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Forord 

 

Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurde-
ring af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.  Herefter følger en række 
faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete til-
bud. 

Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og obser-
vationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vur-
dering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den sam-
lede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. 

 

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

Plejehjemmets navn og adresse  

Plejehjemmet Falkenberg, Falkenbergvej 30, 3140 Ålsgårde 

Leder 

Helle Lund 

Antal boliger  

74 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

 10. november 2015, kl 9.00 – 14.30 

Datagrundlag 

Ved tilsynet er der indsamlet data ved 7 beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt og modtager for-
skellig pakketildeling. Desuden er beboerne fordelt på plejehjemmets afdelinger.  

Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig do-
kumentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere 
og medarbejdere.  

Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. 

Tilsynet har gennemført interview med 8 medarbejdere, heraf 

• 3 Social- og sundhedsassistenter 

• 4 Social- og sundhedshjælpere 

• 1 sygeplejerske 

Tilsynet har foretaget interview med plejehjemmets ledere og har interviewet 1 pårørende i for-
bindelse med tilsynet.  

Endelig har tilsynet foretaget observationer på plejehjemmets fællesarealer. 

Tilsynsførende  

Nethe Britt Jorck, Sygeplejerske, MPP, consultant 

Heidi Pors Sørensen, Senior consultant, socialpædagog og plejehjemsassistent  

 

  



Helsingør Kommune 

Uanmeldt tilsyn, Plejehjemmet Falkenberg 

 

 November 2015 

 

5 

 

2 SAMLET TILSYNSRESULTAT 

BDO har på vegne af Helsingør Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Falken-
berg. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer 
BDO, at tilsynet på Plejehjemmet Falkenberg giver anledning til følgende samlede vurdering: 

Samlet vurdering 

 Ingen bemærkninger 

Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at 
leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne be-
slutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene 
på plejehjemmet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. 

 

 

X 

Bemærkninger  

Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til i 
vid udstrækning at leve op til såvel lovgivningens krav, som kommunens kvalitetsstandar-
der mv., men at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har 
mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvali-
tetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sund-
hedsfaglige standarder. 

 Betydelige mangler  

Dette betyder, at betydelige dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejds-
grundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kom-
munens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- 
og sundhedsfaglige standarder. 

 Kritisable forhold  

Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige 
fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandar-
der, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige 
standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en 
eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 
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2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet 

I nedenstående skema angives begrundelsen for tilsynsresultatet. For det første beskrives de styr-
ker, som tilsynet vurderer, der er til stede på plejehjemmet i relation til de aftalte målepunkter. 
For det andet præciseres det på indikatorniveau, hvor der er fundet årsag til bemærkninger, even-
tuelle mangler eller kritisable forhold, som samlet set ligger til grund for tilsynsresultatet. 

 Styrker 

Med udgangspunkt i tilsynets målepunkter vurderes det, at plejehjemmet har følgende styrker: 

Beboerne udtrykte tilfredshed med kvaliteten af medarbejdernes indsats. Beboerne oplever, at 
de får den hjælp, de har brug for og oplever, at de bruger deres ressourcer. Beboerne ved desu-
den, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage.  

Beboerne føler sig trygge og oplever, at de har en god og respektfuld kontakt med medarbej-
derne i hverdagen. Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres ønsker om levevis. Bebo-
erne udtrykker stor tilfredshed i forhold til madens kvalitet og oplever gode rammer for indta-
gelse af måltidet. 

Medarbejderne udviser en omsorgsfuld måde at arbejde på i forhold til den enkelte beboer og 
udviser respekt og etik i alle observerede situationer. Medarbejderne har et godt kendskab til 
beboernes behov for pleje og omsorg og kan redegøre for en individuel og faglig indsats hos den 
enkelte beboer. Medarbejderne kan desuden redegøre for, hvordan beboernes ressourcer ind-
drages i forbindelse med personlig pleje, og der vises eksempler på hensigtsmæssig planlægning 
af plejen, som tilgodeser beboernes individuelle behov.  

Medarbejderne oplever, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne vedrørende § 83 og § 
86. Brugen af Triage har været fagligt værdifuldt og understøtter, at medarbejderne kan tage 
god vare på beboere. Medarbejderne oplever gode forhold for beboere med særlige behov og 
medarbejderne oplever, at de har de nødvendige kompetencer i forhold til at varetage disse be-
hov. Medarbejderne oplever, at oplæringen er relevant, og at de har mulighed for efteruddan-
nelse/ kompetenceudvikling.  

Medarbejderne oplever et velfungerende internt samarbejde og en god kommunikation med be-
boerne og pårørende. En pårørende fortæller, at beboerne trives på plejehjemmet, og at det er 
et godt sted at være.  

