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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 
og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og 
tidspunkt) samt om det konkrete plejehjem. 

 

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

 

 

 

 

  

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

Oplysninger om plejehjemmet og tilsynet 

Navn og adresse: Plejehjemmet Falkenberg, Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde 

Leder: plejehjemsleder Helle Lund 

Antal boliger: 74  

Dato for tilsynsbesøg: 22. september 2021, kl. 08.15 til kl. 14.45  

På Plejehjemmet Falkenberg bor beboere på somatisk afdeling. Tilsynet er foretaget på tre afdelinger.  

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets ledelse 

• Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere 

• Observationsstudie 

• Gennemgang af dokumentation og medicin 

• Tilsynsbesøg hos fire beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (social- og sundhedshjælpere) 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordrin-
ger. 

Pernille Hansted, Senior Manager, økonoma/DP i ledelse 

Gitte Ammundsen, Senior Manager, sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

 

Det overordnede indtryk af Plejehjemmet Falkenberg er, at der er tale om et plejehjem, hvor forholdene 
er  

 

Nogenlunde tilfredsstillende 

 

Opfølgning på foregående tilsyn 

Tilsynet vurderer, at der fulgt godt og tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020, men at der på dokumentati-
onsområdet fortsat er problemstillinger, der vil kræve en målrettet indsats. Tilsynet konstaterer, at ledel-
sen beskriver en vanskelig rekrutteringssituation på plejehjemmet. 

 

Sundhedsfaglig dokumentation 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation er utilfredsstillende i forhold til ser-
vice- og sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes krav til dokumentation. Tilsynet vurderer, at der 
mangler opdatering i døgnrytmeplaner, ligesom der ikke er udført de nødvendige observationer i journalen. 
Der mangler opdatering af helbredstilstande i alle gennemgåede journaler, ligesom der i dokumentationen 
af triagering ses mangler i forhold til feltet ”Aktuel tilstand”. Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet 
har en stor udfordring i forhold til at sikre opdatering gennem hele dokumentationen. Derudover er det 
tilsynets vurdering, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre udarbejdelse af de nødvendige 
handlingsanvisninger. Medarbejderne kan redegøre relevant for opbygningen og anvendelsen af dokumen-
tationen, triageringsarbejdet samt deres ansvarsområder i arbejdet. 

 

Instrukser og vejledning 

Tilsynet vurderer, at ledelsen på særdeles tilfredsstillende vis redegør for, at der foreligger relevante in-
strukser og vejledninger, og for hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres. Medarbejderne har kend-
skab til instrukser og vejledninger og kan redegøre relevant for anvendelsen af disse. 

 

Utilsigtede hændelser 

Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er særdeles tilfredsstillende, og at der er formel 
organisering af arbejdet med utilsigtede hændelser. Medarbejderne kender til arbejdsgange omkring util-
sigtede hændelser. Det er tilsynets vurdering, at der sikres læring og udvikling i forlængelse af hændelserne. 

 

Personlig støtte og pleje 

Tilsynet vurderer, at den personlige støtte og pleje er særdeles tilfredsstillende i henhold til Serviceloven 
samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Det er tilsynets vurdering, at der er relevant fokus på at 
inddrage beboerne i plejen, og at beboerne er tilfredse med plejen. Medarbejderne kan redegøre relevant 
for den daglige pleje og deres opgaver, når der sker ændringer i beboernes tilstand. 

 

Rehabiliterende og aktiverende pleje  

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles til-
fredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven, Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjems-
liv”, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder samt strategikort for Center for Sundhed og Omsorg Helsingør 
Kommune. Beboerne oplever sig inddraget i plejen, og medarbejderne kan redegøre for en rehabiliterende 
tilgang i plejen. 
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Praktisk hjælp 

Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp er særdeles tilfredsstillende og i henhold Serviceloven samt Hel-
singør Kommunes kvalitetsstandarder. Det er tilsynets vurdering, at den praktiske hjælp leveres efter en 
god faglig standard. Beboerne er generelt tilfredse med den praktiske hjælp, og medarbejderne kan rede-
gøre for deres ansvar i forhold til den praktiske hjælp. 

 

Mad og måltider 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider på et godt og tilfredsstillende niveau og i henhold til Ser-
viceloven samt Helsingør Kommunes sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for 
”Det gode plejehjemsliv” samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  Det er tilsynets vurdering, at be-
boerne har forskellige synspunkter om madens kvalitet. Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med det 
gode måltid, og hvorledes beboerne inddrages i forhold til mad og måltider. Tilsynet observerer, at der 
under et måltid er nogen uro og en mindre struktureret arbejdsgang, hertil observeres, at en medarbejder 
serverer mad iført handsker. 

 

Træning 

Det er tilsynets vurdering, at der er vedligeholdende træning på særdeles tilfredsstillende niveau og i hen-
hold til Serviceloven §86 samt Helsingør Kommunes sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør Kom-
munes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Medarbejderne 
kan redegøre for den daglige vedligeholdende træning for beboerne. 

 

Sygepleje 

Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til sundhedsloven 
og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Det er tilsynets vurdering, at delegeringsarbejdet foregår efter 
gældende regler. Medarbejderne kan redegøre for standarder for de sygeplejefaglige ydelser og delegering 
af opgaverne. 

 

Medicinhåndtering 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er særdeles tilfredsstillende og i henhold til sundhedsloven og 
retningslinjer på området. Medarbejderne redegør relevant for arbejdet med medicinadministration, og 
beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinadministration. 

 

Demens 

Tilsynet vurderer, at observationer af beboere med demens viser, at tilgangen til beboerne sker på forskel-
ligt fagligt niveau. Tilsynet vurderer, at en medarbejder kommunikerer mindre hensigtsmæssigt med en 
beboer med demens. Samlet vurderes, at kommunikationen er på et godt og tilfredsstillende niveau. Med-
arbejderne redegør relevant for hjælp og støtte til beboere med demenssygdom. 

 

Beboerrettigheder 

Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at beboernes selvbestemmelse er på et godt og 
tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”. Medarbej-
derne er bekendte med reglerne på området. 

 

Beboernes hverdag 

Tilsynet vurderer, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et særdeles tilfredsstillende niveau i henhold 
til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. 
Det er tilsynets vurdering, at omgangsformen er respektfuld, anerkendende og venlig. Medarbejderne kan 
redegøre for en god kommunikationsform, og at de støtter beboerne i at deltage i aktiviteter. Tilsynet 
vurderer, at der sker et tilfælde af uhensigtsmæssig kommunikation på fællesarealet, hvor medarbejderne 
omtaler beboere i tredjeperson og taler om beboeres helbredsforhold. 
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Pårørende 

Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjemmet særdeles tilfreds-
stillende i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes 
kvalitetsstandarder. Tilsynet vurderer, at pårørende medinddrages aktivt, og at der er et godt samarbejde. 

