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Forord 

 

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

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

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

 

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

Plejecentrets navn og adresse  

Plejecentret Birkebo, Hellebo Park 98, 3000 Helsingør 

Leder 

Marit Fox 

Antal boliger  

72 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

 18. november 2015, kl 8.15 – 15.30 

Datagrundlag 

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

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

Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. 

Tilsynet har gennemført interview med 9 medarbejdere heraf: 

• 7 Social- og sundhedshjælpere 

• 1 Sygeplejerske 

• 1 Aktivitetsmedhjælper 

Tilsynet har også foretaget interview med 2 af plejecentrets afdelingssygeplejersker i forbindelse 
med tilsynet.  

Endelig har tilsynet foretaget observationer på plejecentrets fællesarealer. 

Tilsynsførende  

Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske 

Nethe Britt Jorck, sygeplejerske, MPP, consultant 
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2 SAMLET TILSYNSRESULTAT 

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

Samlet vurdering 

 Ingen bemærkninger 

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

 

 

x 

Bemærkninger  

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

 Betydelige mangler  

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

 Kritisable forhold  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helsingør Kommune 

Uanmeldt tilsyn, Plejecentret Birkebo 

 

 November 2015 

 

6 

 

2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet 

I nedenstående skema angives begrundelsen for tilsynsresultatet. For det første beskrives de styr-
ker, som tilsynet vurderer der er til stede på plejecentret 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 plejecentret har følgende styrker: 

Beboerne udtrykte tilfredshed med kvaliteten af medarbejdernes indsats. Beboerne oplever, at 
de får den hjælp, de har brug for og oplever, at de bruger deres ressourcer. Beboerne ved desu-
den, hvordan de får hjælp, hvis de ønsker at klage. Beboerne føler sig trygge og oplever, at de 
har en god og respektfuld kontakt med medarbejderne i hverdagen. Beboerne udtrykker generelt 
tilfredshed i forhold til madens kvalitet og oplever gode rammer for indtagelse af måltidet. 

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

Medarbejderne oplever, at plejecentret lever op til kvalitetsstandarderne. Medarbejderne ople-
ver gode forhold for beboere med særlige behov, og medarbejderne oplever, at de har de nød-
vendige kompetencer i forhold til at varetage disse behov.  

Plejecentret er i gang med systematisk kompetenceudvikling baseret på MUS. Tilsynet vurderer, 
at den beskrevne kompetenceudvikling bliver et væsentlig element i plejecentrets fortsatte fag-
lige udvikling og fastholdelse af medarbejdere såvel som det interne samarbejde på tværs.  

Plejecenteret er i gang med at klargøre roller og ansvar på plejecentret på flere områder, herun-
der justere arbejdsgange, undervise og understøtte med dokumentation. 

De fysiske rammer er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til målgruppen.   

Plejecentret har indført et nyt omsorgssystem (KMD-care) i 2015. Implementeringen er kommet 
sent i gang, og kort tid inden tilsynsdagen er dokumentation prioriteret som indsatsområde. Tilsy-
net vurderer, at der, trods udfordringer i implementeringen af det nye omsorgssystem, generelt 
er sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand. 

De positive erfaringer med KMD-care og de ledelsesmæssige tiltag, der er i gang på de priorite-
rede indsatsområder, er et godt grundlag for det videre arbejde med de forbedringspunkter, som 
tilsynet fandt. 

Bemærkninger 

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

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

 

 Mål 2 – Dokumentation samt medarbejdernes kompetencer I forhold til magtanvendelse 

• Tilsynet bemærker, at der i 6 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler individuelle og 
handleanvisende beskrivelser om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsat-
sen.  
Tilsynet bemærker, at medarbejdernes viden om indberetning, magtanvendelse 
og andre indgreb i selvbestemmelsesretten ikke er opdateret. 
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 Mål 4 – Dokumentation  
• Tilsynet bemærker, at der i 4 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler beskrivelse af be-

boernes psykiske ressourcer og behov.  
 

