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Forord 
 
Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede 

vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.  Herefter følger en 

række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det 

konkrete tilbud. 

Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og 

observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en 

vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den 

samlede 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 30A, 3140 Ålsgårde 

Leder 

Helle Lund 

Antal boliger  

74 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

D. 12. september 2013, kl. 8.00-14.30 

Datagrundlag 

Ved tilsynet er der indsamlet data ved 7 beboere. Beboerne er tilfældig udvalgt, og modtager 
forskellig pakketildeling. Desuden er beboerne fordelt på plejehjemmets afdelinger.  

Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig 
dokumentation), 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 desuden gennemført interview med 7 medarbejdere: 

 2 Social-og sundhedsassistenter 

 5 Social- og sundhedshjælpere 

Tilsynet har foretaget interview med plejehjemmets afsnitsleder og en pårørende. 

Endelig har tilsynet foretaget observationer på plejehjemmets fællesarealer. 

Tilsynsførende  

Gitte Ammundsen, Chefkonsulent, Sygeplejerske 

Karin Kappel, Chefkonsulent, Sygeplejerske 
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2 SAMLET TILSYNSRESULTAT 

BDO har på vegne af Helsingør Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmet 
Falkenberg. 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 
beslutninger 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 
kvalitetsstandarder mv., men at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige 
arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens 
krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt 
almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. 

 Betydelige mangler  

Dette betyder, at betydelige dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige 
arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens 
krav, kommunens 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 kvalitets-
standarder, 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 
styrker, 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, 
eventuelle 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: 

Den sundhedsfaglige dokumentation fremstår med få undtagelser generelt på et højt niveau. Der 
er vurderet sammenhæng mellem beboernes behov for hjælp og de visiterede ydelser. Der er 
ligeledes vurderet sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand.   

Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Beboerne oplever, at de bruger deres 
ressourcer. Beboerne ved desuden, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage.  

Kvaliteten af både den personlige og praktiske hjælp er tilfredsstillende og beboerne oplever, at 
hjælpen tilrettelægges efter deres behov, ønsker og vaner.   

Beboerne føler sig trygge og oplever, at de har en god og respektfuld kontakt med personalet i 
hverdagen. Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres ønsker om levevis.  

Beboerne udtrykker tilfredshed i forhold til måltiderne og oplever gode rammer for indtagelse af 
måltidet.  

Medarbejderne fremstår fagligt kompetente. Medarbejderne har et godt kendskab til beboernes 
behov for pleje og omsorg og kan redegøre for en individuel og faglig indsats hos beboerne. 
Medarbejderne kan desuden redegøre for, hvordan beboernes ressourcer inddrages i forbindelse 
med personlig pleje og praktisk hjælp.  

Medarbejderne oplever, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne vedrørende § 83 og § 
86. Medarbejderne oplever gode forhold for beboere med særlige behov, samt at de har relevante 
kompetencer i forhold til varetage disse behov.  

Medarbejderne modtager relevant oplæring og har mulighed for 
efteruddannelse/kompetenceudvikling. Medarbejderne oplever et godt internt samarbejde og en 
god kommunikation med beboerne.  

De pårørende udtrykker stor tilfredshed og oplever trivsel og føler sig inddragede.  

De pårørende udtrykker tilfredshed med mulighederne for aktiviteter på plejehjemmet, og 
oplever tilfredsstillende kommunikation med medarbejderne.  

Plejehjemmets afsnitsleder oplyser, at der er foretaget relevant opfølgning på anbefalingerne fra 
sidste tilsyn. Afsnitslederen tilkendegiver, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne 
vedrørende § 83 og § 86. 

Afsnitslederen giver udtryk for, at der er et godt samarbejde både internt og eksternt. 

Afsnitslederen oplyser, at medarbejderne har gode muligheder for kompetenceudvikling.  

Afsnitslederen oplever sammenhæng mellem de beboerens behov og medarbejdernes 
kompetencer.  

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

Beboerne behandles værdigt. 

Bemærkninger 

På baggrund af tilsynet vurderes det, at følgende målepunkter giver anledning til bemærkninger: 

 Mål 2 – dokumentation 

 I forhold til 3 ud af 7 døgnrytmeplaner er den sundhedsfaglige indsats om natten 
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ikke beskrevet handlevejledende.  