Standarden af rengøringen på fællesarealer og boliger er tilfredsstillende, og de fysiske rammer 
er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen. Der er fællesskab omkring måltiderne og 
kommunikationen er respektfuld.   

Plejehjemmet har indført et nyt omsorgssystem (KMD-care) i 2015. Implementeringen er under-
støttet af undervisning, vejledning og oplæring. Tilsynet vurderer generelt sammenhæng mel-
lem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand.   

De positive erfaringer med KMD-care og de tiltag, der er i gang på de prioriterede indsatsområ-
der, er et godt grundlag for at arbejde videre med de forbedringspunkter, som tilsynet fandt. 

Bemærkninger 

På baggrund af tilsynet vurderes det, at følgende målepunkter giver anledning til bemærknin-
ger: 

 Mål 1-  Dokumentation  
• Tilsynet bemærker, at 6 ud af 7 funktionsvurderinger ikke er udfyldt. 

 
 Mål 2 – Dokumentation 
• Tilsynet bemærker, at der i 4 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler individuelle og handlevej-

ledende beskrivelser om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen.  
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 Mål 3 – Dokumentation 
• Tilsynet bemærker, at der i 5 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler beskrivelse af, hvorledes 

beboerens fysiske og mentale ressourcer inddrages og vedligeholdes i almindelig daglig le-
vevis.  
 

 Mål 5 - Dokumentation  
• Tilsynet bemærker, at der i 6 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler oplysninger om de individu-

elle behov i forbindelse med praktisk hjælp i boligerne. 
 

 Mål 6 – Dokumentation 
• Tilsynet bemærker, der er i 4 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler beskrivelser i forhold til 

beboernes ønsker og vaner i hverdagen.  
 

Betydelige mangler 

Tilsynet har ikke konstateret ”betydelige mangler ” i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstids-
punktet.  

Kritisable forhold  

Tilsynet har ikke konstateret” kritisable forhold” i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstids-
punktet.  

 

 

2.2 Tilsynets overordnede anbefalinger 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejehjemmets fremadrettede udvik-
ling:  

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Falkenberg underviser, vejleder og oplærer medarbej-
derne i ajourføring af funktionsvurderinger.  

2. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Falkenberg underviser, vejleder og oplærer medar-
bejderne i udarbejdelse af handlevejledende, individuelle og opdaterede døgnrytmepla-
ner for den samlede pleje- og omsorgsindsats. 

3. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Falkenberg underviser, vejleder og oplærer medar-
bejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplanerne, således at det beskrives, hvorledes bebo-
erens fysiske og mentale ressourcer medinddrages i plejen. 

4. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Falkenberg underviser, vejleder og oplærer medar-
bejderne i udarbejdelse af døgnrytmeplanerne, således at disse indeholder beskrivelser af 
beboernes behov for praktisk støtte, der ligger ud over almindelig rengøring. 

5. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Falkenberg i beskrivelsen af beboernes hverdag i 
døgnrytmeplanerne sikrer, at den afspejler beboernes livshistorie, ønsker og vaner. 
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3 DATAGRUNDLAG 

På de følgende sider fremgår resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt 
generelle kommentarer til hvert mål. 
 

3.1 Stikprøver  

 Det skriftlige grundlag 
Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandar-
der 

 Mål 1: Der foreligger en skriftlig afgørelse i forhold til beboerens behov for hjælp til pleje og 
omsorg. 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   

 

x For alle beboere kan visitators afgørelse om afreg-
ningspakke fremfindes i KMD-care.  

Tilsynet bemærker, at 6 ud af 7 funktionsvurderin-
ger i KMD-care ikke er udfyldt.  

Observation x   Det vurderes, at der samlet set er sammenhæng 
mellem pakketildeling og beboerens tilstand. 

Beboer x   Beboerne har kendskab til, hvor de kan henvende 
sig ved behov for at klage.  

Alle beboerne udtaler sig positivt om plejehjem-
met, og at der ikke er noget, de har behov for at 
klage over. Beboerne regner med, at medarbej-
derne vil hjælpe dem, hvis de får behov for at 
klage. En beboer vil tale med pårørende om hjælp. 

 

 Personlig pleje 
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens § 83 samt 
kommunens kvalitetsstandarder 

Mål 2: Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation  x  3 ud af 7 døgnrytmeplaner lever op til kommunens 
krav til sundhedsfaglig dokumentation.  

Tilsynet bemærker positivt, at der for alle beboere 
er oprettet døgnrytmeplaner i det nye omsorgssy-
stem. Skabelonen indeholder hjælpe-overskrifter, 
som skal understøtte individuelle og handleanvi-
sende beskrivelser.  

4 døgnrytmeplaner har delvise mangler.  