 Mål 5 - Dokumentation – observation 

• Tilsynet bemærker, at i 7 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler oplysninger om bebo-
ernes individuelle behov i forbindelse med praktisk hjælp i boligerne.  

Tilsynet observerer, at beboernes hjælpemidler ikke alle er rengjort.  

Betydelige mangler 

Tilsynet har ikke konstateret betydelige mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunk-
tet.  

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 plejecentrets fremadrettede udvik-
ling:  

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Birkebo underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i 
ajourføring af funktionsvurderinger.  

2. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Birkebo underviser, vejleder og oplærer medarbej-
derne i udarbejdelse af handlevejledende, individuelle og opdaterede døgnrytmeplaner 
for den samlede pleje- og omsorgsindsats. 

Tilsynet anbefaler endvidere, at Plejecentret Birkebo prioriterer anvendelse af PMHE gen-
nem undervisning, vejledning og oplæring af medarbejdere samt fortsætter samarbejdet 
med IT-afdelingen i forhold til et eventuelt teknisk forbedringsbehov.  

3. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Birkebo underviser, vejleder og oplærer medarbej-
derne i udarbejdelse af døgnrytmeplanerne, således at det beskrives, hvorledes beboe-
rens psykiske ressourcer inddrages og vedligeholdes. 

4. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Birkebo underviser, vejleder og oplærer medarbej-
derne i udarbejdelse af døgnrytmeplanerne, således at disse indeholder beskrivelser af 
beboernes behov for praktisk støtte, der ligger ud over almindelig rengøring.  

5. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Birkebo beslutter klare ansvars- og rollefordelinger i 
forhold til at sikre, at hjælpemidler rengøres. Tilsynet blev ved afrapportering oplyst, at 
tiltag var i gang, hvilket tilsynet positivt har noteret sig. 

6. Tilsynet anbefaler, at Plejecentret Birkebo italesætter, hvorledes det sikres, at beboerne 
oplever en tryg og rolig spisesituation. 
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3 DATAGRUNDLAG 

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

 

3.1 Stikprøver  

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

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

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   

 

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

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

Observation x   Det vurderes, at der er sammenhæng mellem visita-
tors afgørelse og beboerens tilstand. 

Beboer x   Tilsynet bemærker, at alle beboerne udtaler sig po-
sitivt om plejecentret, og at de ikke har noget, de 
har behov for at klage over. Beboerne regner med, 
at medarbejderne vil hjælpe dem, hvis de får be-
hov for at klage. 

1 beboer kan ikke medvirke til interview. 

 

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

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

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   x Tilsynet bemærker, at de fleste af døgnrytmepla-
nerne nyligt er udarbejdet, og at medarbejderne for-
tæller om en større indsats for at forbedre skriftlig-
heden. Tilsynet bemærker desuden, at der ikke er 
oprettet PMHE grundet startvanskeligheder, som 
muligvis er teknisk betinget. 

Tilsynet bemærker positivt, at der for alle beboere 
er oprettet døgnrytmeplaner i det nye omsorgssy-
stem. Skabelonen indeholder hjælpe-overskrifter, 
som skal understøtte, at medarbejderne få det væ-
sentlige nedskrevet. 

1 ud af 7 døgnrytmeplaner lever op til kommunens 
krav til sundhedsfaglig dokumentation.  



Helsingør Kommune 

Uanmeldt tilsyn, Plejecentret Birkebo 

 

 November 2015 

 

9 

 

For denne beboer foreligger en handleanvisende be-
skrivelse, som giver medarbejderne et grundlag for 
at udføre den rette indsats til beboeren. Et enkelt 
forbedringspunkt er at indsætte aktuelt mål for ple-
jen.  

6 døgnrytmeplaner har delvise mangler. Manglerne 
vedrører typisk ajourføring i forhold til beboernes 
aktuelle behov for pleje og omsorg.  