 I forhold til 1 døgnrytmeplan er beboerens behov for pleje og omsorg kun 
dokumenteret i forhold til morgenhjælpen.  

 Mål 6 – beboer 

 2 beboere og en pårørende giver udtryk for en hård tone fra nattevagten.   

Betydelige mangler 

Tilsynet har ikke konstateret betydelige mangler i forhold til tilsynskonceptet på 
tilsynstidspunktet.  

Kritisable forhold  

Tilsynet har ikke konstateret kritisable forhold i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet.  

 

 

2.2 Tilsynets overordnede anbefalinger 

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

Udviklingspunkter 

1. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet vurderer, om nødplanen for rengøring, når 
serviceassistenten er fraværende, fungerer godt nok.   

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet fortsat underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i 
udarbejdelse af døgnrytmeplaner, således at disse fremstår handlevejledende beskrevet 
gennem hele døgnet.  

2. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet sikrer, at beboerne tiltales respektfuldt og 
anerkendende i alle døgnets timer. 
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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 3.1.1

Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens 
kvalitetsstandarder 

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

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation x   Den skriftlige afgørelse indeholder en beskrivelse af 
beboernes pakketildeling. 

Observation x   Det er tilsynets vurdering, at der generelt er 
sammenhæng mellem visitators afgørelse og 
beboernes tilstand.  

En beboer er visiteret til en pakke A3. Der verserer 
en sag mellem pårørende, plejecenter og visitation i 
forhold til denne vurdering. Beboeren er tidligere 
beboer fra et andet plejecenter, hvor 
pakketildelingen var A4. Plejecentret mener, at 
denne pakketildeling bør fastholdes. Tilsynet vil ikke 
tage stilling til den verserende sag, men konstaterer, 
at der er tale om en beboer med massivt behov for 
pleje og omsorg. 

Beboer x   Beboerne tilkendegiver, at de har mulighed for at få 
hjælp, hvis de ønsker at klage. Beboerne giver dog 
udtryk for, at de ikke har noget at klage over. Flere 
beboere oplyser, at de ville tage kontakt til 
pårørende eller personale vedrørende eventuelle 
klager. 

1 beboer er hukommelsessvækket og kan ikke 
besvare spørgsmålet.  

Medarbejder x   5 ud af 7 medarbejdere har kendskab til beboernes 
pakketildeling. Samtlige medarbejdere har kendskab 
til beboernes behov for pleje og omsorg.  

 

 Personlig pleje 3.1.2

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   Der forefindes døgnrytmeplaner for alle beboere i 
omsorgsjournalen.  
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Alle døgnrytmeplaner opfylder generelt kravene i 
forhold til vejledningen i Helsingør Kommune.  

Døgnrytmeplanerne er systematisk opbygget og 
overskuelige, og alle skrevet i et forståeligt sprog. 
Tilsynet bemærker, at overskrifter i forhold til 
sygeplejefaglige problemområder er udfyldt og 
fremstår på et højt fagligt niveau.  

Tilsynet bemærker, at døgnrytmeplanerne er 
gennemgået og godkendt i samarbejde med 
beboerne, hvilket også fremgår af dokumentationen. 

Beboernes hverdagsaktiviteter og faste aftaler 
fremstår veldokumenterede.  

Døgnrytmeplanerne indeholder beskrivelse af 
hjælpen til den personlige pleje og omsorg gennem 
hele døgnet.  

I forhold til to beboere ses fagligt relevante 
problematikker vedrørende beboernes 
alkoholproblemer, og hvorledes udfordringer i 
forbindelse hermed skal håndteres. Det beskrives 
ligeledes i forhold til begge beboere, hvorledes man 
kommunikerer med beboerne i både ædru og 
påvirket tilstand. 

En beboers udfordringer i forhold til ernæring er 
veldokumenteret med handlevejledende beskrivelser 
af indsatsen. Eksempelvis beskrives 
opmærksomheden på beboerens ernæringsmæssige 
tilstand, idet beboeren har et stort alkoholforbrug og 
ikke spiser hensigtsmæssigt. Der er fokus på at 
tilbyde beboeren fast føde på udvalgte tidspunkter. 

