4you og mapper på to beboere, med referat fra 

diverse møde, detaljerede samværsbeskrivelser mv. 

Dagen sluttede med tilbagemelding til ledelsen. 

 
 
Hvem har deltaget i auditten: 
 

Interviewede medarbejdere: 
Navn  Titel/arbejdsområde/afdeling 

Bente Pedersen Overordnet leder 

Hanne Kargo Pædagogisk leder 

  

Maibritt Jørgensen Pædagog 

Hanne Quist Ufaglært, men stor erfaring indenfor området 

  

Anne Mette Malmkjær Social og sundhedshjælper, pædagog, 
medicinansvarlig 
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Systematisk gennemgang af kriterierne 
 

Dette afsnit indeholder en systematisk gennemgang af hvert kriterium. Auditorteamet bedes tage stilling til 
følgende: 
- Er kriteriet gennemgået? 
- Hvilke relevante lovkrav er set efterlevet  
- Er der overensstemmelse/ uoverensstemmelser mellem praksis/det beskrevne system/evt. lovkrav/ 
standarden? 
- Beskrivelse af evt. uoverensstemmelse  
- Auditorteamets anbefaling i henhold til kriteriet.. 
- Anbefalinger 
- Eksempler på Best practice 

Den gennemgåede dokumentation skal beskrives under hvert af nedenstående punkter (dette gælder både for den 
Organisatoriske standard og den/de tilbudsspecifikke standarder).  

 
Organisatorisk standard 
 
Kriterium 1: Værdigrundlag 
 
 Værdigrundlaget er beskrevet på Gaias hjemmeside og på Platformen(P). Der er udnævnt to værdipiloter på stedet, 
som skal sørge for, at værdierne tages op på personalemøde eller pædagogiske dage. Det har fx været drøftet, hvordan 
værdierne kommer til udtryk, når der skrives journal og dilemmaer har været taget op, med udgangspunkt i at drøfte 
værdier. Det er planlagt, at værdierne i år skal drøftes på personalemødet d.4.oktober 2017 
Ledelsen fortæller desuden, at værdierne også drøftes med de pårørende, når der er arbejdsdag på Gaia 
 
Auditor så: 
Beskrivelse af værdierne på hjemmesiden og Platformen. 
Referat fra personalemøde 24-8-2016, hvor værdierne var drøftet 
På væggen i beboernes fællesrum står værdierne beskrevet og illustreret ved hjælp af tegninger 
Af årshjulet fremgår det, at der har været arbejdsdag for pårørende d.29-4-2017 
 
Kriterium 2: Ledelse 
Som nævnt i indledningen er der i november 2016, sket et lederskifte. Det er auditors vurdering, at det er forløbet godt. 
Denne vurdering bygger på samtaler med medarbejdere og ledelse, samt hvordan hverdagen fungerer. Ledelsen giver 
desuden udtryk for, at de har fået gode tilbagemeldinger fra pårørende og samarbejdspartnere, på deres funktion 
På Platformen er ansvarsfordelingen mellem de to ledere beskrevet. 
Ved ansættelsen skrives der under på tavshedspligten og der er en beskrivelse på Platformen af, hvordan 
personfølsomme oplysninger skal håndteres. 
Der kommunikeres på Gaia via det digitale system Planne4you. Her sendes beskeder, skrives dagbog og desuden er 
der et årshjul indeholdende alle møder (personalemøder, handleplansmøder, supervision mv.). Der udfyldes ved overlap 
om morgenen en fælles kalender, der tydeliggør, hvilke medarbejdere der har ansvaret for de forskellige beboeres dag. 
Desuden er der en plejekalender, hvor der skrives, hvilke beboere der fx skal smøres med creme/salve og hvem der gør 
det. Dagtilbuddet har desuden en kalender, hvor der står, hvad de forskellige værksteder skal beskæftige sig med på de 
enkelte dage, på den måde kan vikarer nemt se, hvad de skal gøre. 
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Auditor så: 
Funktionsbeskrivelse med ansvarsfordeling i forhold til de to ledere (P)  
Underskrift på tavshedserklæring (Brian Andersen 1-2-2016) 
Årshjul for 2017 med møder og aktiviteter 
Dagbog, beskeder, Dagtilbuddets kalender mv. set på Planner4you 
 
Kriterium 3:Kompetencer 
I Platformen findes der funktionsbeskrivelse og på faste medarbejdere og vikarer.  
Som nævnt tidligere er der tilknyttet en ny supervisor til Gaia i foråret. Medarbejderne er opdelt i to grupper og har i 
foråret modtaget supervision i disse grupper 3 x 2 timer. Dette udtrykkes der tilfredshed med. Desuden får de to nye 
ledere supervision 4 gange om året, hvilket efter auditors vurdering er en god prioritering. Nye medarbejdere er tilknyttet 
en mentor, så stedets struktur og pædagogik kan implementeres. 
Ud fra de årlige MU samtaler er der udarbejdet kompetenceplan og udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Der 
arbejdes i den forbindelse også med et selvevalueringsskema, som er udformet specielt til Gaia. 
Der tilføres stedet ny faglig viden via pædagogiske dage.  
 
