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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 tilsynets samlede vurdering 
af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herun-
der deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Birgitte Hoberg Sloth Mette Norré Sørensen 
Partner  Senior Manager 
Mobil: 28 10 56 80 Mobil: 41 89 04 75 
Mail: bsq@bdo.dk Mail: meo@bdo.dk 
Partneransvarlig Projektansvarlig  

 

 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:meo@bdo.dd
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Tilsynet har vurderet hvert tema for sig, herunder ses et diagram over vurderingerne: 

 

 

 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet målrettet med anbefalingen fra sidste års tilsyn, og at der arbejdes 
med relevante udviklingsområder, som medvirker til at sikre en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen.   

 

Det vurderes, at der på plejecentret arbejdes ud fra et værdigrundlag, som efterleves i hverdagen, og som 
medarbejderne kan redegøre for. Beboerne er tilfredse med at bo på plejecentret, hvor de generelt oplever 
at have en hverdag med trivsel. 

 

Tilsynet har gennemgået dokumentationen hos tre beboere og vurderer herudfra, at den skriftlige doku-
mentation i høj grad lever op til Service- og Sundhedslovens krav og Hørsholm Kommunes kvalitetsstandar-
der. Dog ses enkelte mangler i forhold til at sikre fuldstændig sammenhæng og ensartethed i dokumentati-
onen, ligesom der mangler fyldestgørende beskrivelse af indsatsen til blodtryksmåling for en beboer. For en 
beboer med vægtøgning ses manglende beskrivelser af faglig refleksion og handling målrettet observatio-
nen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for dokumentationspraksis og ansvarsfordeling og 
for, hvordan dokumentationen fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

 

I forhold til medicinhåndtering og administration vurderer tilsynet, at medicinhåndteringen på plejecentret 
sker ud fra en systematisk og struktureret tilgang, hvilket understøttes af tjekskema og kompetenceudvik-
lingsmapper. Der er dispenseret korrekt medicin hos alle tre beboere, og det vurderes, at beboerne er 
særdeles tilfredse med kvaliteten af hjælpen til medicin. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre 
for sikker medicinhåndtering og dispensering. 

1 2 3 4 5

Værdigrundlag

Sundhedsfaglig dokumentation

Medicinhåndtering og administration

Personlig pleje og støtte

Praktisk hjælp

Mad og måltider

Kommunikation og adfærd

Aktiviteter og vedligeholdende…

Fysiske rammer

Organisatoriske rammer

Kompetencer
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I forhold til den personlige pleje vurderer tilsynet, at beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og at 
den tildelte hjælp svarer til beboernes behov. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er særdeles tilfredse 
med kvaliteten af hjælpen til den personlige pleje. I enkelte tilfælde vurderes det, at medarbejdere an-
vender handsker på fællesarealer i situationer, hvor dette ikke er påkrævet. Dette på trods af, at medar-
bejderne under interviewet på korrekt vis kan redegøre for anvendelse af handsker ud fra hygiejniske prin-
cipper og faglige overvejelser. Videre vurderes det, at medarbejderne med faglig indsigt kan redegøre for, 
hvorledes den personlige pleje leveres ud fra en individuel og rehabiliterende tilgang. 

 

Det er tilsynets vurdering, at de besøgte boliger fremstår ryddelige og tilstrækkeligt rengjorte, hvilket også 
er gældende for de observerede hjælpemidler.  

Det vurderes, at beboerne får den praktiske hjælp og støtte, de har behov for, og at de er tilfredse med 
kvaliteten heraf. Medarbejderne kan efter tilsynets vurdering på en faglig reflekteret måde redegøre for 
levering af praktisk hjælp og støtte ud fra en rehabiliterende tilgang. 

 

Tilsynet vurderer, at de observerede måltider foregår i overensstemmelse med principperne for det gode 
måltid. I enkelte tilfælde ses det, at maden serveres på en bakke, hvilket fremstår mindre hjemligt. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med rammerne for måltidet, men at de har forskellige 
og divergerende oplevelser af madens kvalitet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for det 
gode måltid og for deres roller og ansvar ved måltiderne. 

 

Kommunikationen på plejecentret vurderes at være ligeværdig, anerkendende og respektfuld, hvilket be-
boerne også giver udtryk for at opleve. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, 
hvorledes der sikres en respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med beboerne. 

 

Der vurderes at være et varierende udvalg af aktiviteter på plejecentret. Beboerne udtrykker tilfredshed 
med udvalget og deltager i det omfang, de ønsker. Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for, hvor-
ledes der arbejdes med aktiviteter og vedligeholdende træning.   

 

De fysiske rammer på plejecentret vurderes at være indrettet med henblik på målgruppen, hvor der løbende 
foretages ændringer i indretningen, som medvirker til at skabe hjemlige og hyggelige rammer for beboerne. 
Tilsynet vurderer, at både ledelse og medarbejdere kan redegøre for overvejelser og indsatser målrettet 
indretningen af de fysiske rammer samt for korrekt opbevaring af personfølsomme oplysninger. 

 

Ud fra målsætning om de organisatoriske rammer vurderes det, at der er ledelsesmæssigt fokus på, at 
organiseringen understøtter den ønskede kvalitet i plejen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan rede-
gøre for mødestruktur og for, hvordan der deles viden om beboerne. 

 

Det vurderes, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre de rette kompetencer i forhold til de faglige 
opgaver på plejecentret. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne oplever at have de fornødne kompeten-
cer til opgaven samt gode muligheder for kompetenceudvikling og sparring. 

 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er et relevant fokus på det tværfaglige samarbejde, og at med-
arbejderne oplever et velfungerende samarbejde, internt såvel som eksternt. 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling:  

 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der som led i kvalitetsarbejdet sættes fokus på at sikre sammenhæng og ens-
artethed i dokumentationen på tværs af plejecentret. Hertil anbefales, at det sikres, at der forelig-
ger handlevejledende beskrivelser af indsatsen til blodtryksmåling, fx i en handlingsanvisning, hvor 
der samtidig fremgår tydelige referenceværdier og opfølgende handlinger.   

2. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt implementeres indsatser, så der skabes faglig refleksion 
med medarbejderne om, hvorledes der skal ageres og dokumenteres, når der konstateres uhensigts-
mæssige ændringer i beboernes vægt. 