Eksempelvis er der for en beboer ikke en fyldestgø-
rende beskrivelse af det generelle felt. Der er ikke 
beskrivelse af beboers sygdomshistorie, og der 
mangler beskrivelse af inddragelse, mål for plejen og 
hjælpemidler. Beskrivelsen er ikke handlevejle-
dende i forhold til bad og nattilsynene. 

For en anden beboer er ikke indskrevet, hvad målet 
er. Manglerne er desuden, at der ikke er handevej-
ledning på bad og nattilsyn. Ligeledes bemærker til-
synet, at der i døgnrytmeplanen er beskrevet tiltag 
til hjertestop, som ikke er dateret og ikke kan be-
tegnes som værende i overensstemmelse med gæl-
dende regler.  

For en tredje beboer er ikke indskrevet, hvad målet 
er, og hvilke hjælpemidler beboer har. Der mangler 
handlevejledende opdatering af aktuel funktionsni-
veau i forhold til bad. Beboeren er dement, og kan 
ikke selv udtrykke behov.  

For en fjerde beboer, som har en hudlidelse i ansig-
tet, er manglerne, at oplysninger om behandling 
med creme og tabletbehandling er modstridende. 
Der foreligger ikke dokumentation for udført smøring 
med creme.  

For en femte beboer er ikke nævnt under generelt, 
at han er ramt af Alzheimer. 

For en sjette beboer er manglen, at hun har fået tyn-
dere afføring, hvilket gør, at hun er blevet begræn-
set i sin aktivitet.  Der er ikke sket handling på den 
ændrede situation.  

Det er desuden generelt beskrevet, at beboere får 
bad 1 gang ugentligt og ikke 2 gange ugentligt, som 
kvalitetsstandarden foreskriver. 

Observation x   Beboerne fremstår generelt velplejede.  

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

1 beboer kan ikke medvirke til interview. 

Medarbejder x   Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne ken-
der beboerne godt og udviser indsigt og forståelse 
for den enkelte beboers behov for pleje. 
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Eksempelvis beskriver en medarbejder, hvorledes 
hun sikrer, at beboer har forstået og er tryg ved, 
hvorledes plejeprocessen skal foregå, idet beboer er 
blind. Medarbejder benytter sig blandt andet af ”ur-
skive-princippet.”  

En anden medarbejder beskriver guidning og motiva-
tion som en vigtig faktor til at få beboer medinddra-
get i plejen. 

En tredje medarbejder fortæller, at der er stort fo-
kus på, at de fleste beboere kan meget selv, og ple-
jen er af understøttende karakter. 

En fjerde medarbejder taler tydeligt og gestikule-
rende, da beboer er meget dårligt hørende. Medar-
bejder har desuden fokus på, at beboer kommer til 
lægen og får skyllet sine ører, så den sidste hørelse 
ikke forsvinder.  

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

Medarbejder  x  Medarbejderne oplyser, at der ikke har været behov 
for at benytte magtanvendelse. Tilsynet bemærker, 
at medarbejderne har et forskelligt kendskab til reg-
lerne for magtanvendelser og andre indgreb i selvbe-
stemmelsesretten. De ved, at der er mappe på kon-
toret, men den har ikke været brugt i lang tid.  

Medarbejderne har ikke erfaring med indberetning, 
men beskriver relevant, at de vil kontakte en assi-
stent eller sygeplejerske for at få hjælp til at gøre 
det. 

Medarbejderne fortæller om, hvorledes de skal rea-
gere ved vold og trusler. Medarbejderne kan give 
eksempler på, hvorledes de håndterer konflikter. 

 

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

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

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation  x  I 6 ud af 7 døgnrytmeplaner er beboernes fysiske 
ressourcer veldokumenteret. 

I 3 ud af 7 døgnrytmeplaner er beboernes mentale 
ressourcer veldokumenteret.  