Auditor så: 
Funktionsbeskrivelse på faste medarbejdere og vikarer på Platformen 
Årshjul 2017, med datoer på supervisionen i foråret, samt pædagogiske dage hen over året 
Kompetence og udviklingsplan for Line Christensen 2-2-2017 og Henrik Madsen 19-6-2017 
MUS skabelon og selvevalueringsskema 
 
Kriterium 4:Styring af kvalitetsarbejdet 
Der er udarbejdet et årshjul, hvor det fremgår, hvornår de forskellige kriterier skal revideres. Auditor så dette årshjul, 
samt referat fra personalemøde, hvor et kriterie havde været oppe. Der var overensstemmelse mellem årshjulet og 
datoen, hvor kriteriet var drøftet på personalemødet. 
 
Auditor så: 
Årshjul for revidering af kriterierne 
Personalemøde 9-8-2017, hvor sociale relationer og selvstændighed var revideret 
 
Kriterium 5:Sundhed og forebyggelse 
På Gaia er der en medicinansvarlig, der er uddannet social og sundhedshjælper. Medicinen opbevares i et aflåst skab, 
med æsker til den enkelte beboer. Når beboeren får udleveret medicin krydses det af på dagens medicinskema, disse 
skemaer opbevares i en mappe på personalekontoret. I personaleområdet findes der desuden et aflåst skab og et 
køleskab med den ekstra medicin, her optælles næste uges medicin af den medicinansvarlige, efterfølgende tælles 
medicinen efter af en medarbejder. Den er udformet en beskrivelse af, hvordan denne optælling skal finde sted. Den 
medicinansvarlige står også for at bestille ny medicin hjem. På personalekontoret findes en mappe med beskrivelse af 
den anvendte medicin og dens virkning og bivirkninger.  
Der er udarbejdet beredskabsplaner ifølge standarden, de findes alle på Platformen. 
Der er udarbejdet en beredskabsplan for brand og som nævnt vidste beboeren, hvad der skulle gøre ved brand. Der 
afholdes desuden jævnligt brandøvelser og pedelholdet fortalte, at de stod for at kontrollere røgalarmer. 
Der forekommer magtanvendelser, men mest i forhold til en enkelt beboer, som er udadreagerende. Magtanvendelse 
indberettes ifølge reglerne 
Der er udarbejdet APV i efteråret 2014. Der er en meget udførlig gennemgang af det psykiske arbejdsmiljø og 
handleplaner i forhold til dette. Der findes også handleplaner i forhold til det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø fx 
undervises der kontinuerligt i løfteteknik og der er beskrivelse af, løft af beboere, når man er på tur. På Gaia taler man 
om, at der er en APV på den enkelte beboere, disse beskriver løfteteknik mv. i forhold til den enkelte. 
Der skal udformes ny APV i efteråret 2017. Det er auditors anbefaling, at områderne i APV`en (fysisk, psykisk, 
ergonomisk mv) samles i et fælles dokument på Platformen, hvor også handleplanerne fremgår. 
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Auditor så: 
Dagens medicinskema, de to aflåste medicinskabe, procedure for optælling af medicin på indersiden af skabet, hvor 
medicinen bliver talt op. 
Mappe med informationer om medicin 
Beredskabsplaner på Platformen 
Seneste indberetning af magtanvendelse 23-2-2017. Episoden fulgt op på efterfølgende personalemøde med henblik på 
læring 
APV for det psykiske arbejdsmiljø fra efteråret 2014, kontinuerligt fulgt op med møder, hvor ledelsen, arbejdsmiljørep. og 
TR deltager. Beskrivelse af ergonomi og fysiske arbejdsforhold på Platformen 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Tilbudsspecifik standard:  
Hvert punkt gennemgås og beskrives for alle tilbudsspecifikke standarder med tydelig markering af, hvilken 
tilbudsspecifik standard der er tale om og hvilket kriterie.  
 