3. Tilsynet anbefaler, at der rettes et fagligt fokus på anvendelsen af handsker på fællesarealer, så 
handsker udelukkende anvendes i situationer, hvor det er fagligt relevant.  

4. Tilsynet anbefaler, at der rettes en faglig opmærksomhed på at undgå bakkeservering, som en del 
af at understøtte de hjemlige rammer under måltidet.  
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2. OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Adresse: Plejecenter Louiselund, Louiselund 4, 2970 Hørsholm 

Leder: Konstitueret centerleder, Shirin Madani  

Antal boliger: 90 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 19. oktober 2021 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets ledelse 

• Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere 

• Tilsynsbesøg hos tre beboere  

• Gennemgang af dokumentation og medicin 

• Gruppeinterview med fire medarbejdere (tre social- og sundhedsassistenter og en sygeplejer-
ske) 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer. 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske  
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING OG STATUS 

Data 

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE TILSYN 

Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på anbefalinger fra sidste års 
tilsyn. Her modtog plejecentret en anbefaling målrettet anbrudsdatoer på medicin med 
begrænset holdbarhed. Hertil beskrives, at der er et løbende fokus på medicinen, og at 
kravet om anbrudsdatoer italesættes løbende, fx til den daglige triagering. Herudover er 
der indført et tjekskema, som skal gennemgås ved dispenseringer, hvor blandt andet an-
brudsdato kontrolleres.  

 

STATUS 
Ledelsen fortæller, at der er arbejdet med genoptagelse af de fælles aktiviteter efter 
COVID-19 nedlukningen. Her er fx afholdt fælles gudstjeneste og fælles sang.  

Plejecentret har haft tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed målrettet risikobaseret me-
dicin, hvorfor der naturligt er arbejdet med dette område.  

Medicin og dokumentation beskrives som emner med høj prioritet i kvalitetsarbejdet. Fx 
gennem implementering af tjekskemaet. Herudover gennemføres faste auditeringer hvert 
halve år, hvor en beboers dokumentation bliver gennemgået ud fra forskellige målepunk-
ter. Her er fx fokus på den røde tråd og sammenhæng mellem medicin og dokumentation. 
Fund fra audits italesættes af sygeplejerskerne og bringes i spil ved de daglige triage-
ringsmøder, så der skabes læring på tværs af plejecentret.  

Endvidere beskrives det, at der fremadrettet skal arbejdes med kvittering af medicinad-
ministration i Nexus. Ledelsen italesætter overvejelser i forhold til, om også ufaglærte 
skal have kompetencen, eller om kvitteringen udelukkende skal ske af faglærte medar-
bejdere. Herudover skal der fremadrettet arbejdes med tilstandshjulet, og hvordan man 
tilgår dokumentationen gennem tilstandshjulet. 

3.2 VÆRDIGRUNDLAG 

Data 

 

OBSERVATIONER 

Tilsynet ser flere eksempler på, hvordan hjemlighed, trivsel og hverdagsliv udspiller sig 
på plejecentret. Fx observeres det, at en beboer ligger på en sofa og får sig et formid-
dagshvil. Beboeren har pude i ryggen og virker meget afslappet. På en anden afdeling sid-
der to beboere og hyggesnakker foran fjernsynet. Medarbejderne er nærværende og har 
en imødekommende og venlig tilgang i mødet med beboerne. 

 

LEDELSEN 

Ledelsen fortæller, at der arbejdes ud fra tilgangen om at ”Sikre kvalitet i livet for det 
enkelte menneske”. 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet målrettet med anbefalingen fra sidste års tilsyn.  

Det vurderes, at der arbejdes med relevante udviklingsområder, som medvirker til at sikre en høj faglig 
kvalitet.   
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Dette betyder, at der på plejecentret altid tages udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for 
beboerne og med en bevidsthed om og respekt for, at det først og fremmest er beboernes 
hjem. Dette ses også i det daglige arbejde, som tilrettelægges ud fra beboerens behov og 
ønsker.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne beskriver, at de arbejder ud fra en tilgang om at skabe hjemlig hygge, yde 
omsorg og sikre den rigtige pleje til beboerne, så beboerne har det godt. Der er fokus på 
den enkelte person og dennes behov. Der arbejdes ud fra personcentreret omsorg, hvor 
beboerne sikres medindflydelse.  

Medarbejderne fremhæver, at der til elever og nye kollegaer er en opmærksomhed på at 
videreføre følelsen af, at arbejdet på plejecentret er meningsfuldt og spændende. 

 

BEBOERNE  

To af de beboere, som tilsynet foretager interview hos, udtrykker stor tilfredshed med at 
bo på plejecentret, hvor de oplever at have en meningsfuld hverdag. En beboer oplever, 
at der bliver hygget meget på plejecentret. En anden beboer fortæller, at hun var meget 
dårlig ved indflytningen. Beboeren oplever, at der er gjort en stor indsats på plejecen-
tret, hvilket har bevirket, at beboeren nu er i sin habituelle tilstand og ikke længere sid-
der i kørestol.  

Herudover foretager tilsynet interview af en beboer, som bor på plejecentret sammen 
med sin ægtefælle. Størrelsen på ægteparrets bolig er svarende til den, som andre bebo-
ere bor i alene. Dette finder ægteparret problematisk og vanskeligt. Særligt grundet 
mange hjælpemidler, som optager en stor del af pladsen i boligen. Ægteparret udtrykker, 
at boligforholdene påvirker oplevelsen af livskvalitet. Tilsynet er i dialog med en medar-
bejder herom, som udtrykker forståelse for ægteparrets situation. Hertil beskriver medar-
bejderen en bekymring om pladsforhold og for, hvordan situationen skal håndteres, hvis 
begge beboere på et tidspunkt får behov for anvendelse af loftlift. Ledelsen oplyser, at 
det er en politisk beslutning, at boligerne er overgået til også at være ægtepar boliger. 
Herudover beskrives det, at ægteparret selv har accepteret boligen. På plejecentret ar-
bejdes der ud fra en procedure, hvor der altid tages kontakt til familien, når en bolig til-
bydes. Her anmodes der om, at familien besøger plejecentret og ser boligen, inden de 
takker ja, så de er bekendte med forholdene.  