 

Observationsstudie af personlig pleje 

Tilsynet vurderer, at observationsstudie af hjælp til personlig pleje udføres på en særdeles tilfredsstillende 
måde. Medarbejderen har i høj grad fokus på at sikre beboerens medindflydelse, og medarbejderen udviser 
i praksis stor faglig forståelse for, hvorledes hjælpen skal leveres ud fra den rehabiliterende tilgang. Det er 
tilsynets vurdering, at plejen udføres på den måde, som beboeren er vant til og har behov for. Medarbej-
deren kommunikerer under hele plejeforløbet i en respektfuld og anerkendende tone til beboeren. Medar-
bejderen følger gældende retningslinjer for at sikre korrekt håndhygiejne. Der er overensstemmelse mellem 
den pleje, der udføres, og beskrivelserne i døgnrytmeplanen. 

 

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, Helsingør 
Kommunes kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER TIL VIDERE UDVIKLING 

 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

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

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler en en ledelsesmæssig indsats således, at dokumentationens kvalitet sikres i 
alle led: 

• For døgnrytmeplanerne således, at planerne er ajourførte, og at der i tilknytninger doku-
menteres de relevante observationer 

• At beboernes helbredstilstande er opdaterede 

• At der sikres korrekt dokumentation af triage, herunder ”Aktuelle tilstande” 

• At der sikres udarbejdelse af de nødvendige handlingsanvisninger 

• At journalerne udfyldes således, at der er en rød tråd gennem hele dokumentationen. 

 
2. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med rammerne for det gode måltid, samt at der sættes fo-

kus på beboernes tilfredshed med maden. 

 

3. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der følges op i forhold til et tilfælde, hvor der har været en 
mindre hensigtsmæssig kommunikation med en borger. 

 

4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en faglig dialog om, hvorledes medarbejderne kommuni-
kerer på fællesarealerne – herunder at beboere ikke omtales i tredjeperson, ligesom beboernes 
helbredsforhold ikke drøftes på fællesarealet.  
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data 

 

LEDELSEINTERVIEW 

Ledelsen oplyser, at der siden seneste tilsyn har været et kompetenceforløb i dokumenta-
tion for alle social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Der er nu undervisning for 
social- og sundhedshjælpere om døgnrytmeplaner og funktionsevnetilstande. Der udføres 
audits to gange årligt i dokumentationen. Disse viser, at der fortsat er udfordringer bredt 
i dokumentationen, herunder også i forhold til handlingsanvisninger, som der ved seneste 
tilsyn blev givet anbefalinger omkring. Leder for social- og sundhedsassistenterne og syge-
plejerskerne indgår nu i arbejdet sammen med den dokumentationsansvarlige medarbej-
der om at planlægge det fremtidige arbejde med at løfte dokumentationens kvalitet.  

Social- og sundhedsassistenterne og sygeplejerskerne er samlet under den samme leder 
nu. Dette blandt andet for at styrke dokumentationsarbejdet. Der er fokus på at gen-
nemgå beboernes journaler ved indflytning og fokus på, at der sker løbende revisitering.  

Ledelsen oplyser, at der er arbejdet med medicinområdet og i forhold til tilsynets anbefa-
ling om mærkning af anbrudt medicin og opbevaring af medicin, er der nu labels i boli-
gerne med navn og cpr-nummer, og risikoansvarlig medarbejder gennemgår jævnligt me-
dicinskabene for mærkning og orden.  

Der er fokus på vægtmålinger af beboerne, og efter tilsynets anbefaling er opgaven sat på 
kørelisterne. Der er desuden fælles opsamling og sikring af, at vægten sættes i journalen. 

 

Ledelsen oplyser, at der er rekrutteringsproblemer på plejehjemmet, og denne sommer 
har problemet været større end vanligt. Man har bedt om hjælp hos kollegaer på de øv-
rige centre, men her er problemstillingen den samme. Samtidig er flere i medarbejder-
gruppen ansat på særlige vilkår eller nedsat tid. Vagtplanen er presset, og det har været 
nødvendigt at omlægge medarbejdernes vagter.  

Der er i beboergruppen kommet flere beboere med komplekse problemstillinger. Særligt 
beboere med behov for sondekost har krævet omlægning i vagterne, og der trækkes på 
hjemmesygeplejen til parenteral ernæring. 

Der er plan for, at man skal hjemtage beboere med intravenøs behandling pr. 1. oktober 
2021, men man er endnu ikke klar til opgaven. 

I forhold til COVID-19 pandemien oplever ledelsen, at det fortsat kan mærkes i beboer-
gruppen, at de har en tendens til at isolere sig lidt. Der er givet tilskud til, at plejehjem-
met kan afholde arrangementer for beboerne, hvilket er meget populært. 

Der har ikke været beboere smittet med COVID siden julen 2020. 

 

Der er arbejdet med, at man på plejehjemmet integrerer servicegruppen og medarbej-
derne på dagcentret mere i de daglige opgaver. Ligeledes arbejdes med at organisere af-
tenvagten anderledes. 

Der er arbejdet med at forbedre arbejdsgange for affald og vasketøj. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der fulgt godt og tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020, men at der på dokumen-
tationsområdet fortsat er problemstillinger, der vil kræve en målrettet indsats. 

Tilsynet konstaterer, at ledelsen beskriver en vanskelig rekrutteringssituation på plejehjemmet. 
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3.2 FAGLIG KVALITET 

3.2.1 Sundhedsfaglig dokumentation 

Data 

 

OBSERVATION 

Data er opsamlet i journal fra fire beboere. 

 

DØGNRYTMEPLANER 

Døgnrytmeplanerne er opbygget på en ensartet og systematisk måde. For alle beboere fo-
religger dokumentation under ”Beboerens indsats, medarbejderens indsats og særlige op-
mærksomheder”. Tilsynet bemærker, at der i alle døgnrytmeplaner foreligger meget til-
fredsstillende beskrivelser af beboernes ressourcer. 
 
For en beboer er døgnrytmeplanen handlevejledende og individuelt udarbejdet. Beskri-
velserne i døgnrytmeplanen er opdateret. For beboeren foreligger beskrivelser af ressour-
cer, og hvorledes disse medinddrages i plejen og den praktiske støtte. Yderligere ses be-
skrivelser af, hvordan beboeren inddrages i opgaver uden for boligen. Eksempelvis er det 
beskrevet, hvordan beboeren med en særlig støtte selv kan tømme sin postkasse. 
Der foreligger relevante beskrivelser under ”Særlige opmærksomheder”. Eksempelvis 
fremgår beskrivelse af, hvordan det skal forebygges, at beboeren bliver vred. 
 
Tilsynet konstaterer dog mangler i de øvrige tre døgnrytmeplaner. Tilsynet konstaterer 
følgende: 
 

I forhold til en beboer har døgnrytmeplanen delvise mangler. Der er ikke overensstem-
melse mellem beskrivelserne under funktionsevnetilstande og beskrivelserne i døgnrytme-
planen. Eksempelvis beskrives i funktionsevnetilstande, at beboeren har behov for at 
blive mindet om toiletbesøg, men der fremgår ikke beskrivelser heraf i døgnrytmeplanen. 

I forhold til to beboere har døgnrytmeplanen en del mangler. I forhold til den ene beboer 
stammer beskrivelserne fra beboerens ophold på HRT. I forhold til den anden beboer 
mangler døgnrytmeplanen opdatering. Seneste opdatering er fra januar 2021. 