Manglerne i dokumentationen består i, at der ikke 
er handleanvisende beskrivelser af beboernes psy-
kiske og mentale ressourcer, og hvordan de ind-
drages og anvendes i hverdagen.  
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Medarbejderne har viden om de beboere, de ple-
jer, men viden formidles ikke systematisk videre i 
den skriftlige dokumentation. 

Beboer x   Beboere fortæller generelt, at deres egne res-
sourcer anvendes og medinddrages i hverdagen.  

Flere beboere fortæller om aktivitetstilbud, gå-
ture og billard. 

En beboer fortæller, at hun oplever, at hun selv 
gør, hvad hun evner i hverdagen. 

En anden beboer fortæller om, hvordan badet fo-
regår og derigennem, hvorledes hun støttes i selv 
at gøre så meget som muligt selv. 

Et forbedringsbehov ses hos en beboer, som for-
tæller, at hun ikke ser fjernsyn, fordi hun ikke kan 
bruge fjernbetjeningen. Hun har ønske om at se 
TV, men har brug for støtte. 

1 beboer kan ikke medvirke til interview. 

Medarbejder x   Medarbejderne kan fagligt gøre rede for beboer-
nes ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i 
hverdagen.  

En medarbejder beskriver konkret, hvorledes hun 
guider beboere gennem bad, og hjælper beboerne 
med selv at kunne gøre så meget som muligt. 

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

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

 

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

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

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation  x  Generelt er psykisk pleje ikke beskrevet konse-
kvent i døgnrytmeplanerne. 

3 ud af 7 døgnrytmeplaner indeholder beskri-
velse af beboernes behov for psykisk pleje og 
omsorg, hvor dette skønnes relevant. 

4 døgnrytmeplaner har mangler. Eksempelvis er 
for en beboer beskrevet psykisk pleje om afte-
nen, men der er ikke beskrivelser for, hvorledes 
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beboerens ressourcer inddrages og anvendes om 
dagen. 

For en anden beboer ses manglende dokumenta-
tion og handletiltag i forhold til beboeres hallu-
cinationer. 

For en tredje beboer er anført, at hun er dør- 
søgende, men uden handlevisende hjælp til 
medarbejderen, der skal varetage beboerens be-
hov. 

Ved interview af medarbejdere om beboerne får 
tilsynet oplysninger om beboerens psykiske til-
stand, som er af værdi at få dokumenteret.  

Observation x   Der er ikke konstateret mangler i forhold til op-
lysninger om angst, sorg og ensomhed. 

Beboer x   Alle interviewede beboere oplyser, at de føler 
sig trygge og sikre på plejecentret. 

En beboer fortæller spontant, at det har været 
trygt at være kommet på plejecentret. 

1 beboer kan ikke medvirke til interview. 

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

En medarbejder beskriver, at det er vigtigt at 
være forberedt på, at en beboer nemt bliver 
vredladen. Hun beskriver, hvorledes hun skal 
agere for at forebygge konflikt. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne har en 
indsigt og forståelse for beboernes behov for 
psykisk pleje og omsorg, som er væsentligt at få 
formidlet videre i døgnrytmeplanerne. 

 

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

Mål 5: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation  x  Der er udarbejdet planer for den rengøring, der 
varetages af rengøringsmedarbejderne. Alle sete 
boliger fremtræder renligholdte. 

Tilsynet bemærker, at beboernes behov for hjælp 
til praktisk støtte, der rækker ud over selve ren-
gøringen, ikke fremgår af de 7 beboeres døgnryt-
meplaner. Der ses ikke oplysninger om de indivi-
duelle behov i forbindelse med rengøring af boli-
gerne, herunder lettere rengøring, skift af senge-
tøj, at lægge tøj på plads, passe blomster, 
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tømme affaldsposer og lignende praktiske opga-
ver. 

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

Observation  x  Tilsynet observerer 2 rollatorer, som ikke er ren-
gjorte for nylig.  

Beboer  x  Beboerne er generelt tilfredse med hjælpen til 
rengøringen i boligerne. 