3.3 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data 

 

OBSERVATIONER 
Der er foretaget observation i tre beboeres omsorgsjournal 
 
Døgnrytmeplan 

Døgnrytmeplanerne er opdaterede og aktuelle hos alle tre beboere, fraset et tilfælde, 
hvor nat hos en beboer indeholder beskrivelser, som ikke længere er aktuelle.  

Døgnrytmeplanerne er for to beboere systematisk opbygget med faste overskrifter, som 
både afspejler indsatsen og generelle oplysninger. Dog anvendes overskrifterne ikke ud 
fra en ensartet tilgang. Hos den sidste beboer anvendes der ikke overskrifter.  

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at der på plejecentret arbejdes ud fra et værdigrundlag, som efterleves i hverdagen, 
og som medarbejderne kan redegøre for. Det er tilsynet vurdering, at beboerne er tilfredse med at bo 
på plejecentret, hvor de generelt oplever at have en hverdag med trivsel.  
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For alle tre beboere ses der handlevejledende og individuelle beskrivelser af den hjælp 
og støtte, som beboerne modtager over døgnet. Beboernes ressourcer, og hvordan disse 
inddrages i støtten, ses tydeligt beskrevet. Særlige hensyn og opmærksomhedspunkter er 
ligeledes velbeskrevet, og der ses dokumentation af sundhedsfremmende og forebyggende 
indsatser. Tilsynet bemærker positivt, at der for alle beboere ses dokumentation af, hvor-
dan der samarbejdes med pårørende.  

 
Funktionsevnetilstande 

Tilsynet oplyses om, at plejecentret på nuværende tidspunkt ikke arbejder med funkti-
onsevnetilstande. For alle tre beboere ses derfor mangler i forhold til området. 

 
Generelle oplysninger 

For to beboere henvises til døgnrytmeplanen under de generelle oplysninger. I døgnryt-
meplanen ses der for de to beboere detaljerede beskrivelser, svarende til beboernes me-
string, motivation, ressourcer, roller og vaner. Under livshistorie ses dokumentation af, at 
beboerne ikke ønsker at deltage i udfyldelse af livshistorie. 

For den sidste beboer er de genelle oplysninger og livshistorie ikke udfyldt.  

 

Helbredstilstande 

Der ses opdaterede og aktuelle beskrivelser i helbredstilstande for alle tre beboere. For 
to beboere ses, at enkelte præparatnavne er anført, og hos samme to beboere ses, at der 
ikke er fuldstændig sammenhæng til den medicinske behandling.  

 

Handlingsanvisninger 

Der er handlingsanvisninger for medicindispensering hos alle tre beboere. Herudover er 
der hos en beboer handlingsanvisning for anvendelse af bæltesele, hvor det er noteret, at 
der dagligt skal indhentes samtykke hos den pågældende beboer.  

For en beboer mangler der handlingsanvisning i forhold til medicinadministration. Indsat-
sen fremgår af døgnrytmeplanen. For en anden beboer ses dokumentation i tilstande af 
blodtryksmåling hver tredje måned. Der ses ingen handlevejledende beskrivelse af indsat-
sen og ej heller beskrivelser af referenceværdier, eller hvordan der skal følges op.  

 

Sammenhæng og systematik i dokumentationen 

Den sundhedsfaglige dokumentation er generelt overskuelig og systematisk opbygget.  

Fraset enkelte mangler er der overordnet en sammenhæng mellem helbredstilstande, 
problemområder, medicinoplysninger og handlingsanvisninger.  

Der er dokumentation af relevante målinger, ligesom der er beskrivelser af afvigelser og 
faglig opfølgning herpå. For en beboer ses dog en vægtøgning over en kort periode, hvor-
til det ikke er muligt at genfinde faglige refleksioner eller opfølgning tilknyttet observati-
onen. Tilsynet oplyses, at vægtstigningen ikke skyldes helbredsmæssige forhold. 

Der er foretaget triagering hos alle tre beboere. En beboer er triageret gul, mens de øv-
rige er triageret grøn. For beboeren med gul triagering er der dokumentation af årsag til 
triagering samt opfølgende notater. 

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne redegør for dokumentationsområdet. Hertil beskrives, at døgnrytmepla-
nen skal være handlevejledende og detaljeret, så døgnrytmeplanerne understøtter en 
ensartet pleje. Beboernes ressourcer skal fremgå af døgnrytmeplanen, og det skal doku-
menteres, hvis der er metoder eller fif, som medvirker til at skabe en god kontakt til be-
boerne. 
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Døgnrytmeplanen beskrives som et dynamisk redskab, der opdateres af kontaktpersonen 
eller i et samarbejde mellem medarbejderne ved forandringer i beboernes tilstand. 

Døgnrytmeplanerne findes i printet udgave, så vikarer og afløsere kan tilgå dem. 

Helbredstilstande udfyldes og opdateres af sygeplejersker eller social- og sundhedsassi-
stenter. Social- og sundhedshjælpere er oplærte i at anvende helbredstilstande, og de 
kontakter en assistent, såfremt der opstår ændringer i en beboers tilstand.  

Medarbejderne redegør for, at der ud fra en kommunal beslutning på nuværende tids-
punkt udelukkende udarbejdes handlingsanvisninger på indsatser, såsom medicindispense-
ring, risikolægemidler, magtanvendelse og sår. Indsatsen til blodtryksmåling dokumente-
res i tilstande, hvor referenceværdier og handling skal fremgå. En medarbejder fortæller, 
at der er et særdeles godt samarbejde med plejecenterlægerne herom, men at det kan 
være udfordrende at få de nødvendige oplysninger fra andre læger. 

3.4 MEDICINHÅNDTERING OG ADMINISTRATION 

Data 

 

Tilsynet gennemgår medicinbeholdningen hos tre beboere samt medicinoplysninger i FMK.  
 

For alle beboere er det gældende, at medicinskabe er indrettet efter en ensartet syste-
matik. I to af boligerne ses en oversigt i skabet, som illustrerer, hvordan skabet skal ind-
rettes. Hos alle tre beboere ses en tydelig adskillelse af den aktuelle medicin, den sepo-
nerede medicin og pn medicin. Herudover ses der i ægtefællebolig en tydelig adskillelse 
mellem beboernes medicin, så der ikke sker en forveksling.  