 
OBSERVATIONER 

Tilsynet observerer, at der i forhold til tre af beboerne ikke konsekvent sker opfølgning 
på samtlige observationer og indsatser. Eksempelvis ses manglende opfølgning på obser-
vationer af obstipationsproblemer hos to af beboerne. Observationen blev gjort for tre 
dage siden. I et andet eksempel mangler dokumentation på opfølgning i forbindelse med 
en pårørendes bekymringer. 
 
FUNKTIONSEVNETILSTANDE 

Tilsynet observerer, at der for alle fire beboere ikke er foretaget opdatering af funktions-
evnetilstande igennem længere tid. Det observeres eksempelvis, at beskrivelserne ligger 
mere end et år tilbage, og for en af beboerne er funktionsevnetilstande ikke blevet opda-
teret i forbindelse med beboerens overgang fra HRT til plejehjemmet. 

 

GENERELLE OPLYSNINGER 

Der foreligger dokumentation under generelle oplysninger for alle beboerne. Tilsynet be-
mærker dog samtidig, at beskrivelserne ikke er blevet opdateret gennem længere tid. Der 
ses eksempler på, at seneste opdateringer er foretaget i 2018 og 2019. 
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HELBREDSTILSTANDE 

For alle beboere mangler helbredstilstande at blive opdateret. Der observeres eksempler 
på, at seneste opdatering stammer tilbage fra 2019, og der ses eksempel på, at helbreds-
tilstande ikke er opdateret efter, at beboeren er overflyttet fra HRT til plejehjemmet. 

For en beboer er der aktuelle problemstillinger, der skal gøres potentielle. 

 

HANDLINGSANVISNINGER 

Tilsynet konstaterer mangler i forhold til tre af beboerne. For en af beboerne mangler der 
udarbejdelse af handlingsanvisning på væskeindsats, hvilket er relevant, idet der beskri-
ves udfordringer hermed. For de to øvrige beboere mangler flere handlingsanvisninger 
ajourføring, idet beskrivelserne af indsatserne er forældede i forhold til den indsats, der 
faktisk leveres. Eksempelvis ses i handlingsanvisning for blodtryksmåling beskrivelse af, at 
der skal måles blodtryk to gange dagligt tre dage om ugen. Dette er ikke længere aktuelt. 

 

OBSERVATIONER – TRIAGE 

Beboernes aktuelle triageringsniveau fremgår af dokumentationen, men selve beskrivel-
serne under ”Aktuel tilstand” mangler ajourføring i forhold til tre beboerne. Eksempelvis 
ses, at en beboer er triageret rød. Under ”Aktuel tilstand” mangler beskrivelse af bag-
grunden herfor. I et andet eksempel ses under ”Aktuel tilstand” beskrivelser af, at beboe-
ren har temperaturstigninger, hvilket ikke længere er aktuelt. I det tredje eksempel ses, 
at beboeren er triageret grøn, men under ”Aktuel tilstand” fremgår forældede beskrivel-
ser af en penicillinkur mod betændelsestilstand i en tå. 

 

På baggrund af at der generelt observeres manglende opdatering gennem hele dokumen-
tationen, observeres således ikke den røde tråd gennem dokumentationen og overens-
stemmelse mellem beskrivelserne i de forskellige dokumenter. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplyser, at man orienterer sig i døgnrytmeplanen i forhold til de beboere, 
man skal hjælpe. Særligt hvis det er beboere, som man ikke har kendskab til.   

Døgnrytmeplanen skal indeholde oplysninger om plejen for hele døgnet, beboernes ønsker 
til plejen, og hvordan denne praktisk skal foregå. Det skal beskrives, hvor mange medar-
bejdere, der deltager i plejen. Medarbejderne finder, at det er meget vigtigt, at der er 
en god plan, som skal være letlæselig, så plejen kan udføres ens, uanset hvilken medar-
bejder, der er tale om.  

Medarbejder oplyser, at planen tager udgangspunkt i beboernes egne ressourcer. Der skal 
skrives i planen, hvis hjælpen differentierer dagene imellem. 

Det er kontaktpersonen, der udfylder planen og har det overordnede ansvar for, at planen 
er ajourført, men alle medarbejdere kan rette i planen ved behov. Der opdateres lø-
bende, når der er ændringer i beboernes situation og funktion. 

Ved ændringer i beboernes tilstand kontaktes en social- og sundhedsassistent, og observa-
tionen dokumenteres.  

Funktionsevnetilstandene beskriver, hvad beboeren selv kan, og her er også beskrevet 
forflytning. Ofte er det ergo- og fysioterapeut, der udfylder disse tilstande, især ved 
punkterne om forflytning og dysfagi. 

Medarbejderne oplyser, at pårørende deltager i indflytningssamtalen, og hvis det er mu-
ligt, opsamles livshistorie.  

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med triagering på plejehjemmet. Medarbej-
derne kan redegøre relevant for triageringsarbejdet. Der følges dagligt op på triagerings-
mødet. Der følges ligeledes op på triageringen både aften og nat. 
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Medarbejderne oplever, at triage er med til at højne kvaliteten i plejen ved den skær-
pede opmærksomhed, som metoden giver. Man har daglig kommunikation mellem medar-
bejderne om beboernes status. 

Social- og sundhedshjælperne kan selvstændigt triagere en borger op til gult eller rødt ni-
veau på baggrund af observationer. Beboerne kan kun triageres ned med inddragelse af 
en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske. 

I interviewet indgik tre social- og sundhedshjælpere. Disse kan ikke udtale sig om doku-
mentation vedrørende sundhedsloven. Medarbejderne er klar over handlingsanvisninger-
nes funktion. 

 

3.2.2 Instrukser og vejledning 

Data 

 

OBSERVATIONER 

Tilsynet får fremvist eksempler på instrukser og konstaterer, at instrukserne indeholder 
de formelle krav til instrukser. 

 
LEDELSESINTERVIEW 

Ledelsen oplyser, at medarbejderne vises Kilden og Falkekilden i forbindelse med intro-
duktion og i dokumentationsundervisningen. Der er en større omstrukturering af instruk-
ser og vejledning i Helsingør Kommune. Der er pt. ændringer i onboarding af medarbej-
derne. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

En medarbejder fremviser, hvordan der kan søges instrukser på kommunens hjemmeside. 
Yderligere viser medarbejderen, hvordan der kan søges instrukser på ”Kilden”, som er 
plejehjemmets egen side for instrukser. 

Medarbejder oplyser, at de lokale instrukser udarbejdes med udgangspunkt i kommunens 
overordnede instrukser og beskriver de særlige forhold, som er gældende på plejehjem-
met. 

Medarbejderne kender til Kilden, Falkekilden og VAR, som steder hvor de henter forskel-
lige vejledninger og instrukser. 

Medarbejderne anvender instrukser og vejledninger, når de er i tvivl. Medarbejderne 
nævner eksempler som forflytninger, praktiske instrukser om huset og brand. I VAR an-
vender medarbejderne blandt andet muligheden for at se en video om pleje. 

Medarbejderne får besked om opdateringer i instrukser og vejledninger via mail eller Fal-
kekilden. Medarbejderne oplyser om, at den risikoansvarlige medarbejder er god til at 
orientere øvrige medarbejdere om ændringer. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation er utilfredsstillende i forhold til 
service- og sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes krav til dokumentation. 