Tilsynet bemærker desuden udførlige 
forflytningsvejledninger og relevante handleplaner i 
relation til beboernes forskellige udfordringer.  

Tilsynet bemærker, at 3 ud af 7 døgnrytmeplaner 
ikke indeholder handlevejledende beskrivelser af 
hjælpen om natten. Det skrives blot eksempelvis 
”tilsyn x2”  

I forhold til en døgnrytmeplan ses manglende 
beskrivelse af hjælpen både formiddag, middag, 
eftermiddag og nat. Borgeren har med stor succes 
fået etableret faste toilettider, hvilket bl.a. ikke 
fremgår af dokumentationen.   

Observation x   Tilsynet vurderer, at der er der fin sammenhæng 
mellem de beskrevne plejeopgaver og beboernes 
tilstand.  

Eksempelvis observerer tilsynet to beboere, som 
trods alkoholproblemer, alligevel fremstår 
velplejede.  

To beboere har lange negle og en beboer har 
samtidig dårlig håndhygiejne.  

Beboer x   Beboerne oplyser, at de er yderst tilfredse med den 
hjælp, de modtager af plejepersonalet.  

En beboer mener ikke, hun får den hjælp, hun har 
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brug for, men kan ikke helt redegøre for, hvad hun 
mangler i forhold hertil. Beboeren nævner dog, at 
hun gerne vil have mere hjælp til håndhygiejne. 

Medarbejder x   Medarbejderne har et godt kendskab til beboerens 
behov for pleje og omsorg. Ydermere redegøres der 
fint for den faglige indsats. Tilsynet bemærker, at 
medarbejderne i høj grad inddrager etiske 
overvejelser, når de fortæller om beboerne. 
Eksempelvis i forhold til en beboer med 
alkoholproblemer. 

En medarbejder redegør på fagligt overbevisende 
måde for indsatsen i forhold til en beboer med 
særlige ønsker og forholdsvis høje forventninger.  

En anden medarbejder fortæller, hvordan det er 
vigtigt at starte dagen med en rolig snak hos en 
hukommelsessvækket beboer. Beboeren har flere 
faste spørgsmål, han skal have svar på, inden han er 
klar til at gå i gang med dagens opgaver.  

En tredje medarbejder giver en fint eksempel på en 
tillidserklæring imellem medarbejder og beboer. 
Beboer bruger ofte alle sine penge på alkohol, men 
på tilsynsdagen er beboeren, på opfordring fra 
medarbejderen, kommet retur med halvdelen af 
beløbet, hun fik udleveret.  

 

 ADL 3.1.3

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 
anvendes i hverdagen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation x   Døgnrytmeplanerne indeholder beskrivelser af 
beboerenes ressourcer såvel psykisk, fysisk, socialt 
og mentalt, samt hvorledes disse ressourcer 
inddrages i den daglige pleje og omsorg.  

Eksempelvis ses en døgnrytmeplan, som beskriver, 
hvordan borgeren selv kan tage tøj på, hvis tøjet er 
lagt frem, selvom det tager lang tid.  

I forhold til en anden beboer er dennes sociale 
ressourcer fint beskrevet. Det fremgår, at beboeren 
er god til at skabe kontakt, men har svært ved at 
fornemme, hvis andre ikke ønsker kontakten.  

En anden beboers mentale ressourcer er beskrevet i 
forhold til, at beboeren kan give udtryk for egne 
meninger og holdninger, og kan være omsorgsfuld 
over for andre beboere. 

Der ses ligeledes fine beskrivelser af, hvorledes 
beboerne inddrages i de daglige opgaver i 
afdelingen fx i forhold til madlavning, borddækning, 
vasketøj o.l.  
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Beskrivelserne er af høj faglig kvalitet. 

Observation x   Tilsynet vurderer, at der er fin sammenhæng 
mellem de beskrevne ressourcer og beboernes 
tilstand. 

Beboer x   Beboerne giver udtryk for, at de føler 
medbestemmelse og ansvar for eget liv.  

En beboer fortæller, hvordan han tager bussen til 
byen, og hvordan han selv nogle gange kan klare 
personlig pleje. 

En anden beboer er stort set selvhjulpen i det 
daglige, og kan selv vaske sit tøj på vaskedagen.  