1 beboer beskriver sin rollator som ulækker. 

1 beboer kan ikke medvirke til interview. 

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

Medarbejderne har forskellige informationer om, 
hvem der skal tage sig af de praktiske opgaver i 
forhold til rengøring af beboernes hjælpemidler. 

 

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

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

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

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

5 ud af 7 beboere har en individuel og handlean-
visende døgnrytmeplan, som afspejler beboernes 
vaner og ønsker.  

For 2 ud af 7 beboere mangler oplysninger om 
beboerens vaner og ønsker, og der forefindes 
ikke oplysninger om deres livshistorie. Der er en-
kelte sporadiske oplysninger anført. Eksempel-
vis, at en beboer holder af dansktop-musik, og at 
en anden beboer holder af vin.  

Der ses oplysninger anført om beboerne forskel-
lige steder i KMD-care. Oplysningerne kan med 
fordel gøres handleanvisende, således at medar-
bejderne støttes i at skabe en hverdag, der af-
spejler beboerens ønsker og vaner.  

Beboer  x   Beboerne udtrykker generel tilfredshed med at 
bo på plejecentret. En beboer fortæller, at hun 
sidder i sin bolig og ellers hygger sig med en an-
den beboer på plejecentret.  

En anden beboer ønsker gerne flere aktiviteter. 
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Beboer x   Tilsynet bemærker positivt, at beboerne ople-
ver, at der er en god tone, og at kommunikatio-
nen foregår respektfuld.  

1 beboer kan ikke medvirke til interview. 

Beboer  x   Beboerne udtrykker generelt tilfredshed med 
madens kvalitet og oplever, at maden serveres i 
hyggelige rammer, og at de selv kan bestemme, 
om de vil spise i egen bolig eller i fællesarealet. 

En beboer er ikke med i madordningen, da hun 
ikke synes om maden. Hun oplever, at hun ikke 
kan deltage i fællesspisningen, når hun ikke be-
taler til maden. Dette tvivlsspørgsmål hører på-
rørende og vil opklare med medarbejderne. 

1 beboer kan ikke medvirke til interview. 

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

Medarbejderne oplever ind imellem behov for at 
kende en beboers livshistorie, men oplysnin-
gerne er ikke i KMD-care, jf. punktet under do-
kumentation.   

Ved måltiderne tager medarbejderne hensyn til, 
hvilke beboere der hygger sig sammen og har 
glæde af hinandens selskab. Der er faste plad-
ser. De fleste beboere spiser sammen i de fælles 
spisestuer, der er tilknyttet de enkelte afsnit. 

 

3.2 Observationer på fællesarealer 

Målepunkter  Tilsynets vurderinger 

Miljø og aktiviteter 

Er der et aktivt miljø 
på fællesarealerne? 

Plejecentret har mange mindre stuer og fællesarealer, som er indrettet 
hyggeligt. Der er et større centralt areal, hvor træningsredskaber til be-
boerne er placeret. Der er tillige et aktivitetscenter med indtil flere ak-
tiviteter pr dag, dog kun i hverdagen og ikke weekend. På tilsynsdagen 
har aktivitetsmedarbejderen 1:1 kontakt med en del beboere ud over de 
aktiviteter, som foregår i de øvrige dele af plejecentret. Der udgives et 
månedligt nyhedsbrev til beboerne, hvor der indgår ugeplaner over akti-
viteter. 

Plejecentret er ved at blive pyntet hyggeligt op til jul, da der er julear-
rangement førstkommende weekend med pårørende. 

Tilsynet iagttager få situationer, hvor medarbejdere deltager i aktivite-
ter sammen med beboerne ud over måltiderne.  Der er generelt stille.  

I en større stue er der hyggeligt indrettet til spisning og hygge ved 5-6 
borde af forskellig størrelse.  I en anden stue sidder flere beboere og 
hygger sig med tæppe over benene foran tv. 
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Er der fællesskab og 
trivsel omkring målti-
det? 