Tilsynet vurderer, at der mangler opdatering i døgnrytmeplaner, ligesom der ikke er udført de nødven-
dige observationer i journalen. 

Tilsynet vurderer, at der mangler opdatering af helbredstilstande i alle gennemgåede journaler. 

Tilsynet vurderer, at der i dokumentationen af triageringen er mangler i forhold til feltet ”Aktuel til-
stand”. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en stor udfordring i forhold til at sikre opdatering gennem hele 
dokumentationen. Derudover er det tilsynets vurdering, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til 
at sikre udarbejdelse af de nødvendige handlingsanvisninger. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for opbygningen og anvendelsen af doku-
mentationen, triageringsarbejdet og deres ansvarsområder i dokumentations- og triageringsarbejdet. 
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3.2.3 Utilsigtede hændelser og læring 

Data 

 

LEDELSESINTERVIEW 

Arbejdet med UTH er organiseret med en risikoansvarlig medarbejder, der gennemgår 
alle utilsigtede hændelser, og teamledere drøfter ligeledes med medarbejderne, hvilke 
hændelser der har været. Der er også kontakt til enkelte medarbejdere, når hændelser 
påkræver dette. Risikoansvarlig medarbejder deltager også på tavlemøder, hvor der drøf-
tes tværgående problemstillinger. På møder med social- og sundhedsassistenter og syge-
plejersker drøftes også UTH.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne redegør for utilsigtede hændelser og giver eksempler fx på fejl i medici-
nen og urinvejsinfektioner. UTH samles for en måned ad gangen, men i alvorlige tilfælde 
indberettes med det samme. Faldregistreringer udarbejdes løbende.  

En gang om måneden får medarbejderne i hvert team oplyst, hvilke hændelser der har 
været, og der iværksættes fx korrigerende arbejdsgange. Det sker også, at en afdelingsle-
der taler med den enkelte medarbejder om UTH. Medarbejderne oplever, at der vidende-
les omkring de utilsigtede hændelser på plejehjemmet. 

 

3.2.4 Personlig støtte og pleje  

Data 

 

OBSERVATION 

Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes behov. 

 

BEBOERINTERVIEW  

Beboerne er meget tilfredse med den personlige pleje og støtte. En beboer oplever, at 
der kommer mange forskellige medarbejdere og hjælper beboeren, men beboeren proble-
matiserer ikke dette forhold. En anden beboer kan ikke huske, hvem der kommer og hjæl-
per med plejen, men beboeren er tilfreds og tryg. 

To beboere har vanskeligt ved at svare relevant på tilsynets spørgsmål. Tilsynet observe-
rer, at beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med den hjælp, som de modtager og 
ikke på noget tidspunkt udtrykker oplevelsen af at mangle hjælp til noget. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne fortæller, at plejen tager udgangspunkt i døgnrytmeplanen og i beboernes 
aktuelle tilstande og altid i dialog med beboerne. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at ledelsen på særdeles tilfredsstillende vis redegør for, at der foreligger relevante 
instrukser og vejledninger, og for hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til instrukser og vejledninger og kan redegøre rele-
vant for anvendelsen af disse. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er særdeles tilfredsstillende, og at der er for-
mel organisering af arbejdet med utilsigtede hændelser. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til arbejdsgange omkring utilsigtede hændelser. 
Tilsynet vurderer, at der sikres læring og udvikling af de utilsigtede hændelser. 
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Der findes en teamkalender i hvert team, hvor man kan skrive beboernes aftaler i kalen-
deren, så medarbejderne kan hjælpe beboerne med, at alle aftaler overholdes. 

Ifølge medarbejderne er en god aftale med en beboer en aftale, der kan overholdes - 
også tidsmæssigt.  

Der skabes tryghed i plejen ved at agere roligt og ved at sikre, at beboerne ikke mærker 
medarbejdernes travlhed. Kendskabet til beboerne er meget vigtigt i forhold til at skabe 
tryghed. Der arbejdes med at sikre bedst mulig kontinuitet, og vikarer og afløsere får en 
grundig instruktion. 

Der arbejdes med Tom Kitwoods teori om personcentret omsorg og blomstringsteorien. 

Medarbejderne kontakter social- og sundhedsassistenter ved ændringer i beboernes til-
stand, og der foregår god faglig sparring om de observationer, der gøres. Der skrives et 
observationsnotat, og der fortælles om ændringen i beboerens status på tavlemødet.  

 

3.2.5 Rehabiliterende og aktiverende pleje  

Data 

 

OBSERVATIONER 

Tilsynet observerer, at en medarbejder henvender sig til en beboer, der er gledet frem i 
kørestolen. Medarbejder beder beboeren køre hen til en gangbarre, hvorefter medarbej-
der motiverer og instruerer beboer i at rejse sig ved barren og sætte sig korrekt i køresto-
len. Medarbejder taler venligt og respektfuldt til beboeren og er tydelig i sine instruktio-
ner. Medarbejder roser beboeren for en god indsats og siger venligt farvel til beboeren. 

 

BEBOERINTERVIEW 

To beboere kan ikke svare relevant. Den ene beboer udtrykker flere gange, at hun selv 
klarer al personlig pleje, og at hun er meget glad for selv at kunne magte opgaven. Tilsy-
net konstaterer, at beboeren får en del hjælp hertil. Tilsynet vurderer på baggrund af be-
boerens udtalelser, at beboeren oplever en rehabiliterende tilgang, når der ydes hjælp til 
personlig pleje. Beboeren udtrykker flere gange, at hun er meget glad for at bo på pleje-
hjemmet. 

En tredje beboer fortæller ligeledes, at han gør så meget som muligt selv.  Beboeren vi-
ser, at han selv kan tage sin hat på. Beboeren er lidt tøvende i svar om plejen, men indi-
kerer, at han selv kan gøre noget. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne redegør for den rehabiliterende tilgang i plejen, hvor beboerne anvender 
egne ressourcer mest muligt. 

Beboerne inddrages i plejen, og medarbejderne oplever, at beboerne bliver tilfredse, når 
de selv inddrages. Medarbejderne arbejder med at motivere og rose beboerne, og det de-
les med kollegaer, hvis man finder en særlig god indgang til en beboer. 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at den personlige støtte og pleje er særdeles tilfredsstillende i henhold til Servicelo-
ven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. 

Tilsynet vurderer, at der er relevant fokus på at inddrage beboerne i plejen. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med plejen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for den daglige pleje og deres opgaver, når 
der sker ændringer i beboernes tilstand. 
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3.2.6 Praktisk hjælp 

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet observerer, at de besøgte boliger er rene, ligesom beboernes hjælpemidler er 
rene.  

 

BEBOERINTERVIEW  

Beboerne er generelt tilfredse med den praktiske hjælp, det være sig både rengøring og 
tøjvask. En beboer fortæller, at ægtefællen ikke synes, at rengøringen er tilfredsstillende 
– og det må beboeren henholde sig til. 

En anden beboer fortæller, at hun er tilfreds med rengøringen. Hvis medarbejderne glem-
mer at rede sengen om morgenen, fortæller beboeren, at hun gør det selv. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplyser, at der er husassistenter, der tager sig af rengøringen, mens med-
arbejderne vasker beboernes tøj. Medarbejderne kender til kvalitetsstandarderne for den 
praktiske hjælp. 