Manglerne vedrører typisk ajourføring i forhold til 
beboernes aktuelle behov for pleje og omsorg.  
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Der observeres generelt sporadiske mangler i forhold 
til hjælpen til bad og spisning samt hjælpen til nat-
ten, idet beskrivelserne her ikke er handlevejle-
dende og individuelt beskrevet 

For en beboer mangler ajourføring om, at han for 
nylig har fået anlagt topkateter og har behov for sår-
pleje.  

For en anden beboer er ikke angivet det faktum, at 
han har fået amputeret begge ben.  

For en tredje beboer, som ind imellem har en urin-
pose, som lækker, er det ikke anført, om beboer har 
brug for hjælp til at tømme urinposen. 

Det er tilsynets vurdering, at det vil være en stor 
hjælp for beboeren og medarbejderne, at der er 
større klarhed i beskrivelsen. 

Observation x   Beboerne fremstår velplejede.  

Beboer x   Beboerne udtrykker tilfredshed med hjælpen til 
personlig pleje og omsorg. Beboerne oplever, at de 
får den hjælp, de har brug for.  

Medarbejder x   Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne ken-
der beboerne godt og udviser indsigt og forståelse 
for den enkelte beboers behov for pleje.  

To medarbejdere beskriver betydningen af, at de 
guider beboere gennem bad og hjælper beboerne 
med selv at kunne gøre så meget som muligt i den 
personlig pleje. 

Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne har 
fokus på små vigtige detaljer i plejen, således at 
beboernes vaner og ønsker imødekommes. 

Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne an-
vender Triagering som arbejdsredskab til at have 
overblik over, hvilke beboere der har et aktuelt be-
hov for ekstra plejeindsats.  

Medarbejder x   I forhold til magtanvendelse bemærker tilsynet po-
sitivt, at medarbejderne har kendskab til reglerne 
for magtanvendelser og andre indgreb i selvbestem-
melsesretten. De har ikke erfaring med indberet-
ning, men kender arbejdsgange for at få hjælp til 
at gøre det korrekt, hvis det bliver aktuelt.  

Medarbejder fortæller, at man drøfter gråzonesitu-
ationer på møder, og ind imellem tilkaldes demens-
vejleder.  

Medarbejderne fortæller også om, hvorledes de 
skal reagere ved vold og trusler. Eksempelvis for-
tæller en medarbejder, hvorledes situationer om-
kring vold og konflikthåndtering tages op med le-
dere og kolleger samt fortæller om, hvorledes det 
indberettes. Det beskrevne er i overensstemmelse 
med det vedtagne. 
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 ADL 
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens § 86 samt 
kommunens kvalitetsstandarder. 

Mål 3: Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer og hvordan de inddrages og anven-
des i hverdagen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation  x  I 2 ud af 7 døgnrytmeplaner er beboerens fysiske 
og mentale ressourcer veldokumenteret.  

Eksempelvis er for en beboer beskrevet, hvorledes 
guidning medfører, at beboer kan gøre sig forståe-
lig. 

I 5 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler ajourføring i 
forhold til, hvordan beboernes fysiske og mentale 
ressourcer inddrages og anvendes i hverdagen. Til-
synet bemærker, at beboerne har ressourcer, der 
ikke fremgår af døgnrytmeplanerne. 

Døgnrytmeplanerne kunne med fordel indeholde 
oplysninger om beboerens mentale/hukommelses-
mæssige tilstand, idet det vil understøtte en mål-
rettet og individuel pleje. 

Medarbejderne har indgående viden om de bebo-
ere, de plejer, men viden formidles ikke systema-
tisk videre i den skriftlige dokumentation. 

Beboer x   Beboerne fortæller generelt, at deres egne res-
sourcer anvendes og medinddrages i hverdagen. 
Flere beboere oplyser, at de er glade for, at 
medarbejderne hjælper dem med det, de har 
brug for, og at de selv gør, hvad de kan, for at 
bibeholde det, de evner. 

En beboer fortæller, at han har svært ved at få ti-
den til at gå. Mens han boede hjemme kom han i 
dagcentret og var glad for det. Han vil gerne i 
dagcenter så ofte som muligt, men det kan være 
svært at nå at blive færdig om morgenen og 
komme ned. 

En anden beboer fortæller, at han gør, hvad han 
kan i hverdagen. Han tømmer postkasse og kører 
tur ud på gaden, når medarbejderne har tid at 
hjælpe ham. Han træner 2 gange ugentligt med 
terapeut. 

Flere andre beboere fortæller, at de er meget til-
fredse med træningstilbuddet på plejehjemmet. 

Medarbejder x   Medarbejderne kan fagligt redegøre for beboernes 
ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i 
hverdagen.  

Medarbejderne har generelt meget fokus på, at 
beboerne bruger egne ressourcer. Medarbejderne 
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kan beskrive individuelt og fyldestgørende, hvor-
ledes hjælpen til personlig pleje skal udføres. 