1 beboer er hukommelsessvækket, og kan ikke 
besvare spørgsmålet.  

Medarbejder x   Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder 
systematisk og struktureret for at vedligeholde og 
have fokus på beboernes ressourcer.  

En medarbejder har fokus på beboerens 
medbestemmelse. Det er vigtigt at lytte til, hvad 
beboeren ønsker den pågældende dag, og hvis 
beboeren afviser hjælpen, skal dette respekteres. 
Medarbejderen fortæller, hvordan beboeren 
medinddrages i daglige gøremål i forhold til 
opgaver, der vedrører ham selv. Beboeren vil gerne 
hjælpe med diverse praktiske opgaver på 
plejecentret, men vil gøre det uden selskab af 
andre. 

En anden medarbejder fortæller, hvilke 
overvejelser hun har i forhold til en beboer med 
alkoholproblemer. Medarbejderen støtter fx 
beboeren i selv at få samlet tomme flasker 
sammen. Beboeren går herefter selv i 
flaskecontainer og i kiosken med pantflasker.  

 

 Psykisk pleje og omsorg  3.1.4

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   Døgnrytmeplanerne indeholder generelt 
beskrivelser af beboernes psykiske/mentale 
ressourcer samt beskrivelser af den psykiske pleje 
og omsorg.  

Tilsynet bemærker, at døgnrytmeplanen generelt 
har fokus på beboernes behov for psykisk støtte i 
form af eksempelvis verbal guidning.  

Dette ses eksempelvis i forhold til en beboer, som 
kan virke seksuelt påtrængende. Her beskrives 
det, hvordan man giver beboeren en faglig neutral 
afvisning, så borgeren forstår, at adfærden ikke er 
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i orden. 

Desuden ses eksempler på, at det er 
dokumenteret i døgnrytmeplanen, hvis beboeren 
har en særlig adfærd.  

I forhold til en beboer er det beskrevet, hvordan 
beboeren er urealistisk om egen formåen, og kan 
optræde vredladent. Det fremgår imidlertid ikke, 
at beboeren fremstår depressiv og ligger i sengen 
meget af tiden. Handlevejledende beskrivelser af, 
hvordan man støtter og motiverer beboeren, samt 
hvilke observationer man skal gøre i relation til 
den psykiske tilstand bør dokumenteres.   

Observation x   Tilsynet vurderer, at alle observerbare risici 
generelt er tilstrækkeligt dokumenterede.   

Tilsynet bemærker dog, at en beboer fremstår 
meget depressiv i forhold til beskrivelserne i 
døgnrytmeplanen.   

Beboer x   De adspurgte beboere oplyser, at de føler sig 
trygge og i gode hænder på plejehjemmet.  

En beboer fortæller dog, at det føles utrygt, når 
demente medbeboere går ind i boligen.  

En anden beboer ligger i sengen under 
interviewet, og tilkendegiver over for tilsynet, at 
han er i skidt humør. Beboeren fortæller, at han 
savner en person, han har mistet ved dødsfald.   

Medarbejder x   Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for 
beboernes behov for psykisk pleje og omsorg.  

En medarbejder fortæller, at hun er opmærksom 
på, at en hukommelsessvækket beboers humør 
kan svinge fra dag til dag. Nogle dage er beboeren 
påvirket af, at han ved, at han vil blive lige så 
dårlig, som de svært demente medbeboere. 
Medarbejderen fortæller, at hun anerkender 
beboerens frustration og prøver dels at berolige 
ham ved at fortælle, at hun vil passe godt på ham 
og siden forsøger medarbejderen at aflede 
beboeren ved at tale om andre emner.   

En anden medarbejder oplyser, at en beboer er 
meget trist og depressiv og er i behandling herfor. 
Medarbejderen fortæller, at han tilbyder 
beboeren deltagelse i fællesskabet og 
aktiviteterne, men beboeren afslår ofte og vil 
hellere ligge i sengen. Tilsynet har en dialog med 
medarbejderen i forhold til at skelne imellem 
selvbestemmelsesret og faresignaler.  
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 Praktisk hjælp   3.1.5

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   Døgnrytmeplanerne indeholder beskrivelse af 
hjælpen til praktiske opgaver.  