Medarbejderne har det daglige ansvar for, at boligerne er rene og opryddelige. 

Der kan være beboere, der har behov for daglig ekstra rengøring. 

 

 

3.2.7 Mad og måltider  

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet observerer et frokostmåltid, der er gået i gang. En medarbejder kommer ind un-
der måltidet. Medarbejder taler lidt højt og afleverer en avis til en beboer ved bordet. 
Der er stadig beboere, der spiser, og det virker forstyrrende, at medarbejderen taler 
højt. 

En medarbejder smører ostemadder til flere beboere. Ostemadderne smøres og serveres 
en ad gangen. Medarbejder serverer ostemad iført handsker. Imens tilbydes de andre be-
boere kaffe og te. Der er to medarbejdere, der går rundt i lokalet. En medarbejder ord-
ner opvask, og det skramler en del. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles 
tilfredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven, Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode pleje-
hjemsliv”, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder samt strategikort for Center for Sundhed og Omsorg 
Helsingør Kommune.  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever sig inddraget i plejen, og at medarbejderne kan redegøre for en 
rehabiliterende tilgang i plejen. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp er særdeles tilfredsstillende og i henhold Serviceloven samt 
Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. 

Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med den praktiske hjælp. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den deres ansvar i forhold til den praktiske 
hjælp. 
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BEBOERINTERVIEW 

To beboere udtrykker stor tilfredshed med madens kvalitet og oplever, at denne er varie-
ret. Beboerne spiser alle måltider i samvær med de øvrige beboere. Beboerne giver ud-
tryk for, at det er hyggeligt at spise sammen med andre. 

To beboere er mindre tilfredse. Den ene finder, at maden er kedelig, mens den anden be-
boer synes, at kvaliteten er noget svingende. Begge beboere foretrækker at spise i fæl-
lesskabet med de øvrige beboere, dog finder den ene beboer, at det er meget generende, 
at de øvrige beboere taler meget højt. En beboer fortæller, at man får kage om eftermid-
dagen.  

 

MEDARBEJDERINTEVIEW 

Medarbejderne fortæller, at beboerne kan sige til, hvis der er mad, som de ikke bryder 
sig om. Beboerne spørges til, hvad de gerne vil spise af det tilbud, der er til rådighed. Be-
boerne kan ønske særlige retter, og så bringer medarbejderne ønskerne videre til køkke-
net. 

Medarbejderne synes, at det giver det bedste måltid, når beboerne kommer ud i spise-
stuen.  

Man aftaler på forhånd om, hvilke roller medarbejderne har ved måltidet. Der er en sær-
lig vagt, der sørger for borddækning og andre praktiske opgaver, og som rydder af efter 
måltidet. 

Hvis der er tid, sidder medarbejderne med ved bordene, men det er ikke altid muligt. Der 
er fokus på at sikre gode rammer, fx ved at slukke for musikken og skabe ro ved målti-
derne. 

 

3.2.8 Træning 

Data 

 

BEBOERINTERVIEW 

Beboerne har forskellige oplevelser af træning på plejehjemmet. En beboer træner en 
gang imellem, og beboeren ville gerne træne mere. En beboer kan ikke huske, at beboe-
ren træner, men medarbejderne oplyser, at beboer træner regelmæssigt, men har svært 
ved at rumme træningen. En beboer oplyser ikke at kunne træne på grund af funktions-
nedsættelse. 

Beboerne holder sig selv i gang på forskellig vis i hverdagen. En beboer kører selv med sin 
kørestol. En beboer kan erindre tidligere at have gået tur på plejehjemmet, men mener 
ikke at gå ture mere. Medarbejder oplyser, at beboer er med på gåture uden for pleje-
hjemmet jævnligt. 

En beboer fortæller, hvordan beboeren kan lide at gøre lidt i boligen selv. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at der er genoptræning ved terapeuter, og medarbejderne ind-
går også i dette arbejde efter instruks fra terapeut. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider på godt og tilfredsstillende niveau og i henhold til Ser-
viceloven, Helsingør Kommunes sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for 
det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at beboerne har forskellige synspunkter om madens kvalitet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med det gode måltid, og hvorledes be-
boerne inddrages i forhold til mad og måltider. 

Tilsynet observerer, at der under et måltid er nogen uro og en mindre struktureret arbejdsgang. 

Tilsynet observerer, at mad serveres af medarbejder, der er iført handsker. 
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Der er vedligeholdende træning af beboerne i det daglige, når beboerne inddrages i dag-
ligdagsopgaver. Dette kan fx være ved, at beboeren skal bøje og strække arme og ben un-
der plejen.  

 

3.2.9 Sygepleje 

Data 

 

OBSERVATION  
Der observeres sammenhæng mellem visiterede og leverede sygeplejeydelser. 

 

LEDELSESINTERVIEW 

Der er fokus i vagtplanlægningen på, at der er en sygeplejerske til stede. For øjeblikket 
er der to – snart tre sygeplejersker i dagvagt. Hertil er der mindst en social- og sundheds-
assistent i alle vagter. Der er stort fokus på at sikre, at rette kompetence er til stede, 
hvor der er behov. Der arbejdes med opgaveoverdragelse, og der er udarbejdet separat 
køreliste for medicin.  

Der er lavet en aftale med et apotek, hvor der ydes farmakonombistand til dosering. 

Når der kommer en ny beboer, vurderes opgavesættet omkring beboeren for at se, hvilke 
kompetencer der skal være til rådighed, og hvor der er behov for opgaveoverdragelse. 
Det er noteret i journalen, hvilke medarbejdere der har en opgaveoverdragelse. 

 

BEBOERINTERVIEW  

Ingen beboere kan svare på spørgsmål om sygeplejeydelser. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Tilsynet interviewer en sygeplejerske i forhold til arbejdet med sygeplejeopgaver. 

I arbejdet med sygeplejeopgaver tages udgangspunkt i instrukser og VAR.  

Medarbejderen beskriver, hvordan der sker oprettelse af en tilstand og udarbejdelse af 
handlingsanvisning herefter. Før en sygeplejeopgave skal udføres, søges informationerne i 
handlingsanvisningen, ifølge medarbejderen. 

Medarbejderen beskriver, hvorledes der er en fast arbejdsgang for delegering af sygeple-
jeopgaver. Medarbejderen beskriver, at man ved en delegering tager udgangspunkt i den 
teoretiske del og sikrer, at medarbejderne har den faglige forståelse herfor, hvorefter der 
sker oplæring i praksis. 

I journalen under overdragelse af sundhedslovsydelser dokumenteres alle de ydelser, der 
overdrages. Der foregår en løbende opfølgning, og efter et år foregår en automatisk op-
følgning på de delegerede ydelser. Alt efter opgavens art lægges en dato for opfølgning 
ind i systemet, og på den måde bliver man gjort opmærksom på, hvornår der skal ske op-
følgning. 