Eksempelvis beskriver en medarbejder, at han har 
samarbejdet med ergoterapeut i forbindelse med 
den personlige pleje og forflytning af beboer. Ar-
bejdsgange er optimeret, madras er udskiftet og 
forflytningsmåde er fastlagt.  

En medarbejder fortæller, at det er vigtigt at tale 
med beboerne om, at de ikke bliver afhængige af 
medarbejderne, men at de selv kan blive ved med 
at kunne så meget så muligt. Hun kan give flere 
eksempler fra hverdagen med beboerne. 

En anden medarbejder fortæller om, hvorledes 
hun bistår en svagtseende med nye valgmulighe-
der i form af lydbøger og IPAD. Hun fortæller des-
uden, at beboeren bliver hjulpet som den første 
om morgenen, så han kan komme tidligt i dagcen-
ter. Medarbejder beskriver, hvorledes beboer 
støttes i selv at dække egen plads ved bordet, 
som han altid har gjort med serviet og bestik på 
en bestemt måde mm.  

En tredje medarbejder fortæller, at en beboer 
kunne stå på benene, da han kom til plejehjem-
met, men det kan han ikke længere. Han vil ikke 
op om morgenen og har ikke lyst til at komme vi-
dere med træningen. Hun fortæller om, hvorledes 
medarbejderen motiverer og guider. En fjerde 
medarbejder fortæller om verbal guidning som 
redskab til en bestemt beboer. 

Medarbejderne har fokus på, at beboernes res-
sourcer anvendes i forhold til madsituationen og 
den personlige pleje, men der gives få eksempler 
på, hvorledes beboerne involveres i daglige aktivi-
teter. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne beskriver 
ressourcer hos beboerne, der med fordel kan be-
skrives i døgnrytmeplanerne. 

 

 Psykisk pleje og omsorg  
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens §§ 83 og 86 
samt kommunens kvalitetsstandarder. 

Mål 4: Der foreligger en beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation  x  5 ud af 7 døgnrytmeplaner indeholder beskri-
velse af beboernes behov for psykisk pleje og 
omsorg, hvor dette skønnes relevant. 
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I forhold til en beboer er der ikke beskrivelse af, 
at han ind imellem slår ud efter medarbejderne. 

For en anden beboer er anført, at beboer har 
gode og dårlige dage, men det er ikke fagligt be-
skrevet og ikke med handleanvisende beskri-
velse. 

Ved interview af medarbejdere og ved at tale 
med beboerne får tilsynet oplysninger om bebo-
erens psykiske tilstand, som er af værdi at få do-
kumenteret.  

Observation x   Der fremgår generelt oplysninger om angst, sorg, 
ensomhed eller anden relevant viden om bebo-
erne. 

Beboer x   Beboerne giver alle udtryk for, at de føler sig 
trygge og sikre på plejehjemmet. 

Medarbejder x   Tilsynet oplever positivt, at medarbejderne har 
indsigt i den enkelte beboers behov og kender til 
væsentlige forhold af betydning for den psykiske 
pleje og omsorg. 

En medarbejder fortæller om, hvorledes hun 
bedst varetager plejen for en beboer, som har 
behov for særlig psykisk pleje og omsorg. 

En anden medarbejder beskriver, at det er vig-
tigt at være forberedt på, at beboer nemt bliver 
vredladen. Hun beskriver, hvorledes hun skal 
agere for at forebygge konflikt. 

En tredje medarbejder beskriver en beboer, som 
er meget snaksalig og bidrager positivt til trivs-
len for andre beboere. Medarbejderne beskriver, 
hvorledes de understøtter, at han kan være sam-
men med andre, som har glæde af det. 

 

 Praktisk hjælp   
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til § 83. 

Mål 5: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   x Der er udarbejdet planer for den rengøring, der 
varetages af rengøringsmedarbejderne.  

Tilsynet bemærker, at beboernes behov for 
hjælp til praktisk støtte, der rækker ud over 
selve rengøringen, alene i 1 ud af 7 tilfælde 
fremgår af døgnrytmeplanerne. 

For denne beboer er beskrevet, at beboer selv 
vander planter, at hun kan hjælpe med køkken-
funktioner, lægge tøj på plads, dække bord, selv 
tørre af og ordne håndvask. 
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For øvrige beboere mangler beskrivelse af, hvem 
der udfører den lettere rengøring, lægger tøj på 
plads, skifter sengetøj, vander blomster, tømmer 
affaldsposer og lignende praktiske opgaver. 

Tilsynet vurderer, at det er relevant at bekrive i 
døgnrytmeplanerne for også at kunne udføre en 
individuel pleje vedrørende den praktiske hjælp. 