Tilsynet bemærker, at hjælpen til praktiske 
opgaver er beskrevet med udgangspunkt i 
beboerens særlige behov. 

Derudover foreligger der en rengøringsplan for 
beboerens bolig hos rengøringspersonalet. Tilsynet 
bemærker, at rengøringsplanen er systematisk 
opbygget, således at det tydeligt fremgår hvilke 
opgaver, der tildeles borgerne alt efter 
pakketildeling. Dels bemærkes det positivt, at det 
fremgår i hvilken grad og med hvilke opgaver 
beboerne selv deltager i de praktiske opgaver og 
rengøringen.  

I forbindelse med serviceassistentens fravær er 
der udarbejdet en nødplan, hvor det fremgår 
hvilke opgaver, der som minimum skal udføres. 
Det er det almindelige plejepersonale, som 
overtager ansvaret for de praktiske opgaver, når 
serviceassistenten har fri.   

Observation  x  Tilsynet vurderer, at den hygiejniske tilstand i 
hjemmet samt omkring hjælpemidler generelt er i 
overensstemmelse med kvalitetsstandarden.  

Tilsynet observerer dog to boliger, der ikke 
fremstår rengjorte i samme grad som de andre.  

Hos den ene beboer bemærker tilsynet, at gulvet 
omkring beboerens foretrukne siddeplads er 
beskidt.  

Hos den anden beboer er gulvet generelt beskidt, 
og der er flere indtørrede pletter efter spildt 
væske.  

Tilsynet får oplyst, at servicemedarbejderen, der 
varetager rengøringen, har ferie denne uge, og at 
det faste personale skal forestå rengøringen. En 
medarbejder oplyser, at det kan knibe med tiden 
til dette. 

Beboer x   Beboerne giver generelt udtryk for tilfredshed 
med hjemmets renholdelse. 

1 beboer mener dog ikke, at hun får tømt 
skraldespand ofte nok samt tørret støv af. 

1 beboer synes gulvet i boligen er meget beskidt. 
Det er beboeren ked af.  

Medarbejder  x   Medarbejderne kan fint redegøre for den praktiske 
indsats hos borgerne. Medarbejderne kan 
redegøre for hvilke hygiejniske risici, man skal 
være opmærksom på i forhold til beboerne.  
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 Hverdag på plejehjemmet. 3.1.6

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 indeholder fyldestgørende 
beskrivelser af beboernes vaner og ønsker. 

Eksempelvis beskrives det hvilke aktiviteter, 
beboeren godt kan lide at deltage i fx i 
aktivitetscentret.   

Beboernes døgnrytme kan aflæses af døgn- og 
ugeplanen, og det fremgår tydeligt hvilke 
særlige forhold, der gør sig gældende hos hver 
enkelt beboer.  

Beboer (1) x   Beboerne giver udtryk for at trives på 
plejehjemmet. 

En beboer fortæller, at han var med til festen 
dagen forinden. Han sad blandt nogle fra 
venneklubben.   

Beboer (2)  x  Beboerne er tilfredse med den daglige kontakt 
med personalet. Herunder kommunikationen, 
som anses for at være respektfuld og 
humoristisk. 

2 beboere giver dog udtryk for en særlig hård 
tone i nattetimerne.  

En beboer fortæller eksempelvis, at han flere 
gange er blevet skældt ud, hvis han råber på 
hjælp om natten. Beboeren har ingen 
klokkesnor, og har derfor ikke andre 
muligheder.   

Beboer (3) x   Beboerne udtrykker tilfredshed med måltiderne 
og rammerne for indtagelse af måltiderne. 

1 beboer vælger dog ofte at købe frokost i 
kantinen, da hun ikke bryder sig om varm mad.  

1 beboer ønsker sig mere italiensk mad.  

Medarbejder (1) x   Medarbejderne redegør for, hvordan man sikrer 
trivsel hos beboerne, og tager hensyn til 
beboernes vaner og ønsker. 

Eksempelvis fortæller en medarbejder, hvordan 
beboeren har tabt sig flere kilo efter eget ønske 
ved at vælge den lidt federe mad fra. 