I boligen findes der mappe, hvori der er placeret en kopi af beboerens aktuelle medicin-
skema. I mappen er et billede af beboeren. Tilsynet forklares, at billedet skal medvirke 
til at understøtte, at der ikke gives medicin til en forkert beboer, fx ved besøg af vikarer.  

Tilsynet bemærker endvidere, at:  
 

• Dokumentationen på medicinlister fra FMK er i overensstemmelse med gældende 
retningslinjer på området.  

• Alle dossetter er markeret med beboerens navn og CPR-nummer samt ugedag.  

• Hos alle beboere er medicinen dispenseret korrekt, og der er givet medicin, sva-
rende til tilsynstidspunktet.  

• Hos de beboere, hvor det er aktuelt, sker en korrekt håndtering og dokumenta-
tion af risikolægemidler. Hertil beskrives en arbejdsgang på plejecentret, hvor 
præparater er highlightet på medicinskemaet, og hvor der er foretages egenkon-
trol af en medicinansvarlig kollega efter dispensering.  

• Der sker en korrekt opbevaring af anden medicin, og der er påført anbrudsdato på 
medicin med begrænset holdbarhed.  

 
LEDELSEN 

Ledelsen beskriver, at der arbejdes med kompetenceudviklingsmapper på plejecentret, 
hvilket understøtter, at medarbejderne sikres korrekt oplæring i delegerede opgaver.  

Tilsynets vurdering - 4 

Det er tilsynets vurdering, at den skriftlige dokumentation i høj grad lever op til Service- og Sundheds-
lovens krav og Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder. Dog ses enkelte mangler i forhold til at sikre 
fuldstændig sammenhæng og ensartethed i dokumentationen, ligesom der mangler fyldestgørende be-
skrivelse af indsatsen til blodtryksmåling for en beboer. For en beboer med vægtøgning ses manglende 
beskrivelser af faglig refleksion og handling målrettet observationen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for dokumentationspraksis og ansvarsfordeling, og 
hvordan dokumentationen fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 
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Herudover er der kontinuerligt fokus på medicinområdet, og auditering og arbejdet med 
tjekskemaet medvirker til at sikre, at medarbejderne er bekendte med medicinhåndte-
ringsinstrukserne, og at de følger disse i hverdagen.  

 

BEBOERNE 
Beboerne beskriver alle tilfredshed og tryghed ved medarbejdernes håndtering af medici-
nen. De beboere, som får støtte til medicinadministration, oplever at få medicin til tiden. 
En beboer fortæller, at hun selv tager medicinen, hvilket fungerer godt. En anden beboer 
oplever, at der er et godt samarbejde mellem medarbejderne og beboerens læge og hos-
pital.  
 
 
MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne redegør for medicinområdet og dispenseringen. Hertil beskrives det, at 
der arbejdes ud fra tjekskemaet. En medarbejder tager et skema op af lommen, som er 
medbragt til en dispensering. Skemaet indeholder områder, som skal kontrolleres, før di-
spenseringen påbegyndes, såsom at FMK opdateres, og at der skal være medicin til fuld 
dispensering. Endvidere ses punkter, som skal kontrolleres under og efter dispenseringen. 
Hertil fx, at der påsættes ændrings-label og reflekteres over, om ændringen er korrekt, 
samt at der skal foretages eftertælling. Skemaet indeholder også fif og refleksioner, til 
anvendelse i forhold til dispenseringsopgaven. Medarbejderne tilføjer, at der er en stor 
opmærksomhed på risikolægemidler og på at skabe ro omkring dispenseringen.  

Medarbejderne henviser til VAR og plejecentrets retningslinjer, som tilgås elektronisk.  

3.5 PERSONLIG PLEJE OG STØTTE 

Data 

 

OBSERVATION 

Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til deres behov. Bebo-
erne fremstår soignerede og veltilpasse. Hos en beboer observeres dog, at beboeren har 
beskidte negle.  

 

I enkelte tilfælde observerer tilsynet, at medarbejdere anvender handsker på fællesarea-
ler i situationer, hvor dette ikke er påkrævet. Det sker fx i forbindelse med, at en beboer 
støttes til indtagelse af mad, da en medarbejder skal hente en lift, ved anretning af mad 
og ved telefonbesvarelse.  

 
 
BEBOERNE 
Beboerne oplever alle, at hjælpen til pleje er svarende til deres behov, og at der tages 
hensyn til deres ønsker og vaner. En beboer fortæller fx, at medarbejderne er meget op-
mærksomme på de skift, der kan være i beboerens funktionsniveau fra dag til dag, og at 
de tilpasser hjælpen herefter. En anden beboer fortæller, at der altid er mulighed for at 
få mere hjælp, såfremt dette er nødvendigt.   

Tilsynets vurdering – 5 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen på plejecentret i meget høj grad sker ud fra en systematisk 
og struktureret tilgang, hvilket understøttes af tjekskema og kompetenceudviklingsmapper.  

Der er dispenseret korrekt medicin hos alle tre beboere, og det vurderes, at beboerne er særdeles til-
fredse med kvaliteten af hjælpen til medicin.  

Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for sikker medicinhåndtering og dispensering.  
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Beboerne oplever, at hjælpen leves som aftalt, og at de er trygge ved hjælpen. En be-
boer fortæller at hun har et nødkald, men at hun foretrækker at gå ud på gangen og finde 
en medarbejder, såfremt hun har behov for hjælp.  

Beboerne oplever, at de anvender deres ressourcer aktivt i plejen i det omfang, de kan, 
og at de støttes heri af medarbejderne. En beboer beskriver, at hun tidligere har fået 
hjælp til alt pleje, men at hun gennem træning er nået så langt, at hun nu er selvhjulpen 
under den personlige pleje.  

Beboerne beskriver, at hjælpen hovedsageligt leveres af de samme medarbejdere. En be-
boer fortæller, hvordan hun fra start blev tilknyttet en fast medarbejder, som har et sær-
ligt godt kendskab til beboerens behov, ønsker og vaner. Beboeren oplyser ligeledes, at 
sygeplejerskerne også har godt kendskab til hendes behov. 