Observation x   Tilsynet vurderer, at alle sete boliger og hjælpe-
midler fremstår rene.  

Beboer x   Beboerne er meget tilfredse med hjælpen til 
rengøringen 

Medarbejder  x   Medarbejderne kan fagligt beskrive beboernes 
behov for støtte til praktiske opgaver, og hvad 
der gøres for at sikre, at boligen fremstår ren og 
ryddelig. 

2 medarbejdere beskriver de opgaver, de har 
hos beboerne med at skifte sengetøj, rengøre 
toilet, lægge tøj på plads og lufte ud. 

 

 Hverdag på plejehjemmet. 
Sammenhæng mellem rammer, tilbud og beboernes trivsel 

Mål 6: Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag og oplever at blive respekteret 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation  x  Døgnrytmeplanerne skal indeholde beskrivelse 
af, hvorledes hverdagen er planlagt for at under-
støtte, at beboeren har en god og tilfredsstil-
lende hverdag og oplever at blive respekteret.  

3 ud af 7 beboere har en individuel og handlean-
visende døgnrytmeplan, som afspejler beboerens 
livshistorie, ønsker og vaner. 

For de øvrige beboere findes sporadiske oplys-
ninger om beboerens livshistorie, ønsker og va-
ner forskellige steder i optegnelserne. 

Beboer  x   Beboerne udtrykker generelt tilfredshed med at 
bo på plejehjemmet. 

En beboer fortæller, at han læser avis og hører 
radio. 

En anden beboer er overvejende tilfreds, men vil 
gerne lidt tidligere op om morgenen. 

En tredje fortæller, det er fint at spille ludo. 

Flere beboere nævner eksempler på aktiviteter, 
de deltager i på plejehjemmet. 

Beboer x   Tilsynet bemærker positivt, at beboerne ople-
ver, at der er en god tone, og at kommunikatio-
nen foregår respektfuld.  
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Beboer  x   Beboerne roser madens kvalitet. Beboerne ud-
trykker tilfredshed med de faste pladser og de 
mindre borde. En anden beboer sætter pris på, 
at han kan spise i egen bolig, når han gerne vil 
spise alene.  

Medarbejder  x   Medarbejderne kan redegøre for beboernes øn-
sker og vaner og de særlige hensyn, der skal ta-
ges i hverdagen.  

De fleste beboere opholder sig i de mindre stuer, 
der er tilknyttet hvert af de 6 afsnit. Medarbej-
derne tager hensyn til, hvilke beboere der hyg-
ger sig sammen og har glæde af hinandens sel-
skab. 

Medarbejderne er opmærksomme på den en-
kelte beboer, eksempelvis har en beboer behov 
for at have en medarbejder ved siden af sig un-
der spisning. 

En anden medarbejder fortæller, at en beboer 
holder af at være i fællesskabet og tale om ud-
sendelser i TV hver aften i fjernsynsstuen. 

En tredje medarbejder fortæller om en beboer, 
der ikke trives ved at være sammen med mange 
mennesker. Når hun gerne vil til bingo, går med-
arbejderne med hende, så de kan hjælpe hende 
tilbage igen, når hun ønsker det. 

 

3.2 Observationer på fællesarealer 

Målepunkter  Tilsynets vurderinger 

Miljø og aktiviteter 

Er der et aktivt miljø 
på fællesarealerne? 

Plejehjemmets dagcenter tilbyder mange forskellige aktiviteter for 
både hjemmeboende borgere og beboere. Det er tilsynets vurdering, at 
plejehjemmet har aktiviteter med et stort og varieret indhold.  

Plejehjemmet udgiver et månedligt nyhedsbrev, hvor aktiviteterne er 
beskrevet.  

Fællesarealerne er fordelt i plejehjemmets 6 enheder. Der er møbleret 
både til spisesituationer og til hygge og fjernsynskig. Der er også mindre 
nicher i nogle fællesarealer, hvor enkelte beboere finder sammen.  

I fællesrummene ses aktivitetstavler om aktiviteter for hver dag samt 
udflugter. 

Tilsynet bemærker, at en beboer og en medarbejder hjælper hinanden 
med at lægge vasketøj sammen. Ud over spisning observeres ikke andre 
aktiviteter på fællesarealerne. 

Er der fællesskab og 
trivsel omkring målti-
det? 

Tilsynet vurderer, at der er fællesskab og trivsel omkring måltiderne på 
plejehjemmet. 

Alle måltider indtages i fællesstuerne i afdelingerne ved mindre borde. 
Der er dækket hyggeligt op med dækkeservietter med beboers navn på. 
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Ved morgenmåltidet sidder en del af beboere og spiser sammen. Andre 
foretrækker at spise i deres rum, enkelte vil gerne blive lidt længere i 
sengen og spise lidt senere.   