En anden medarbejder fortæller, hvordan man 
støtter en beboer med alkoholproblemer i at 
værne om sin egen person. Fx ved at beboeren 
følges til sin egen bolig, når beboeren er fuld og 
dermed undgår udstilling blandt de andre 
beboere.  
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3.2 Observationer på fællesarealer 

Målepunkter  Tilsynets vurderinger 

Miljø og aktiviteter 

Er der et aktivt miljø 
på fællesarealerne? 

Tilsynet observerer et aktivt miljø, hvor beboere færdes på 
fællesarealer, både inden- og udendørs.  

Det store fokus på hverdagsaktiviteter afspejles i afdelingerne, hvor 
beboerne er inddraget i opgaverne. 

Eksempelvis ses 4 ældre samlet ved et bord i gang med at lægge 
vasketøj sammen. Der pågår en livlig snak hen over vasketøjet.  

Er der fællesskab og 
trivsel omkring 
måltidet? 

Under tilsynet observeres beboernes frokost, hvor der er en hyggelig og 
rar stemning. Beboerne sidder ved mindre borde, og der er samtale i 
gang ved bordene. Personalet er synligt og tilstede under måltidet.  

Omgangsform 

Er kommunikationen/ 
dialogen respektfuld? 

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen på plejehjemmet er 
respektfuld, imødekommende og anerkendende. 

Eksempelvis hører tilsynet, hvordan en medarbejder og en beboer er i 
gang med en samtale. Medarbejderen bliver afbrudt i samtalen, men 
vender tilbage efter 5-10 min og spørger beboeren, hvor de kom til i 
deres samtale.  

Bliver beboerne 
behandlet værdigt? 

Tilsynet vurderer, at beboerne behandles med respekt og værdighed. 

Fysiske rammer og boligforhold 

Er rengøringsstandar-
den tilfredsstillende? 

Under tilsynet observeres der generelt rene og nydelige forhold overalt 
på plejehjemmet.  

I en enkelt afdeling er der ikke rent på fællesarealerne.  

Er de fysiske rammer 
indrettet 
hensigtsmæssigt i 
forhold til målgruppen? 

Det vurderes, at de fysiske rammer er indrettet hensigtsmæssigt til 
målgruppen.  

Plejehjemmet er nyt og der er god plads overalt.  

 

 

3.3 Interview med leder, medarbejdere og eventuelle pårørende  

Interview med leder 

Målepunkter  Ja Delvist Nej  Uddybende kommentarer 

Er der foretaget 
relevant opfølgning på 
anbefalinger fra sidste 
tilsyn? 

X   Der er foretaget relevant opfølgning på 
anbefalingerne fra sidste tilsyn.  

Bl.a. har der været fokus på samarbejdet med 
Helsingør kommunes Akutteam. Der er 
udarbejdet skema, som anvendes ved kontakt til 
akutteamet. Skemaet afleveres til ledelsen efter 
kontakt, og ledelsen kan orientere sig og 
evaluere brugen af teamet.  

Oplever leder at 
plejehjemmet lever op 

X   Afsnitslederen vurderer, at man lever op til 
kvalitetsstandarderne. Der er fokus på at skabe 
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til kvalitetsstandarden 
vedr. § 83? 

bevidsthed om afregningspakkerne.  

Der er ligeledes fokus på inddragelse af 
beboerens ressourcer, så alle beboere gør det, 
de selv kan. Det tales der om allerede ved 
indflytningssamtalen.  

Oplever leder at 
plejehjemmet lever op 
til kvalitetsstandarden 
vedr. § 86? 

X   Afsnitslederen vurderer, at plejehjemmet 
tilbyder mere, end kvalitetsstandarderne 
kræver.  

Der er tilbud om fysisk aktivitet hver dag. Der er 
fyldt op på holdene, og der opleves generelt stor 
opbakning til den fysiske aktivitet. 

Plejehjemmet har desuden en person i seniorjob, 
som bl.a. går ture med beboerne.  

Er der et godt internt 
samarbejde/en god 
dialog? 

X   Afsnitslederen vurderer, at der er et rigtig godt 
internt samarbejde på plejehjemmet. 

Den nye struktur pr. 1/12-2012, hvor 
afdelingerne har enhedsansvarlige, har gjort 
meget godt for det interne samarbejde.  