En anden beboer fortæller, at der hen over sommeren har været en del vikarer. Dette er 
dog af mindre betydning, da beboeren oplevede, at alle var dygtige og vidste, hvilken 
hjælp som skulle udføres.  

 
 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes ud fra kontaktpersonsordning, hvilket medvir-
ker til at sikre kontinuitet. I planlægningen tages der herudover hensyn til relationen mel-
lem beboer og medarbejder samt beboers kompleksitet. Der arbejdes ud fra døgnrytme-
planen, hvor der laves individuelle hensyn, som er tilpasset beboerens behov på dagen. 
Hos beboere med demens kan der være øget behov for fast rutine og genkendelighed, 
hvilket medvirker til at skabe tryghed. Herudover beskrives nærvær, kommunikation, 
imødekommenhed og opmærksomhed på beboernes humør som ting, der medvirker til at 
skabe tryghed for beboerne.  

Rehabilitering beskrives som en måde at bevare beboernes ressourcer på. Der anvendes 
en individuel tilgang, hvor indsatsen tilpasses beboernes funktionsniveau. 

Der arbejdes ud fra personcentreret omsorg. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor der 
forventningsafstemmes, og der arbejdes ud fra beboernes livshistorie, hvor der tages ud-
gangspunkt i de ting, som beboerne tidligere har kunnet lide. Der er et tæt samarbejde 
med de pårørende, som bidrager med oplysninger om beboerne. Hertil beskrives en op-
mærksomhed på at skabe tryghed for de pårørende, fx gennem kommunikation og nær-
vær.  

Tilsynet adspørger medarbejderne omkring anvendelse af handsker på fællesarealer, 
hvortil medarbejderne beskriver, at handsker anvendes, når det hygiejnisk er nødvendigt, 
og at anvendelse af handsker på fællesarealer ikke bidrager til at skabe hjemlige hygge. 

 

  

Tilsynets vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og at den tildelte hjælp i høj grad 
svarer til deres behov.  Det er tilsynets vurdering, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af 
hjælpen til den personlige pleje. 

I enkelte tilfælde vurderes det, at medarbejdere anvender handsker på fællesarealer i situationer, hvor 
dette ikke er påkrævet. Dette på trods af, at medarbejderne under interview på korrekt vis kan rede-
gøre for anvendelse af handsker ud fra hygiejniske og faglige overvejelser. Endvidere vurderes det, at 
medarbejderne med faglig indsigt kan redegøre for, hvorledes den personlige pleje leveres ud fra en 
individuel og rehabiliterende tilgang. 
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3.6 PRAKTISK HJÆLP 

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet observerer, at de besøgte boliger fremstår ryddelige og tilstrækkeligt rengjorte.  

Hjælpemidler fremstår ligeledes tilstrækkeligt rengjorte.  

 

BEBOERNE 

Beboerne beskriver, at indsatsen til rengøring og tøjvask er svarende til deres behov, og 
at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. 

Beboerne oplever, at deres ønsker og vaner imødekommes, og at de deltager i det om-
fang, de kan. En beboer fortæller fx, hvordan hun nyder at holde orden i boligen og selv 
reder sin seng. En anden beboer fortæller, at medarbejderne er gode til at opmuntre be-
boeren til selv at rede seng og rydde op. Beboeren værdsætter denne opmuntring og be-
skriver, at hun har brug for medarbejdernes opmuntring løbende gennem dagen.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne redegør for praktiske opgaver, som daglig rengøring, oprydning, rede seng 
mm. Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboerne motiveres til at rede 
sengen eller lægge tøj/viskestykker sammen.  

Af situationer, som kræver en særlig opmærksomhed, beskriver medarbejderne en indsats 
omkring hygiejne på badeværelset og anvendelse af værnemidler, som medvirker til at 
forebygge urinvejsinfektioner.  

3.7 MAD OG MÅLTIDER 

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet observerer, at bordene er dækket op med friske blomster, lys og servietter. I 
morgentimerne er der dæmpet belysning, som skaber en hyggelig morgenstemning. 

 

Tilsynet observerer, at morgenmaden anrettes og serveres på en rehabiliterende måde og 
ud fra beboernes behov og ønsker. Tilsynet observerer dog, at en beboer tager marmela-
den af ostemadden for at placere den i surmælksproduktet. Tilsynet foretager refleksion 
med ledelsen om, at den pågældende beboer kunne have gavn af at få marmeladen ser-
veret i en lille skål, hvilket ledelsen følger op på. Hos den samme beboer ses, at morgen-
maden er serveret på serveringsbakken, hvilket fremstår mindre hjemligt. På de andre af-
delinger ses også enkelte tilfælde af bakkeservering, hvor bakken ikke fjernes under mål-
tidet. 

 

Under frokostmåltidet observeres det, at smørrebrødet anrettes på fade, som sættes på 
bordene. Beboerne spørges ind til, hvilket stykke smørrebrød de gerne vil have. 

Flere beboere, som tilsynet taler kort med, giver udtryk for, at maden smager godt. 

Tilsynets vurdering – 5 

Det er tilsynets vurdering, at de besøgte boliger fremstår ryddelige og tilstrækkeligt rengjorte, hvilket 
også er gældende for de observerede hjælpemidler.  

Det vurderes, at beboerne i meget høj grad får den praktiske hjælp og støtte, de har behov for, og at 
de er tilfredse med kvaliteten heraf. Medarbejderne kan efter tilsynets vurdering på en faglig reflekte-
ret måde redegøre for levering af praktisk hjælp og støtte ud fra en rehabiliterende tilgang. 
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Tilsynet observerer, at smørrebrødet er pænt pyntet og ser indbydende ud. 

Medarbejdere sidder med ved bordene og er i dialog med beboerne. Flere medarbejdere 
spiser også lidt mad. På en afdeling tales der om emner, som får beboerne til at grine 
højlydt.  

En medarbejder fortæller, at afdelingen netop har fået to nye beboere, og at der derfor 
er sat navneskilte frem på bordet, så beboerne kan lære de to nye beboeres navne at 
kende - og omvendt. Undervejs under måltidet skåles og hilses på hinanden. Der er en 
særdeles god stemning under måltidet, hvor flere beboere er meget aktive i dialogen. Til-
synet observerer, at en medarbejder har sat sig imellem de to nye beboere og en anden 
beboer. Medarbejderen støtter på en meget omsorgsfuld og nærværende måde de tre be-
boere i at have en samtale, hvor de udveksler livshistorie. 