Ved frokosttid samles beboerne. Der er dækket pænt op.  Der småsnak-
kes, og medarbejderne hjælper de beboere, der har brug for det. Det 
er et hyggeligt måltid, hvor medarbejdere og beboere sidder sammen 
og spiser. For at undgå uro ved måltidet er det en bestemt medarbej-
der, som har opgaven med at gå til og fra, når der er behov for det. 

Omgangsform 

Er kommunikationen/ 
dialogen respektfuld? 

Tilsynet bemærker, at der tales i en respektuld og anerkendende tone 
til beboerne. Medarbejderne afventer svar, selv om det tager lang tid 
for nogle af beboerne. 

Medarbejderne banker altid på dørene, inden de går ind i boligerne. 

Bliver beboerne be-
handlet værdigt? 

Tilsynet observerer værdig behandling af beboerne. 

 

Fysiske rammer og boligforhold 

Er rengøringsstandar-
den tilfredsstillende? 

Tilsynet bemærker, at rengøringsstandarden er meget tilfredsstillende.  

Der er pænt, ryddeligt og rent overalt. 

Er de fysiske rammer 
indrettet hensigtsmæs-
sigt i forhold til mål-
gruppen? 

Tilsynet bemærker positivt, at de fysiske rammer er hensigtsmæssige. 
Hver enhed har velindrettede stuer og gange, som er brede nok til at 
beboerne kan gangtræne, og kørestole kan komme omkring.   

 

 

3.3 Interview med leder, medarbejdere og eventuelle pårørende  

Interview med leder 

Målepunkter  Ja Delvist Nej  Uddybende kommentarer 

Er der foretaget rele-
vant opfølgning på an-
befalinger fra sidste til-
syn? 

x   Indledende interview med plejehjemsleder: 

Ledelsen oplyser, at der er fulgt op på anbefalin-
gerne fra sidste tilsyn.  

Et nyt omsorgssystem (KMD-care) understøtter 
nogle af indsatsområderne. Implementeringen er 
ikke sket i det tempo, som plejehjemmet havde 
ønsket og har kostet mange ressourcer. 

Implementeringen har været støttet af en klar 
ansvars- og rollefordeling med de enhedsansvar-
lige som nøglepersoner. Arbejdet har fokuseret 
på at gøre døgnrytmeplanerne handleanvisende 
og sikre dokumentation af de sygeplejefaglige 
problemområder.  

Tilsynet bemærker efter gennemsyn af journaler 
og interview af medarbejdere, at implementerin-
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gen er godt i gang, men at der stadig er forbed-
ringspunkter. Disse er beskrevet under de rele-
vante emner i rapporten.  

Oplever leder, at pleje-
hjemmet lever op til 
kvalitetsstandarderne 
vedr. § 83 og § 86? 

x   Ledelsen oplever, at plejehjemmet lever op til 
kvalitetsstandarderne vedr. § 83 og § 86 i meget 
høj grad. 

Alle medarbejdere bliver oplært i kvalitetsstan-
darderne, og hvilke pakker beboerne kommer 
med. Der spørges løbende ind til, hvorledes pak-
kerne passer til beboernes behov, og der fortæl-
les eksempler på beboere, der nyligt har fået re-
vurderet deres pakke. 

Afregningspakkerne bliver brugt til både at klar-
gøre, hvad det er, medarbejderne skal gøre, men 
også i høj grad, hvad de ikke skal gøre som med-
arbejdere. 

Der sikres kompetenceudvikling og faglig støtte 
til medarbejderne for at leve op til målene. 

Har der været indberet-
ninger i forhold til 
magtanvendelse eller 
andre indgreb i selvbe-
stemmelsesretten? 

Er der iværksat indsat-
ser i forhold til håndte-
ring af evt. trusler eller 
vold i hverdagen og 
hvordan arbejdes der 
med konflikthåndtering? 

x   Der har ikke været indberetninger om magtan-
vendelse det seneste halve år. Plejehjemmet er 
opmærksom på at arbejde med medarbejderens 
opfattelse af, hvad magtanvendelse og indgreb i 
selvbestemmelsesretten er. Medarbejderne kan 
trække på 3 demensvejledere i dagcentrets de-
mensafsnit.  Demensvejlederne bidrager med vi-
dendeling om, hvorledes magtanvendelse kan fo-
rebygges. Ledelsen fortæller, at medarbejderne 
kender de forskellige typer af magtanvendelse og 
er meget bevidste om procedurer og arbejds-
gange.  

Håndtering af vold og trusler håndteres ved, at 
der følges op umiddelbart efter. Der er en stig-
ning i forekomsten af vold og trusler fra bebo-
erne. Enhedslederne er opmærksomme på udfor-
dringen og følger op. 