Afsnitslederen fortæller, at der er skabt en 
helhedsforståelse og et samlet plejehjem.  

Der er ligeledes en høj forståelse af, at man som 
medarbejder har forskellige opgaver.   

Er der et godt eksternt 
samarbejde, fx med 
pårørende? 

X   Der er et godt samarbejde med de pårørende. 
Afsnitslederen fortæller, at de gør meget ud af 
at forklare pårørende om plejehjemmets 
kontekst og vilkår.  

Plejehjemmet tager hånd om pårørende, som 
ikke er tilfredse.  

Plejehjemmet har en aktiv venneforening. 

Er der sammenhæng 
mellem kompetencer og 
beboernes behov? 

X   Afsnitslederen vurderer, at der er fin 
sammenhæng mellem kompetencer og beboernes 
behov.  

Er der mulighed for 
kompetenceudvikling? 

X   Afsnitslederen oplyser, at alle medarbejdere har 
mulighed for kompetenceudvikling.  

Der er et stort udbud af kurser og 
kompetenceudvikling internt og eksternt.  

Plejehjemmet har bl.a. udviklet 
”Forflytningskørekortet”, som medarbejderne 
deltager på løbende. Der arbejdes på et lignende 
kørekort i demens.  

Kompetenceudvikling er højt prioriteret.  

 

Interview med medarbejdere  

Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende kommentarer 

Oplever medarbejderne 
at plejehjemmet lever 
op til kvalitetsstan-
darden vedr. § 83? 

X   Medarbejderne giver udtryk for, at 
plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarden 
vedrørende § 83, og at alle beboere får den 
hjælp, de har brug for.  
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En medarbejder fortæller, at der er et stort 
hensyn til beboerens forskelligheder, ønsker og 
vaner i hverdagen. 

Oplever medarbejderne 
at plejehjemmet lever 
op til kvalitetsstan-
darden vedr. § 86? 

X   Medarbejderne giver udtryk for, at 
plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarden 
vedrørende § 86, og at alle beboere modtager 
tilbud om vedligeholdende træning og 
aktiviteter.  

Styrketræning og gymnastik tilbydes beboeren. 
Medarbejderne er gode til at huske at tilbyde 
beboeren at komme til gymnastik og træning. 

En medarbejder fortæller, at det ofte kan være 
vanskeligt at nå at få beboeren op om morgen og 
nå ned til denne træning, som ligger i 
formiddagstimerne. Medarbejderen kunne godt 
ønske at træningen oftere lå om eftermiddagen. 

ADL i hverdagen betragtes som træning for 
beboerne og dette har høj prioritet. 

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

X   Medarbejderne fortæller, at de synes forholdene 
for fx demente er gode på stedet. 

Der er etableret samværsgrupper for demente 
borgere der kommer udefra. 

Plejecentret har sansehave for beboerne og 
mulighed for afskærmning. 

Har personalet 
relevante kompetencer 
i forhold til grupper 
med særlige behov? 

X   Medarbejderne oplyser, at kompetencerne meget 
gode.  

Medarbejderne fremhæver, at der er rig 
mulighed for, at personalet kan modtage 
undervisning og uddannelse. 

Der er rig mulighed for at deltage i undervisning 
og kompetenceudviklingsforløb.  

Demenskoordinatorer stiller op med rådgivning, 
hvis medarbejdere har behov. 

Der er ansat en ergoterapeut. Der pågår desuden 
et tværfagligt samarbejde med eksterne 
fysioterapeuter, som er meget velfungerende. 

Foregår der en relevant 
oplæring af nye 
medarbejdere? 

X   Der er et utrolig flot introduktionsprogram til nye 
medarbejdere. Der bliver fulgt op på, om alle 
medarbejdere har været igennem de forskellige 
punkter på introduktionsprogrammet. 

Der bliver brugt mange ressourcer på 
introduktion af nye medarbejdere.  

Alle nye medarbejdere introduceres til hele 
huset – ikke blot en enhed. 

En medarbejder fortæller, hvordan nye 
medarbejdere på den første dag får 
brandundervisning. 

Er der relevante 
muligheder for 
efteruddannelse/ 

X   Der er gode tilbud om undervisning på 
plejecentret. 