Medarbejderne, der indgår i fokusgruppeinterviewet, fortæller, at de modtager undervis-
ning i de delegerede opgaver. Medarbejderne skal beskrive for sygeplejersken, hvordan 
opgaven løses, og der udføres en gennemgang af praksis. Delegeringen tages op igen efter 
et fast interval, og det er sygeplejersken, der sikrer, at dette sker. 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at vedligeholdende træning sker på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold 
Serviceloven §86, Helsingør Kommunes sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes vær-
dier for ”Det gode plejehjemsliv” samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den daglige vedligeholdende træning for bebo-
erne.  
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3.2.10 Medicinhåndtering 

Data 

 

OBSERVATION 

Der gennemgås medicin for tre beboere. 

I forhold til alle beboere sker der korrekt medicindispensering, opbevaring og håndtering 
af medicinen. 
Plejehjemmet har arbejdet målrettet med at sikre korrekt opbevaring og håndtering af 
medicin. Medicinen opbevares i beboerens boliger i aflåste skabe og bokse. 
I opbevaringen anvendes farvede poser på korrekt måde.  
På hvert skab er der ophængt et billede, som viser, hvordan medicinen skal opbevares i 
skabet. 

 

LEDELSESINTERVIEW 

Ledelsen oplyser, at der tidligere er arbejdet med medicinkørekort, hvor der nu er indført 
e-learningskurser om medicin i to moduler.  Man er stoppet med e-learning over somme-
ren. Erfaringen er, at det tager mere tid end beregnet at gennemføre forløbene, og det 
er nu aftalt, at man skal drøfte arbejdet med dette i ledelsesgruppen for plejehjemmene.  

 

DOKUMENTATION 

Dokumentationen på medicinlisterne fra FMK er i overensstemmelse med gældende ret-
ningslinjer på området.  

 

BEBOERINTERVIEW 

Tre beboere udtrykker tilfredshed med hjælpen til medicindispensering og administra-
tion. Under interviewet får en beboer udleveret sin frokostmedicin. Beboeren slår ud med 
armene og konstaterer, at sådan gives medicinen altid lige til tiden. En beboer kan ikke 
huske, om beboeren får medicin. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Tilsynet interviewer en medarbejder i forhold til varetagelse af medicinopgaver.  

Medarbejderen beskriver en systematisk arbejdsgang i forhold til dispensering af medicin. 
Medarbejderens redegørelse viser, at gældende retningslinjer for dispensering og håndte-
ring af medicin følges. 

For at sikre korrekt dispensering beskriver medarbejderen blandt andet fokus på at ud-
føre eftertælling som led i egenkontrol. Medarbejderen beskriver ligeledes en særlig op-
mærksomhed på, at der kun må dispenseres til hele æsker, og at der ved mangel på me-
dicin sker fremrykning af næste dispenseringsdato. 

Medarbejderen har fokus på, at der laves notat i journalen om, at der er dispenseret til 
den pågældende periode. Medarbejderen beskriver detaljeret de observationer, der skal 
gøres i forhold til kontrol af den medicin, der skal dispenseres.  

I arbejdet med risikosituationslægemidler udarbejdes handlingsanvisning for dispensering 
og administration. Medarbejderen italesætter, at plejehjemmets farmaceut typisk er 
den, der foretager de komplekse dispenseringer.   

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold sundhedsloven 
og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at delegeringsarbejdet foregår efter gældende regler. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for standarder for de sygeplejefaglige ydelser og de-
legering af opgaverne. 
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En social- og sundhedsassistent har screenet alle beboere for kompleksitet i forhold til 
medicin. Ud fra screeningen vurderes, hvilken medicin der skal dispenseres af farmaceu-
ten. 

Alle medarbejdere, der udleverer medicin, skal gennemgå e-learningskursus omkring me-
dicinen og oplæres i praksis hertil. Således sikres det, at medarbejderne kan håndtere og 
udlevere medicin i henhold til gældende retningslinjer. 

For medarbejdere, der har med dispenseringer at gøre, følges ligeledes en fast arbejds-
gang som led i introduktion og oplæring. Oplæring i medicinopgaver varetages af sygeple-
jersker. 

Medarbejdere, der udelukkende arbejder med medicinadministration, kan redegøre kor-
rekt for dette arbejde. 

 

 

3.2.11 Demens 

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet observerer, at en medarbejder henvender sig til en beboer, der sidder og sover  

på fællesarealet. Medarbejder spørger beboer, om denne skal ind i boligen og sove. Med-
arbejderen bruger begreber som ” Skal vi gå ind og sove i din seng i stedet for at sove 
her?” ”Tror du ikke, at vi ligger bedre i sengen?” Beboer afviser medarbejder. Medarbej-
der lykkes ikke med at få en god kontakt til beboer. 

Ved gennemgang af dokumentationen ser tilsynet ikke eksempler på udarbejdelse af pæ-
dagogiske handleplaner. Tilsynet konstaterer, at der umiddelbart ej heller synes at være 
behov herfor. 

Tilsynet observerer eksempler på, at beboere guides til en handling. Eksempelvis guides 
en beboer til at deltage i det sociale samvær med medbeboere. Der tales til beboeren i 
øjenhøjde, og medarbejderen anvender fysisk kontakt. Generelt observerer tilsynet, at 
medarbejderne har en god kontakt til beboerne på fællesarealerne, der tager udgangs-
punkt i beboernes funktionsniveau. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med personcentret omsorg, og at plejen tager 
udgangspunkt i beboernes aktuelle situation. Beboerne skal føle sig anerkendte og aldrig 
irettesat. Medarbejderne fortæller, at de undersøger, hvorfor beboerne har en særlig ad-
færd.  

Medarbejderne pointerer, at beboerne har selvbestemmelsesret, og at dette skal respek-
teres, samt at man nogle gange må skifte medarbejder, for at en beboer er tilpas ved en 
bestemt handling. 

Der arbejdes med magtanvendelse, og medarbejderne beskriver, hvordan de noterer for-
skellige handlinger. 

Medarbejderne beskriver, hvordan der arbejdes med at skærme beboerne. Det er vigtigt, 
at beboerne kan opholde sig på fællesarealet, hvis de ønsker det. Rummets indretning ju-
steres til beboernes behov. Det respekteres, hvis beboerne gerne vil være i egen bolig. 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er særdeles tilfredsstillende og i henhold til sundhedsloven 
og retningslinjer på området. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for arbejdet med medicinadministration. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinadministration. 
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3.3 BEBOEROPLEVET KVALITET 

3.3.1 Beboerrettigheder 

Data 

 

BEBOERINTERVIEW 

En beboer kan ikke svare på tilsynets spørgsmål om selvbestemmelse. De øvrige beboere 
oplever generelt selvbestemmelse i hverdagen. En beboer fortæller, at det er dejligt, at 
beboeren kan være længe oppe om aftenen. En anden beboer oplever det problematisk, 
at beboeren ikke altid kan komme op klokken 8. 

En beboer fortæller, at hvis hun havde noget at klage over, ville hun tale med nogle af 
medarbejderne fra aftenholdet. Beboeren beskriver flere gange et særligt godt forhold til 
aftenmedarbejderne. To andre beboere vil henvende sig til medarbejderne, hvis der var 
et problem. 

En beboer fortæller, at hun er meget glad for at komme i dagcentret, og at medarbej-
derne kommer og fortæller, hvilke aktiviteter der er, så hun selv kan vælge, om det er 
noget, hun vil deltage i. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne kender til samtykkereglerne og kan redegøre for kontakt til pårørende, 
læge og andre, som der er behov for at kontakte for borgerne. 