Er der et godt internt 
samarbejde/en god dia-
log? 

x   Leder oplyser, at det interne samarbejde opleves 
som meget positivt af alle. Ledelsen henviser til 
en nylig foretaget trivselsundersøgelse, hvor Fal-
kenberg opnåede det højeste resultat. 

Leder oplyser, at det interne samarbejde lø-
bende understøttes af, at medarbejderne over-
vejende er i blandede vagter.  

Det interne samarbejde understøttes ved, at 
medarbejderen ind imellem også passer bebo-
erne i de andre fløje, hvilket ledelsen oplever 
understøtter læring og videndeling.  
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Er der et godt eksternt 
samarbejde, fx med på-
rørende? 

x   Ledelsen oplever et velfungerende samarbejde 
med eksterne parter og med pårørende. 

Ledelsen sikrer konstruktivt samarbejde med be-
boere og pårørende gennem ”Husmøder”, som 
afholdes 2 gange årligt. Der deltager enhedsle-
delsen, plejehjemsleder mv. Temaer er eksem-
pelvis trivsel, aktiviteter, maden og naboskab. 

Der har lige været større arrangement til Mor-
tensaften, hvor 65 ud af 74 beboere var til stede 
sammen med enkelte pårørende. 

Der har også været holdt husets 5-års fødselsdag 
med deltagelse af mange pårørende. 

Er der sammenhæng 
mellem kompetencer og 
beboernes behov? 

x   Ledelsen vurderer, at der er opnået god sam-
menhæng mellem medarbejdernes kompetencer 
og beboernes behov. Der delegeres efter kommu-
nens standarder.  

Der er rimelig fast bemanding i hver enhed. Med-
arbejderne i hver enhed har de kompetencer, 
der skal til for at kunne pleje beboerne. Samtidig 
dækker medarbejderne ind for hinanden ved syg-
dom og kender derved også beboerne i de andre 
enheder. 

Der er 2 sygeplejersker om dagen fra mandag til 
fredag. I det øvrige tidsrum kan medarbejderne 
trække på akutteamet i hjemmeplejen. 

Er der mulighed for 
kompetenceudvikling? 

x   Ledelsen oplever, at der er gode muligheder for 
kompetenceudvikling.  

I 2015 er indsatsen fortsat med Triagering og ar-
bejdsformen er nu i sikker drift. Derudover har 
indsatserne været dokumentation, forflytninger 
og ernæringsprojekt for beboere med særligt be-
hov. Ledelsen oplever, at ”Kørekort” modellen 
har været en udmærket måde at systematisere 
dele af kompetenceudviklingen. 

  

Interview med medarbejdere  

Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende kommentarer 

Oplever medarbej-
derne, at plejehjem-
met lever op til kvali-
tetsstandarderne vedr. 
§ 83 og § 86? 

x   Tilsynet bemærker, at medarbejderne alle ved, 
hvilke afregningspakke beboeren har.  

Medarbejdere oplever, at beboerne får en god 
behandling i overensstemmelse med kvalitets-
standarderne. 

Oplever medarbejderne 
at der er gode forhold 
for beboergrupper med 
særlige behov? 

x   Medarbejderne oplever, at forholdene og samar-
bejdet med beboere med særlige behov er 
gode. De kender alle beboerne på plejehjemmet 
og er kontaktperson for enkelte. 
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Har personalet rele-
vante kompetencer i 
forhold til grupper med 
særlige behov? 

x   Medarbejderne oplever, at de selv og kollegerne 
har de kompetencer, der skal til.   

Ved ændringer i beboernes tilstand eller ved 
komplekse sygeplejefaglige problemer ved med-
arbejderne, hvem de skal henvende sig til. 

Foregår der en relevant 
oplæring af nye medar-
bejdere? 

x   Medarbejderne fortæller om relevant introduk-
tion for nye medarbejdere.  

Til komplekse beboere anvendes altid side-
mandsoplæring, således at beboer og medarbej-
dere lærer hinanden at kende. 

Er der relevante mulig-
heder for efteruddan-
nelse/ 

kompetenceudvikling? 

x   Medarbejderne fortæller, at der er gode mulig-
heder for kompetenceudvikling.  

Der er mulighed for kurser, og medarbejderne 
oplever, at Triage-arbejdsgangene understøtter 
kompetenceudviklingen. 

Medarbejderne har været undervist i vold og 
trusler og nævner tillige demensundervisningen 
og samarbejdet med demensvejlederne som ek-
sempel på kompetenceudvikling. 

Er der et godt internt 
samarbejde?  

x   Tilsynet bemærker positivt, at alle medarbej-
dere beskriver et godt internt samarbejde, hvor 
man hjælper hinanden på tværs. Medarbejderne 
sikrer, at de komplekse beboere passes af de 
medarbejdere, der kender dem bedst. 