 

BEBOERNE 

En beboer giver udtryk for tilfredshed omkring madens kvalitet. Beboeren fortæller, at 
hun synes godt om maden, og at hun har taget på efter indflytningen. 

De to øvrige beboere udtrykker mindre tilfredshed med maden, hvilket beboerne giver di-
vergerende årsager til. En beboer fortæller fx, at der serveres for meget kød, og at der er 
for meget sovs. Beboeren savner pastaretter og friske grøntsager. En anden beboer ople-
ver, at der serveres for mange pastaretter, og at der ofte mangler sovs. Beboeren beskri-
ver kødet som tørt.  

Beboerne indtager deres måltid i boligen eller på fællesarealet efter eget ønske. De be-
boere, som spiser på fællesarealerne, finder stemningen hyggelig.  

Beboerne oplever, at der tages hensyn til deres ønsker og behov, og at de sikres indfly-
delse. Fx fortæller en beboer, at medarbejderne er gode til at tilbyde alternativer, når 
der serveres mad, som hun ikke kan lide. En anden beboer fortæller, at køkkenpersonalet 
nogle gange taler med beboerne omkring maden.  

Beboerne oplever i mindre grad, at de hjælper til ved måltidet. En beboer begrunder 
dette med nedsat syn, mens en anden beskriver manglende lyst hertil. En beboer indtager 
maden i egen bolig og fortæller, at hun selv går ud med det brugte service.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med at sikre det gode måltid. Hertil 
beskrives, at bordet dækkes, og at medarbejderne sidder med ved bordene for at sikre 
god dialog og hyggelig stemning. Der tilbydes kaffe efter maden, eller der tages initiativ 
til at spille et spil for at motivere beboerne til at blive længere.  

Opgaverne fordeles inden måltidet. Maden anrettes på fade, og beboerne gives mulighed 
for at vælge. Der arbejdes med anretning, som understøtter, at beboerne kan spise selv. 
Der er fokus på fejring af højtider, såsom fx oktoberfest, påske- og julefrokost.  

Beboernes indflydelse sikres gennem dialog og møder med køkkenet. Nogle beboere tager 
også selv kontakt til køkkenet. I weekenden serveres en lun ret, som er tilberedt efter 
beboernes ønsker.  

De beboere, som har ressourcer, deltager i opgaver, såsom borddækning og afrydning.  

 

Tilsynets vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at de observerede måltider i høj grad foregår i overensstemmelse med principperne 
for det gode måltid. I enkelte tilfælde ses det, at maden serveres på en bakke, hvilket fremstår mindre 
hjemligt. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med rammerne for måltidet, men at de har forskel-
lige og divergerende oplevelser af madens kvalitet.   

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for det gode måltid og for deres roller og ansvar ved 
måltiderne. 
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3.8 KOMMUNIKATION OG ADFÆRD 

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet observerer en respektfuld og ligeværdig kommunikation mellem medarbejderne 
og beboerne på fællesarealerne. Medarbejderne tiltaler beboerne ved fornavn og taler i 
en anerkendende og venlig tone. Der anvendes fysisk berøring, og kommunikationen fore-
går i øjenhøjde. Fx observerer tilsynet, at en medarbejder går ned i knæ for at være i 
øjenhøjde med en beboer, som hun skal tale med. I et andet tilfælde hilser en medarbej-
der venligt godmorgen til en beboer, som er ved at spise morgenmad. Medarbejderen går 
hen til beboeren og lægger en hånd på beboerens skuldre. Medarbejderen spørger, om 
beboeren har sovet godt. 

Ligeledes ses det, at medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv, fx ved at 
banke eller ringe på døren til boligen og afvente beboerens accept, inden de går ind til 
beboeren. 

 

BEBOERNE 

Beboerne beskriver alle, at der er en god omgangstone på plejecentret, og at de oplever, 
at der bliver talt til dem i en ordentlig tone. En beboer oplever, at der altid er mulighed 
for at få en snak med medarbejderne om de ting, der rører sig hos hende.  

Beboerne oplever også, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og for deres 
personlige grænser, fx ved at banke på døren ind til boligen, inden de går ind. 

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne redegør for, hvad de lægger vægt på i kommunikationen med beboerne, 
samt hvordan der skabes en respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med bebo-
erne. Hertil nævnes blandt andet:  

• At man sætter sig ned og sikrer kommunikation i øjenhøjde. 

• At man ikke taler ned til beboerne, men i en ligeværdig tone. 

• At man er rummelig og har en værdig tilgang. 

• At man er opmærksom på, at man er gæst i beboernes hjem. 

• At man ikke udviser travlhed.  

• At man har en medmenneskelig tilgang og udviser respekt for hinanden. 

3.9 AKTIVITETER OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING  

Data 

 

OBSERVATION 

På opslagstavler ved indgangen til hver afdeling ses en plan for ugens aktiviteter. Aktivi-
teterne er fordelt hen over døgnet. På tilsynsdagen er der bustur og yoga/meditation.  

Tilsynet observerer, at syv beboere er samlet til yoga/meditation. Beboerne er placeret i 
en rundkreds med udkig til naturområder og med afslappende musik i baggrunden. Bebo-
erne deltager aktivt og synes at nyde aktiviteten. 

 

 

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at der i meget høj grad foregår en ligeværdig, anerkendende og respektfuld kommu-
nikation på plejecentret, hvilket beboerne også giver udtryk for at opleve.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres en respektfuld ad-
færd og anerkendende kommunikation med beboerne. 
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Af øvrige aktiviteter observeres blandt andet: 

• Fire beboere sidder samlet på en afdeling og hører rolig musik. 

• På en afdeling spiser beboerne morgenmad, mens de ser fjernsyn. Beboerne synes 
at nyde situationen.  

• En beboer sidder afslappet på en stol på gangarealet og er optaget af at følge 
med i, hvad der foregår. Beboeren hilser på dem, der går forbi hende. 
 