Beboernes selvbestemmelse og inddragelse sikres ved at være i dialog med beboerne. For 
nogle beboere aflæses kropssprog.  

 
3.3.2 Hverdag for beboerne 

Data 

 

OBSERVATIONER 

Tilsynet observerer opslag på fællesarealerne om træning og aktiviteter som bingo, pe-
tanque og husmøder. I formiddagstiden sidder enkelte beboere på fællesarealerne. 

Tilsynet observerer, at flere afdelinger har ophængt en ønskeseddel om eksempelvis mod-
tagelse af fuglefrø, is og spil. Pårørende kan på denne måde bidrage til hverdagens aktivi-
teter på afdelingen. 

Tilsynet observerer, at to medarbejdere drøfter flere beboeres ernæring og helbredssitu-
ation på fællesarealet, mens der er beboere til stede.  

Tilsynet observerer, at medarbejderne er venlige og imødekommende over for beboerne 
på fællesarealerne. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at observationer af beboere med demens viser, at tilgangen til beboerne sker på for-
skelligt fagligt niveau.   

Tilsynet vurderer, at en medarbejder kommunikerer mindre hensigtsmæssigt med en beboer med de-
mens. Samlet vurderes, at kommunikationen er på et godt og tilfredsstillende niveau.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for hjælp og støtte til beboere med demenssyg-
dom. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at beboernes selvbestemmelse er på et godt 
og tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 
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BEBOERINTERVIEW 

Beboerne er tilfredse med kommunikationen med medarbejderne. Beboerne synes, at 
medarbejderne er venlige og respektfulde. En beboer fortæller, at hun ofte roses for, 
hvor god hun er til at huske medarbejdernes navne. Beboerne fortæller, at medarbej-
derne banker på døren, før de går i beboernes boliger. 

En beboer fortæller, at beboeren ikke længere selv kan være så aktiv, men beboeren vil 
gerne kigge på, når der er aktivitet. 

Ingen af beboerne kender klippekortordningen. 

 

MEDARBEJDERNEINTERVIEW 

Medarbejderne fortæller, at de i kommunikation med beboerne lægger vægt på: 

• At spørge til beboers velbefindende 

• At være i øjenhøjde med beboer 

• At tale i korte sætninger 

• At være rolig og til stede i nuet 

• At have en individuel tilgang i kommunikationen. 

 

Beboerne opfordres og inviteres til at deltage i aktiviteter.  

Der anvendes stadig klippekort, hvor beboerne fx kan komme med ud at handle. Anven-
delsen dokumenteres. Medarbejderne oplyser, at det mest er dagcentret, der anvender 
klippekortet.  

 

3.3.3 Pårørende 

Data 

 

PÅRØRENDEINTERVIEW  

Tilsynet interviewer en pårørende over telefonen.  

Den pårørende oplyser, at der er mange åbne tilbud, hvor man kan deltage som pårø-
rende på plejehjemmet. Pårørende har senest deltaget i et musikarrangement. 

Der er husmøder, hvor man spiser sammen og drøfter beboernes hverdag. Dette har dog 
ligget stille på grund af COVID-19 pandemien. Pårørende husker et arrangement før CO-
VID-19, hvor køkkenet præsenterede dysfagidiæten.  

Pårørende oplever en god kontakt med medarbejderne og kommer ofte på plejehjemmet. 
Pårørende oplever, at medarbejderne kender beboerne godt og er gode til at motivere 
beboerne. Der er et godt samarbejde mellem den pårørende og medarbejderne, og med-
arbejderne ringer altid op, hvis der er ændringer i beboerens tilstand. 

Pårørende oplever, at der er rigtig god information. Der anvendes e-mail til nyhedsbreve, 
og her kommer også informationer fra kommunen. Pårørende ved, at der findes en Face-
bookgruppe, men den anvender pårørende ikke selv.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et særdeles tilfredsstillende niveau og i 
henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes kvalitets-
standarder.  

Tilsynet vurderer, at omgangsformen er respektfuld, anerkendende og venlig. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for en god kommunikationsform, og at de støtter be-
boerne i at deltage i aktiviteter. 

Tilsynet vurderer, at der sker et tilfælde af uhensigtsmæssig kommunikation på fællesarealet, hvor 
medarbejderne omtaler beboere i tredje person og taler om beboeres helbredsforhold. 
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Der var et indflytningsmøde, da beboeren flyttede ind. Pårørende inviteres til at deltage i 
møder om beboeren fx med fysioterapeut og læge. Centerleder og afdelingsleder opleves 
som værende meget nærværende. 

Pårørende fremhæver, at der en god stemning; man er velkommen og tilbydes fx en kop 
kaffe. Selv om der er travlhed, er der altid et smil til beboerne og pårørende. 

 

LEDELSESINTERVIEW 

Ledelsen oplyser, at man er blevet gode til at anvende informationsmails til pårørende.  

Der afholdes indflytningssamtaler en måned efter indflytning, hvor pårørende inviteres til 
at deltage. 

Der er en fælles ledelsespostkasse på plejehjemmet, så der altid handles på pårørendes 
henvendelser. Der er planlagt de første husmøder efter COVID-19 pandemien, hvor hver-
dagslivet drøftes på alle afsnit. Der spises sammen i forbindelse med møderne.  

Der samarbejdes med pensionistvejleder, demenskoordinator og pårørendekonsulent. Der 
er givet midler til pårørendesamarbejdet på plejehjemmet. 

Der tages kontakt til pårørende hurtigt, når der sker ændringer i beboernes situation. 

Der er flere pårørende, der bidrager positivt på afdelingerne. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne redegør for samarbejdet med pårørende. Medarbejderne er opmærk-
somme på, at beboerne skal give samtykke, før de pårørende kontaktes. De pårørende 
deltager på husmøderne. 

Medarbejderne oplever, at der er et godt samarbejde med de pårørende også om fx ind-
køb. 

3.4 OBSERVATIONSSTUDIE 

Data 

 

OBSERVATION AF HJÆLPEN TIL PERSONLIG PLEJE 
 
KOMMUNIKATION 

Medarbejderen hilser venligt godmorgen til beboeren og forklarer, hvad der skal ske. 

Beboeren tiltales ved fornavn. Beboeren udtrykker glæde ved at se medarbejderen. Det 
er tydeligt, at de to kender hinanden godt. 

Der er god dialog mellem beboeren og medarbejderen. Medarbejderens kommentarer til 
beboeren giver flere gange anledning til, at beboeren smiler. 

Beboeren spørger flere gange til sin mor og fortæller, at han savner hende. Medarbejde-
ren svarer anerkendende og giver udtryk for forståelse. Medarbejderen minder beboeren 
om, at der på væggen hænger et billede af moderen, som han lige kan kigge på. Samtidig 
stiller medarbejderen spørgsmål til beboerens børn for at skifte beboerens fokus. 

 
 
 
 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjemmet særdeles til-
fredsstillende i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” og Helsingør Kom-
munes kvalitetsstandarder 

Tilsynet vurderer, at pårørende medinddrages aktivt, og at der er et godt samarbejde. 
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SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE 

Beboerens selvbestemmelse og medindflydelse sikres ved, at medarbejderen spørger ind 
til, hvordan beboeren har det, hvordan beboeren ønsker plejen, og ved at beboeren gives 
valgmuligheder.  