Triage- arbejdsgangene understøtter det interne 
samarbejde og videndeling. 

Er der en god dialog/ 
kommunikation med 
beboerne? 

x   Medarbejderne oplever, at der er en god tone 
på plejehjemmet og en god dialog. 

Medarbejderne nævner, at Husmøderne mellem 
pårørende, beboer og medarbejdere medvirker 
til den konstruktiv dialog og samarbejde. 

 

Interview med Pårørende  

Målepunkter Ja Del-
vist 

Nej Uddybende bemærkninger 

Oplever de pårørende 
sig medinddraget? 

x   Pårørende oplever sig medinddraget i hverda-
gen. Hun er meget tilfreds med Husmødet, hvor 
hun og hendes datter mødes sammen med ple-
jehjemleder og afsnitsleder. 

Trives beboeren gene-
relt? 

x   Hun oplever, at hendes mand trives så godt som 
det er muligt. Han synes godt om maden. 

Er der relevant og til-
strækkelig mulighed for 
aktiviteter? 

 x  Pårørende oplever, at hendes mand ikke læn-
gere har glæde af sociale aktiviteter med andre 
mennesker. Han vil gerne ud at gå i den friske 
luft, men der har været meget lidt mulighed for 
medarbejderne at få tid til at gå en tur med 
ham over sommeren. 
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Er de pårørende gene-
relt tilfredse med hver-
dagen på plejehjem-
met? 

x   Pårørende oplever, at medarbejderne passer 
rigtig godt på ham og beskriver plejehjemmet 
som et godt sted at være. 

Er de pårørende gene-
relt tilfredse med kom-
munikationen med per-
sonalet? 

x   Pårørende oplever, at kommunikationen med 
medarbejderne er rar og behagelig. 
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4 TILSYNETS FORMÅL, METODE OG INDHOLD 

BDO fører på vegne af Helsingør Kommune tilsyn på kommunes plejehjem. Formålet med disse uan-
meldte til er at: 

• Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete afgø-
relse, og de indsatser, der leveres til den enkelte beboer. 

• Kontrollere, om arbejdet på det enkelte plejecenter udføres fagligt forsvarligt i forhold til 
beboere, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative 
retningslinjer efterleves. 

• Understøtte kvalitetsudvikling i de indsatser, der leveres til beboerne gennem en anerken-
dende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. 

• Forebygge at mindre problemer udvikler sig til noget alvorligt ved at give handlingsoriente-
rede anbefalinger og bemærkninger.  

• Skabe grundlag for læring og refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse 

 

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, afhængig af plejehjemmes størrelse. De til-
synsførende har en sygeplejefaglig baggrund. 

 

Tilsynet indeholder tre overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema. 

Element Beskrivelse 

Stikprøver • 10% af beboerne (minimum fem) udvælges til deltagelse  
• Systematisk og dybtgående afdækning af sammenhæng mellem visita-

tion, dokumentation af behov og praksis 
• Metoderne er gennemgang af dokumentation, observation af beboers 

almene tilstand, interview med beboer og medarbejder 
• Fokus på faglighed i dokumentation og medarbejdernes udtalelser 
• Fokus på beboerens egne oplevelser 

Observationer 
på fællesarea-
ler 

• Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fælles-
arealer 

• Fokus på dialogen mellem beboere og medarbejdere og leder 
• Fokus på værdighed og trivsel 
• Fokus på kultur og socialt miljø 
• Observation og kontrol af fysiske rammer og boligforhold 

Interview med 
leder, medar-
bejdere og på-
rørende 

 

(Interview med 
medarbejdere 
afholdes i prak-
sis i forbindelse 
med stikprø-
verne) 

• Interview med leder eller dennes stedfortræder 
• Fokus på oplæring og kompetenceudvikling 
• Fokus på internt og eksternt samarbejde  
• Fokus på forhold for særlige grupper 
• Fokus på oplevelse af hjælpen efter §§ 83 og 86 
• Interview med medarbejdere 
• Fokus på oplæring og kompetenceudvikling 
• Fokus på internt samarbejde  
• Fokus på forhold for særlige grupper 
• Fokus på oplevelse af hjælpen efter §§ 83 og 86 
• Interview med eventuelle pårørende 
• Fokus på trivsel og aktiviteter 
• Fokus på tilfredshed  
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5 YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til  

 

Leder af BDO Tilsyn 

HELEN HILARIO JØNSSON 

hej@bdo.dk 

 

BDO Kommunernes Revision 

Godkendt revisionsaktieselskab 

Havneholmen 29 

DK-1561 København V 

Tlf.: 33 12 65 45 

www.bdo.dk 
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