Botilbud & Dagtilbud 
 
Gaia er etableret som et helhedstilbud, hvilket betyder at kriterium 6,7,8,10 er fælles for begge tilbud. 
Alle beboerne der bor på Gaia, skal også deltage i dagtilbuddet. Den pædagogiske tilgang, 
samværsvejledninger, udviklingsplaner, arbejdet med relationer og selvstændighed mv. anvendes i 
begge tilbud, hvilket giver en forudsigelig og sammenhængende hverdag. Kun kriteriet Arbejdsmiljø 
og trivsel er behandlet specifikt for Dagtilbuddet. 
 
Kriterium 6: Målgruppe & ydelse (standard Botilbud & Dagtilbud) 
Gaias målgruppe er beskrevet på hjemmesiden og på Platformen. Beboerne tilhører målgruppen, der har ikke været 
udskiftning siden sidste årsbesøg. 
Botilbuddet og i Dagtilbuddets ydelse er beskrevet på Platformen og på hjemmesiden, desuden er der udførlige 
samværsbeskrivelser i hver enkelt beboeres mappe og hver beboer har et ugeskema med billeder af den enkelte dags 
aktiviteter. Den hverdag auditor mødte, svarer til det beskrevne. 
 
Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang, som den faglige leder aktuelt underviser det nyeste personale i. Der er 
planer om, at denne undervisning skal forsætte kontinuerligt for hele personalegruppen, så en fælles forståelse af, 
hvordan neuropædagogikken kommer til udtryk på Gaia, fastholdes. Både ledelsen og medarbejderne kan redegøre for 
den neuropædagogiske metode. 
Gaia arbejder desuden på at skabe en god relation til beboerne og arbejder desuden anerkendende i deres 
pædagogiske tilgang, hvilket fremgik af det samvær auditor oplevede på besøget. På sidste årsbesøg drøftede vi, om 
denne tilgang også skulle beskrives på hjemmesiden, da den er kendetegnende for Gaia. Det er den siden blevet. I den 
anledning blev det drøftet, som relation og anerkendelse skulle indgå i den fælles undervisning, på linje med 
neuropædagogikken. 
 
Auditor så: 
Beskrivelse af målgruppe, ydelse og den pædagogiske metode på hjemmeside og Platform. 
Samværsbeskrivelse på to beboere X, revideret 10-2-2017 & beboer Y, revideret 29-3-2017 
Ugeskemaer uden for alle beboeres døre 
 
Kriterium 7:Udviklingsplaner (standard Botilbud & Dagtilbud) 
På Gaia afholdes der årligt et handleplansmøde med beboer, rådgiver, pårørende/værge og personale fra Gaia. Ud fra 
aftaler på dette møde fastlægges der udviklingsmål, der igen deles op i delmål og handlemål. Boerne deltager i at 
fastlægge disse mål, som er meget konkrete og vedrører hverdagen både i forhold til Bo og Dagtilbuddet. Hele 
personalegruppen er bekendte med disse mål og der følges løbende op. Målene evalueres halvårligt med beboerne, 
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hvor der anvendes røde, gule og grønne bolde til at vise, om målet er opfyldt. Medarbejderne gav udtryk for, at beboerne 
kan lide den praksis og udviser stolthed, når et mål er opfyldt. 
Beboerne inddrages i hverdagen gennem husmødet, hvor der er mulighed for indflydelse på de mange aktiviteter, der 
foregår i hverdagen. På husmødet er det også evalueret, hvilken indflydelse der er på hverdagen på Gaia. 
 
Auditor så: 
Beboer X. Handleplansmøde d.9-3-2017. Handleplan for 2017, med delmål og handlemål. Samværsvejledning og 
ugeskema, revideret 10-2-2017. Beskrivelse af pædagogisk metode i forhold til affektudbrud fra X og retningslinjer i 
forhold til alkohol. 
Beboer Y. Handleplansmøde 20-4-2017, opfølgningsmøde d.19-6-2017. Handleplan for 2017, med delmål og 
handlemål. Samværsvejledning og dagstruktur, revideret 29-3-2017. Kostplan for Y. 
Evaluering med bolde i marts 2017- grøn bold- Y blevet bedre til at udtrykke behov. 
Referat fra husmøde d.2-8-2017 og 16-8-2017. Referat fra husmøde d.21-6-2017, hvor beboerne har været med til at 
drøfte, hvad de er med til at bestemme på Gaia. 
 