Eksempelvis spørger medarbejder, om beboeren selv vil vaske sig for neden. Medarbejde-
ren forklarer beboeren, hvad hun gør, mens plejen udføres. 

 
REHABILITERING 
Medarbejderen arbejder i høj grad ud fra den rehabiliterende tilgang. Beboeren gives mu-
lighed for i samarbejde med medarbejderen at vaske sig selv forneden. Beboeren får en 
vaskeklud og et håndklæde i hånden. Beboeren mindes om at vaske og tørre sig godt. 
Beboeren inddrages ligeledes i forhold til den øvre personlige pleje og påklædning. Ek-
sempelvis motiveres beboeren til selv at foretage barbering. 
Under forflytninger inddrages beboeren ligeledes. Eksempelvis beder medarbejderen flere 
gange beboeren om at løfte sine ben. Ved medarbejderens opmærksomhed på korrekt 
lejring kan beboeren løfte begge sine ben på trods af, at det ene ben er lammet. 
  
ORGANISERING AF ARBEJDET 

Medarbejderen starter med at finde de ting frem, hun skal bruge til plejen. 

Der forekommer ingen unødige forstyrrelser undervejs. Medarbejderen beder en kollega 
om at give beboeren medicin, før plejen opstartes for, at der således netop ikke skal fo-
rekomme unødige forstyrrelser og for at sikre, at beboeren får sin medicin til tiden. 

 
FAGLIG UDFØRSEL 

Beboeren får sit høreapparat på, og medarbejder ifører sig forklæde og handsker. Sengen 
eleveres til rette højde, så der sikres gode arbejdsstillinger.  

Beboeren får delvis hjælp til nedre hygiejne i sengen. Medarbejderen er meget opmærk-
som på at sikre beboerens blufærdighed undervejs i plejen. 

Medarbejderen anvender lift på en faglig korrekt måde. Medarbejderen skaber tryghed 
under forflytningen gennem fysisk berøring og ved at være i øjenhøjde med beboeren. 

Plejen udføres i et tempo tilpasset beboerens behov. 

Medarbejderen følger gældende retningslinjer for at sikre korrekt håndhygiejne.  

Plejen afsluttes med, at beboeren tilbydes lidt at drikke. Herefter bliver beboeren kørt 
ud til den fælles spisestue for at indtage sin morgenmad. 

Hjælpen udføres i overensstemmelse med det, der er beskrevet i døgnrytmeplanen. 

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at observationsstudie af hjælp til personlig pleje udføres på en særdeles tilfredsstil-
lende måde. Medarbejderen har i høj grad fokus på at sikre beboerens medindflydelse, og medarbejde-
ren udviser i praksis stor faglig forståelse for, hvorledes hjælpen skal leveres ud fra den rehabiliterende 
tilgang. Det er tilsynets vurdering, at plejen udføres på den måde, som beboeren er vant til og har be-
hov for.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderen under hele plejeforløbet kommunikerer i en respektfuld og aner-
kendende tone til beboeren. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderen følger gældende retningslinjer for at sikre korrekt håndhygiejne.  

Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem den pleje, der udføres, og beskrivelserne i døgn-
rytmeplanen. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

Overordnet kan formålet med BDO’s tilsynskoncepter udtrykkes i følgende punkter. Tilsynet skal have fokus 
på: 

• Kontrollere, om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder og kommunens administrative 
procedurer og retningslinjer, herunder instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling 

• Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til bor-
gernes individuelle behov  

• Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete visiterede 
afgørelse, og de indsatser, der leveres til den enkelte borger 

• Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne 

• Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for 
borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse 

• Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs 
af de kommunale tilbud. 

 

BDO’s tilsynskoncepter tager udgangspunkt i gældende lovgivning og øvrige bestemmelser, retnings lin-
jer og anbefalinger for tilsyn på områderne. Uanset, hvilket område der er tale om, kombinerer tilsyns-
koncepterne to centrale aspekter – kontrol og læring – som er lige væsentlige. 

4.2 KONTROLPERSPEKTIVET 

Kontrollen skal sikre, at regler og normer overholdes, og at borgerne modtager de ydelser, de har krav på 
ud fra de faglige og etiske standarder, der kan sættes for en ydelse. Samtidig kan kontrollen være medvir-
kende til at skærpe medarbejdernes fokus på at leve op til de centrale krav til deres arbejde. 

4.3 LÆRINGS- OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVET 

Læringsaspektet udfoldes på flere måder. Dette sker dels via medarbejderinterviews med spørgsmål til 
praksis, dels gennem interview med ledelsen om de administrative og ledelsesmæssige forhold samt via 
interview og dialog med borgerne og evt. pårørende for at belyse den borgeroplevede kvalitet. Spørgsmå-
lene kan desuden danne grundlag for videre refleksion samt understøtte kvalitetsudviklingen og læring hos 
medarbejdere og ledelse. 

 

Følgeskab med medarbejdere under tilsynet er ligeledes et vigtigt fokus for BDO og en væsentlig kilde til at 
forstå - og udfordre – i praksis. Dette giver indblik i medarbejdernes rutiner samt udviklingsområder og 
åbner op for frugtbare faglige drøftelser. På denne måde bibeholdes det lærende perspektiv - også, hvor 
der er udfordringer. 

 

Tilsynet understøtter de bærende principper for kommunale tilsyn, som beskrevet i Politik for tilsyn - Hel-
singør Kommune.   
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4.4 TILSYNETS METODER 

I BDO’s tilsynskoncepter kombineres en række metoder for at sikre stringent og systematisk dataindsamling. 

Til brug for tilsynene i Helsingør Kommune tager BDO udgangspunkt i faste skabeloner, udviklet på baggrund 
af tilbudsmaterialet og med fokus på objektivitet.  

Formålet er at skabe et fundament for gennemsigtighed og sammenlignelighed i forhold til de forskellige 
undersøgte temaer. Metodisk tager BDO afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på kontrol og kvalitet 
samt læring og udvikling. Der veksles i tilgangen mellem forskellige metoder henholdsvis kvalitative inter-
views, observation og gennemgang af dokumentation. 

4.5 TILSYNETS TILGANG 

Tilsynet tager udgangspunkt i teori om social kapital og den anerkendende og værdsættende tilgang med 
fokus på at lade sig inspirere af dét, der virker på den enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab 
søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer.  
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5. VURDERINGSSKALA 

Efter ønske fra Helsingør Kommune arbejder BDO ud fra nedenstående vurderingsskala ved tilsynene: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Ingen anledning til bemærkninger 

2 – Godt og tilfredsstillende 

• Mindre fejl og mangler 

3 – Nogenlunde tilfredsstillende 

• Fejl og mangler som har betydning for beboerens helbred og autonomi 

4 – Utilfredsstillende 

• Alvorlige fejl og mangler som har betydning for beboerens helbred og autonomi 

5 – Meget utilfredsstillende 

• Alvorlige fejl og mangler som har væsentlig betydning for beboerens helbred og autonomi 

5.1 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 kva-
litetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, lige-
som oplysninger fra plejehjemmets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte tilsyn gennemføres af en-to tilsynsførende med en 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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