BEBOERNE 

Beboerne fortæller alle, at de deltager i aktiviteter på plejecentret. En beboer fortæller, 
at hun deltager i de aktiviteter, hun finder interessant, mens en anden beboer beskriver 
at deltage i alle de aktiviteter, hun tilbydes. Beboerne fremhæver aktiviteter som bus-
ture og foredrag. Beboerne beskriver stor glæde ved aktiviteterne. 

Beboerne oplever ikke umiddelbart at have indflydelse på aktivitetstilbuddet. Aktivitets-
tilbuddet beskrives dog som varierende.  

 

En beboer fortæller, at hun træner sammen med en fysioterapeut. Beboeren oplever, at 
terapeuten er god til at opmuntre og motivere, så hun får mest muligt ud af træningen. 
De to øvrige beboere giver ikke udtryk for at modtage træning. Hertil beskriver en be-
boer, at hun selv går ture i nærmiljøet.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne beskriver, at der tilbydes mange aktiviteter, både i større og mindre grup-
per. Der fremhæves aktiviteter, såsom at få ordnet negle, snakke, spille spil, bustur, cy-
keltur, gåtur og sommerferietur. Herudover beskrives det, at der er et samarbejde med 
frivillige.  

Medarbejderne fortæller, at der i aktivitetsarbejdet også er fokus på den vedligeholdende 
træning. Dette sker fx ved, at fysioterapeuten tager beboerne med ud at gå eller cykel.  

I hverdagen beskrives et fokus på vedligeholdende træning gennem enhver handling, gen-
nem motivation af beboerne til at gå og gennem den rehabiliterende tilgang.   

Medarbejderne oplever, at der er et godt samarbejde med plejecentrets fysioterapeut og 
fysioterapeuter udefra, som anvendes, når beboere udskrives med genoptræningsplan, el-
ler når der er ordineret vederlagsfri fysioterapi.    

3.10 FYSISKE RAMMER 

Data 

 

OBSERVATION 

Fællesarealer fremstår renholdte og ryddelige. Indretningen inspirerer til socialt samvær 
ved, at der er hyggekroge og sofagrupper, som beboerne kan sætte sig ved. Indretningen 
bærer præg af hjemlig hygge, hvor borde ses dækket med friske blomster, puder i sofa-
erne og indirekte belysning i form af små bordlamper flere steder. 

På afdelingernes opslagstavler hænger relevante opslag med information til beboere og 
pårørende.  

På nogle afdelinger er der pyntet op til Halloween – på andre afdelinger har man fravalgt 
dette, da beboerne ikke vil have glæde heraf på grund af deres demens sygdom. 

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at der i meget høj grad er et varierende udvalg af aktiviteter på plejecentret, hvor 
beboerne er tilfredse med udvalget og deltager i det omfang, de ønsker.  

Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes med aktiviteter og vedlige-
holdende træning på plejecentret.   
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Pt. er man i gang med at indrette mellemgangene mellem husene for også der at skabe en 
mere hjemlig indretning. Indretningen bidrager til øget sansestimulering. Tilsynet får op-
lyst, at det er tanken, at gangarealerne indrettes ud fra forskellige temaer. 

 

LEDELSEN 

Ledelsen fortæller, at man på plejecentret er optaget af at skabe en hjemlig indretning. 
Dette ses fx ved, at der er pyntet op ved højtider og ved anvendelse af små lamper, 
dæmpet belysning og batterilys. Der indrettes med møbler, som er tilpasset målgruppen. 
Her er fx anvendt møbler fra tidligere beboere. Der er opsat små (elektroniske) pejse, 
som bidrager til at skabe en hyggelig stemning. Ligeledes pyntes der med friske blomster 
hver uge.  

Ledelsen fortæller, at den hjemlige hygge også skabes gennem medarbejdernes nærvær 
og den tid, de bruger sammen med beboerne. Hertil oplever ledelsen, at medarbejderne 
er gode til at sidde sammen med beboerne og skabe hygge.  

Ledelsen fortæller, at boligerne nu også tilbydes til ægtepar. På nuværende tidspunkt bor 
fire ægtepar på plejecentret.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med at sikre, at rammerne er tilpasset 
målgruppen. Hertil beskrives en opmærksomhed på, at boligen skal være hjemligt indret-
tet og så vidt mulig ligne det hjem, som beboeren kom fra. På fællesarealerne er der 
også fokus på at skabe hjemlighed, blandt andet gennem genkendelige møbler, blomster, 
tæpper, puder, stearinlys og pejs. I haven er der et springvand, og mellemgangene er ved 
at blive gjort mere hjemlige. Der pyntes op til højtider, fx jul, påske og halloween.  

 

Medarbejderne redegør for korrekt opbevaring af personfølsomme oplysninger, herunder 
at alle personfølsomme oplysninger opbevares i aflåst skab.  

3.11 ORGANISATORISKE RAMMER  

Data 

 

LEDELSEN 

Ledelsen oplyser, at plejecenterleder er på barsel, og at en afdelingsleder er konstitueret 
i stillingen. De øvrige afdelingsledere samarbejder for at løse opgaver på øvrige områder.  

På plejecentret er der ansat en udviklingssygeplejerske, og der er tilknyttet en sygeple-
jerske til hver afdeling.  

Der er ressourceperson på områder som inkontinens, forflytning, demens, praktikvejleder 
og hygiejne. Herudover er der ansat aktivitetsmedarbejdere i afdelingerne, hvilket bevir-
ker til øget aktivitet i de enkelte afdelinger. Ledelsen fortæller, at dette er en af de gode 
læringsområder, som man tager med videre fra tiden med COVID-19.  

 

På plejecentret afholdes der triageringsmøder hver morgen, hvor alle medarbejdere del-
tager. Herudover afholdes der afdelingsvise møder, hvor man på en afdeling mødes fast 
hver formiddag.  

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad er indrettet med henblik på målgruppen, og at der 
løbende foretages ændringer i indretningen for at skabe hjemlige og hyggelige rammer for beboerne.  