Hvis man ønsker et kursus, mødes man med en 
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kompetenceudvikling? positiv indstilling fra ledelsen. 

Kompetenceudviklingsprogram følges. 

En medarbejder fortæller, at der er gode 
muligheder for kompetenceudvikling, hvis man 
ønsker det og få tildelt kompetencer i forhold til 
at løse opgaver vedr. eksempelvis insulingivning, 
smerteplaster, katheterskylning og 
comprilanbindsanlæggelse. 

Er der et godt internt 
samarbejde?  

X   Godt internt samarbejde. Alle er fleksible og 
hjælper hinanden. 

Medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden 
ved travlhed. 

Man synliggør tingene og taler om problemerne. 

Der er en god dialog og positiv adfærd. Det er 
højt prioriteret at skabe en god start på dagen. 
Det er medarbejderne opmærksomme på det. 

Eksempelvis husker man at sige godmorgen til 
hinanden. 

En medarbejder oplever god stemning på 
plejehjemmet - Et rart sted at arbejde. 

Er der en god dialog/ 
kommunikation med 
beboerne? 

X   En medarbejder fortæller, at der kommunikeres 
ligeværdigt med beboeren. 

En medarbejder fortæller, at omgangstonen er 
uformel, og det er vigtigt at sikre sig, at 
beboerne forstår den dialog, man har med dem. 

Dialogen afstemmes efter den enkelte beboers 
måde at kommunikere på. 

En medarbejder fortæller, at der er en frisk og 
humoristisk dialog med beboerne. 
Medarbejderen har en oplevelse af, at det er 
med denne indgangsvinkel, man kommer længst 
med beboerne. Humoren har en afsmittende 
effekt på beboeren. 

Medarbejderen er bevidst om, at der naturligvis 
også skal være rum til den mere alvorlige dialog. 

 

Interview med pårørende  

Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende bemærkninger 

Oplever de pårørende 
sig medinddraget? 

x   Pårørende oplyser, at hun føler sig meget 
velkommen på plejehjemmet. 

Personalet opleves som fantastiske. 

Trives beboeren 
generelt? 

x   Pårørende er overbevidst om, at beboeren trives 
på plejecentret 

Er der relevant og 
tilstrækkelig mulighed 
for aktiviteter? 

x   Pårørende oplyser, at beboeren går til fysioterapi 
2 gange ugentligt. 

Pårørende har bedt medarbejderen om at huske 
at tilbyde beboeren at komme i aktivitetscentret 
fremfor at vente på, at beboeren selv siger til, at 
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han gerne vil derned. Den pårørende er lidt i tvivl 
om, hvorvidt man husker at tilbyde beboeren at 
komme ned i aktivitetscentret. 

Er de pårørende 
generelt tilfredse med 
hverdagen på 
plejehjemmet? 

x   Pårørende giver udtryk for stor tilfredshed. 

Er de pårørende 
generelt tilfredse med 
kommunikationen med 
personalet? 

x   Kommunikationen er respektfuld. 

Pårørende oplyser, at man kan mærke, at 
medarbejderne trives i jobbet, idet de er 
engagerede, venlige og imødekommende. 

Pårørende oplever en god stemning på 
plejehjemmet. 

Pårørende oplyser, at beboeren har givet udtryk 
for, at tonen om natten kan være lidt hård. 
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4 TILSYNETS FORMÅL, METODE OG INDHOLD 

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

 Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete 

afgørelse, 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 

anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. 

 Forebygge at mindre problemer udvikler sig til noget alvorligt ved at give 

handlingsorienterede 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 
tilsynsførende 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 visitation, 
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 
fællesarealer 

 Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer 

 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, 
medarbejdere 
og pårørende 

 

(Interview 
med 
medarbejdere 
afholdes i 
praksis i 
forbindelse 
med 
stikprøverne) 

 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 
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 Interview med eventuelle pårørende 

 Fokus på trivsel og aktiviteter 

 Fokus på tilfredshed  
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5 YDERLIGERE OPLYSNINGER 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

GITTE AMMUNDSEN 
Chefkonsulent 
Mobil: +45 41 89 04 06 
gia@bdo.dk 
 

BDO Rådgivning   

Havneholmen 29 

1561 København V 

mailto:gia@bdo.dk