Kriterium 8:Ind & udflytning (standard Botilbud), Opstart & Afslutning (standard Dagtilbud) 
På platformen er procedure for ind og udflytning beskrevet, det samme gør sig gældende for opstart og 
afslutning. 
Størstedelen af beboerne har boet på Gaia siden starten i 2007. En enkelt beboer er flyttet ind i 2012, så 
proceduren er sjældent brugt 
Auditor så: 

Procedure for ind og udflytning, samt opstart og afslutning på Platformen. 
 
Kriterium 9: Sociale relationer & selvstændighed (standard Botilbud) 
Beboerne på Gaia har et dagsprogram med et godt indhold, der giver den enkelte mulighed for at arbejde selvstændigt 
både i praktik udenfor huset, men også ved opgaver i huset, fx hentede to beboere hver dag æg ved hønsene. 
 
I fritiden er der også et varieret indhold afpasset den enkeltes funktionsniveau og interesser. Der er aftenskole, klub 
Georg med ligestillede, svømning, tur i cirkus, biografture, Kandis fest mv. Den beboer auditor talte med, var meget 
interesseret i fodbold, så han havde været på stadion flere gange for at se sit hold. Der er et kærestepar blandt 
beboerne, hvor personalet er behjælpelig med at få arrangeret, at de kan tage ud at spise sammen, hygge sig sammen i 
weekenden, sove sammen mv.  
Beboerne havde i året været delt op i to hold, da de havde været på sommerhustur to forskellige steder i landet. 
Beboerne får desuden hjælp til at klare deres økonomi. De har alle et økonomisk mål, der har til formål, at de selv 
administrerer så meget økonomi som muligt, ud fra deres funktionsniveau. 
 
Beboerne har desuden en god kontakt til deres pårørende, hvilket Gaia støtter op omkring.  Der er to årlige arbejdsdage 
for pårørende, disse dage indeholder ikke kun arbejde men også fx drøftelse af værdier, ture i området mv. Beboerne 
tager til tider på weekend eller sommerferie hos de pårørende. Gaia hjælper med at kontakten er god og konstruktiv. 
 
Auditor så: 
Årshjul for 2017, hvor alle aktiviteter fremgik. Aftenskole, klub virksomhed, Gaia-legene, deltagelse i Hjallerup marked, 
samt arbejdsdage for pårørende i april og september 
Billeder ophængt i fællesrummet fra sommerture og andre ture 
Billeder fra praktikstederne i byen for fire beboere 
  
Kriterium 10:Resultatdokumentation (standard Bortilbud & Dagtilbud) 
På handleplansmøderne følges der op på udviklingen og der fastlægges nye mål. Desuden følges der som nævnt op 
med den enkelte beboer på delmål, med rød, gul, grøn bold. En god måde at evaluere på, med denne målgruppe. 
Auditor så: 
Se under kriterium 7 
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Kriterium: Arbejdsmiljø & social trivsel (standard Dagtilbud) 
Dagtilbuddet på Gaia har som sagt et meningsfyldt og varieret indhold. Beboerne er på hold, efter deres interesse. 
Der er arbejde med dyr og have, hver dag er der et hold, der laver varm mad til frokost. Der er forskellige værksteder og 
fire af beboerne er ude af huset i praktik nogle timer en gang om ugen. Alle beboere har desuden en ugentlig 
hjemmedag, en gang om måneden er det med deres kontaktperson. På denne dag er der mulighed for at ordne 
personlige ting med beboerne, det kan være lægebesøg, frisør, tøj indkøb mv. 
Ved besøget, var der gang i forskellige aktiviteter rundt i huset. Der var en hyggelig og gemytlig tone mellem beboere og 
medarbejdere. 
 
Auditor så: 
Der blev arbejdet med dyrene og i haven, der blev forberedt frokost og fødselsdags formiddagsbord.  
Beboernes delmål vedrørte også Dagtilbuddet fx: at blive bedre til at komme op om morgenen, bedre til at udtrykke sig 
verbalt mv. 
Ugekalender for Dagtilbuddet, med indholdet på de forskellige hold 
Beskrivelse af arbejdsmiljø og social trivsel på Platformen 

Anbefalinger 

Hvad kan auditorteamet give af anbefalinger, udover den ovenstående konklusion, til certificeringsordningens 
involverede parter: 

 
Anbefalinger findes under hvert enkelt punkt. 
 

Eventuelt afsluttende bemærkninger 
 

Fortsat certificering anbefales.  
 
 
------------ 
Lead auditor  

Underskrift og dato 25-8-2017 Birgitte Remmen 
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