Tilsynet vurderer, at både ledelse og medarbejdere kan redegøre for overvejelser og indsatser målret-
tet indretningen af de fysiske rammer samt for korrekt opbevaring af personfølsomme oplysninger. 
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Der afholdes ugentlige møder for aftenvagten, hvor ledelsen deltager. I forhold til overlap 
mellem vagter beskrives det, at en aftenvagt møder ind kl. 14, og at der altid er en syge-
plejerske til kl. 15.30, men at der herudover ikke arbejdes med overlap.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne fortæller, at det daglige arbejde organiseres ud fra prioritering om kon-
taktperson samt beboernes fysiske og psykiske ressourcer. Der afholdes daglige triage-
ringsmøder, som medvirker til at løfte det faglige niveau blandt medarbejderne og bidra-
ger til en større forståelse og viden omkring den enkelte beboer. Viden mellem vagtlag 
deles primært gennem dokumentation eller mails. Der arbejdes ikke med overlap, men 
medarbejderne oplyser, at de kan finde på at komme tidligere eller blive senere, hvis en 
vigtig besked skal videregives.  

Herudover beskrives det, at de faste auditeringer også medvirker til, at der sker vidende-
ling og opfølgning hos den enkelte beboer. Til auditeringen gennemgås alle retningslinjer 
samt dokumentation og medicin hos beboeren. Tilgangen bidrager yderligere positivt til 
at skabe en kultur, hvor man har et helhedsblik på beboerne.  

3.12 KOMPETENCER 

Data 

 

LEDELSEN 

Ledelsen beskriver, at der på plejecentret er en stor normering af social- og sundhedsas-
sistenter, hvor der i gennemsnit er tre assistenter i dagvagt på hver afdeling. Den pri-
mære faggruppe er dog social- og sundhedshjælpere.  

Der er ansat pædagoger, som understøtter aktivitetsarbejdet. Rengøringen varetages af 
servicemedarbejdere, og der er ansat en fysioterapeut.  

Ledelsen oplever, at man har de rette kompetencer på plejecentret, men at der er 
rekrutteringsvanskeligheder i forhold til faglærte medarbejdere.  

 

Som en del af at sikre medarbejdernes kompetencer arbejdes der ud fra kompetencepro-
filmapper. Her er særligt fokus på at øge social- og sundhedshjælpernes kompetencer, så 
de kan varetage delegerede opgaver. Kompetenceprofilmappen udleveres ved ansættel-
sen og understøtter en systematisk og struktureret oplæring.  

Herudover afholdes der forskellig undervisning. På nuværende tidspunkt undervises i de-
mensområdet, og alle medarbejdere har gennemført test i ABC-demens.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne oplever at have rette kompetencer og beskriver samtidig, at der altid er 
mulighed for sparring såfremt man er i tvivl. Hertil anvendes særligt sygeplejerskens kom-
petencer. Medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. 
Hertil beskrives fx undervisning i demens og i sårbehandling.   

Medarbejderne fortæller, at der på plejecentret anvendes kompetenceprofilmapper, hvor 
der arbejdes med delegering af opgaver. Hertil beskriver medarbejderne, at de har mod-
taget oplæring i konkrete opgaver, såsom insulingivning og kompressionsbehandling.  

  

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at der i meget høj grad er ledelsesmæssigt fokus på, at organiseringen understøtter 
den ønskede kvalitet i plejen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for mødestruktur og 
for, hvordan der deles viden om beboerne.  
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3.13 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

Data 

 

LEDELSEN 

Plejecentret fysioterapeut arbejder på tværs af alle afdelinger. Ledelsen beskriver, at 
der dagligt er et tæt samarbejde med medarbejderne omkring beboernes træning, men 
at fysioterapeuten ikke indgår som en fast del af møderne. Fysioterapeuten har bistået 
med undervisning af ufaglærte.  

Herudover beskrives der et tværfagligt samarbejde med køkkenet, som er i dialog med 
beboerne omkring kosten. Træningscentrets ergoterapeut kan inddrages, såfremt der er 
behov for kompetencer og viden hos beboere med dysfagi.  

På plejecentret samarbejdes der med to plejecenterlæger. Hertil beskrives et velfunge-
rende samarbejde, hvor der sker borgernær læring ved besøgene hos de enkelte beboere.  

Ledelsen oplever, at der på plejecentret er et godt tværfagligt samarbejde, fx mellem 
ressourcepersoner og medarbejderne i mellem. 

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne oplever, at der internt er et tæt samarbejde mellem faggrupperne. Fx 
samarbejdes der med aktivitetsmedarbejderen, fysioterapeut, ergoterapeut og trænings-
center. På tværs i kommunen samarbejdes med de midlertidige pladser, hjemmeplejen, 
omsorgstandplejen og lægerne. Medarbejderne oplever, at der er et særligt godt samar-
bejde med plejecenterlægerne, som medvirker til at øge fagligheden blandt medarbej-
derne og i indsatsen til den enkelte beboer.  

 

  

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt i meget høj grad er fokus på at sikre de rette kompetencer i 
forhold til de faglige opgaver på plejecentret. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne oplever at 
have de fornødne kompetencer til opgaven, samt gode muligheder for kompetenceudvikling og sparring. 

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt i meget høj grad er et relevant fokus på det tværfaglige sam-
arbejde, og at medarbejderne oplever et velfungerende samarbejde, internt såvel som eksternt. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til 
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, bru-
gere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte  tilbud. 

 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

 

• At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunal-
bestyrelsen har truffet.  

• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  

• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.  

 

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse 
mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter 
deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov 
indgår ligeledes i tilsynet.  

 

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå 
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsy-
nene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.  

 

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med 
kommunen ikke i BDO’s tilsyn. 

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager af-
sæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets resur-
ser, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på 
at få overensstemmelse mellem beboernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og 
ledelsens muligheder og rammer. 

 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er strukture-
ret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangs-
punkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  
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De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gen-
nemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om 
og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. 

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumenta-
tion samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold 
på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 

4.3 VURDERINGSSKALA 

Nedenfor ses eksempel på BDO’s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau: 

 

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5  Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle beboere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4  Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af beboere 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3  Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af beboere 

• En del af elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger   

SCORE: 2 

  

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for 
beboernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af beboerne 

• Få af elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

 

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.   
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SCORE: 1  Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 
afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af beboerne 

• Der er fare for beboernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 
nødvendigt omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger 

 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.   

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for 
dialog eller samvær med flere af beboerne.  

 

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, 
ligesom oplysninger fra områdecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- 
og/ anden sundhedsfaglig baggrund. 
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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 soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet 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 kom-
munale 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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