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Vi vil gøre det bedre



Tværfaglig pædagogisk indsats
Vi oplever, at mange kommuner efterspørger 
hjælp, der strækker sig ud over pleje og 
omsorg. Vi har mange års erfaring med 
pædagogisk støtte til voksne med komplekse 
sygdomsforløb.  

Vores teamledere har  mange forskellige 
uddannelsesmæssige baggrunde, såsom 
socialrådgiver, pædagog, psykoterapeut 
og psykolog. De tværfaglige kompetencer 
er en fordel, når det handler om at yde en 
pædagogisk indsats. 

Det udførende personale
Når vi arbejder med en borger, er der altid en 
fast personalegruppe omkring borgeren og de 
pårørende, også selvom der kun er tale om få 
timers hjælp ad gangen. 

Dette sikrer en vis kontinuitet i den 
pædagogiske indsats. I tæt samarbejde med 
sagsbehandleren sætter vi mål og delmål for 
indsatsen i forhold til borgerens handle- og 
behandlingsplan. 

Rekruttering
Vi har en effektiv rekrutteringsproces. Vi er 
specialister i rekruttering af personale med de 
specifikke faglige kompetencer og erfaringer, 
der er behov for hos den enkelte borger. 

Alle medarbejdere kommer ind til en samtale. 
På den måde sikrer vi os, at både de faglige 
og menneskelige kvalifikationer er i orden, og 
at der er et optimalt match mellem borgeren, 
de pårørende og det personale, der arbejder i 
hjemmet.

Faglig sparring og supervision
Hos Olivia Danmark har alle borgere en 
fast tilknyttet teamleder, som har en 
relevant pædagogisk baggrund. Dette gør, 
at teamlederen har en solid faglig ballast, og 
kan derved give personalet i ordningen faglig 
sparring og feedback. 

Derudover har vi ekstern supervision, hvor vi 
f.eks. bruger  VISO og eksterne psykologer med 
psykoterapeutisk erfaring. 

Personalet er 95 % selvdækkende
Vores udførende personale er selvdækkende i 
95 % af tiden. Skulle det alligevel ske, at 
der opstår en akut situation, så har vi som 
noget helt unikt et landsdækkende akutteam 
bestående af bl.a. SOSU-assistenter og 
sygeplejersker.  

Det betyder, at vi forpligter os til at stille med 
en vikar, hvis der akut skulle opstå problemer 
med at få dækket en vagt. 



Pædagogisk støtte 

Status og dokumentation
Vi sender statusrapporter hver 3. måned eller 
efter aftale, så du hele tiden er opdateret og 
kan følge borgerens udvikling. 

Vi har et tæt samarbejde med kommunen og 
i samarbejde med sagsbehandlere justerer vi 
løbende den pædagogiske indsats for at sikre 
at vi følger borgerens handleplan. 

Derudover benytter vi Woodbo, der er et 
elektronisk journalføringssystem, som 
dagligt dokumenterer udviklingen i forhold til 
borgerens mål og delmål. Som sagsbehandler 
kan du også få adgang, såfremt du ønsker det.  

Dét ,der gør vores pædagogiske indsats en 
succes
• Alle teamledere med ansvar for den daglige 

drift af de pædagogiske ordninger har en 
relevant pædagogisk baggrund.

• Der er en fast teamleder tilknyttet 
borgeren. Det gør, at teamlederen får et tæt 
samarbejde med borgeren og de pårørende.

• Borgeren/pårørende inddrages i 
rekrutteringsprocessen, hvilket sikrer et 
stabilt personale, der matcher borgerens 
behov både fagligt og menneskeligt.

• Tæt opfølgning på mål og delmål i forhold 
til handleplanen. Woodbo samler al 
dokumentation ét og samme sted.

• Vi benytter os af ekstern supervision fra 
eksempelvis VISO.

• Vi sender statusrapporter hver 3. måned 
eller efter behov, så du hele tiden er 
opdateret på borgerens udvikling. For os handler det om at kunne bidrage med

 hjælp af høj kvalitet og faglighed. 

Det handler også om at styrke det gode samar-
bejde omkring borgeren ved at dokumentere 
og holde dig i kommunen opdateret i forhold til 
borgerens mål, delmål og handleplan. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for en 
uforpligtende snak om, hvordan vi kan tilret-
telægge en pædagogisk indsats  for borgere i din 
kommune. 

Læs mere på
www.oliviadanmark.dk

Skriv til
info@oliviadanmark.dk

Ring på
88 88 71 71

En lille folder som denne 
siger ikke alt...



Vidste du at...

...vi sender statusrapporter hver 3. måned. Det sikrer dig en tæt 
og håndholdt opfølgning.

...vi har altid åbent. Udenfor alm. åbningstid har vi en akuttelefon, 
hvor man altid kan ringe.

...hos os har du en fast kontaktperson, som kender dig og din 
borger/pårørende.

...i 95 % af tiden er det udførende personale selvdækkende. 
Det betyder mere tryghed for borgeren og de pårørende.

...vi har en helhedsorienteret tilgang. Vi har mange års erfaring 
med pårørendeinddragelse. Det er vores erfaring, at det giver et 
langt bedre samarbejde omkring hjælpen til borgeren.

Læs mere på
www.oliviadanmark.dk

Skriv til
info@oliviadanmark.dk

Ring: 88887171