Bordene er dækket pænt op, og der er faste pladser ved spisetid, hvilket 
beboerne udtaler sig positivt om. Der opleves en hyggelig stemning under 
måltiderne med småsnakken.  

Medarbejderne spiser deres medbragte mad sammen med beboerne. Der 
er lidt uro ved måltidet i det ene afsnit, da arbejdsgangen er, at alle 
medarbejdere har opgaver, som de skal udføre stående omkring bordene, 
inden de kan sætte sig og være sammen med beboerne.  

En beboer og en medarbejder er i en tilstødende spisestue, da han har 
brug for mere ro under måltidet og megen hjælp. 

Omgangsform 

Er kommunikationen/ 
dialogen respektfuld? 

Tilsynet bemærker, at der tales i en respektuld og anerkendende tone 
til beboerne.  

Bliver beboerne be-
handlet værdigt? 

Tilsynet observerer værdig behandling af beboerne. 

 

Fysiske rammer og boligforhold 

Er rengøringsstandar-
den tilfredsstillende? 

Tilsynet bemærker, at rengøringsstandarden lever op til kravene.  

Tilsynet bemærker at der et sted lugter af urin på gangen. Tilsynet gør 
opmærksom på dette, og rengøringsmedarbejder handler straks på det. 

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

Tilsynet bemærker, at de fysiske rammer generelt er hensigtsmæssigt 
afstemt efter målgruppen. 

 

 

3.3 Interview med leder, medarbejdere og eventuelle pårørende  

Interview med leder 

Målepunkter  Ja Delvist Nej  Uddybende kommentarer 

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

 X  Indledende interview med 2 afdelingssygeplejer-
sker ansat efter seneste tilsyn 

Tilsynet anbefalede i 2014 at forbedre dokumen-
tationen for at kunne leve op til kvalitetskra-
vene. De nye ledere er ikke introduceret til op-
følgningspunkter. 

Lederne beskriver, at der i marts blev indført et 
nyt omsorgssystem(KMD-care). Status er, at im-
plementeringen er i startfase, men har været 
højprioritetsområde i november. Dels er der kon-
stateret behov for at styrke organisationen, da 
den eneste superbruger er overgået til aftenvagt 
1. november. Dels er der en del medarbejdere, 
som skal have undervisning, og dels er der struk-
turelle udfordringer, som lederne er i gang med 
at løse sammen med IT-afdelingen. 

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

Oplever leder, at pleje-
centret lever op til kva-
litetsstandarderne vedr. 
§ 83 og § 86? 

x   Lederne oplever, at plejecentret generelt lever 
op til kvalitetsstandarderne vedr. § 83 og § 86. 

Lederne oplever, at kvalitetsstandarderne bliver 
udfordret af beboernes komplekse behov. 

Plejecentret har forbedret indretningen og orga-
niseringen på plejecenteret for at imødekomme 
beboernes behov. Der er indrettet et særskilt lo-
kale ”Oasen”, som er et aktivitetsområde.  

Demensafsnittets indretning og antallet af med-
arbejdere understøtter de ekstra udfordringer 
beboerne har.  

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

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

x   Magtanvendelse og indberetninger er et priorite-
ret område, og ledelsen har igangsat tiltag, som 
skal medføre kompetenceløft til medarbejderne.  

Processen blev indledt i april måned sammen 
med kommunens demenskoordinator. I december 
afholdes kompetenceudvikling for ledere og 
medarbejdere.  

Der har ikke været indberetninger i 2015.  

Vold og trusler er ligeledes et prioriteret om-
råde. Psykiatere underviser medarbejderne lø-
bende i hensigtsmæssig adfærd.  

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

x   Der har været udskiftning i ledergruppen det se-
neste år, og alle 3 afdelingssygeplejersker er an-
sat efter marts 2015. De to interviewede afde-
lingssygeplejersker arbejder med målrettet vær-
dibaseret ledelse med fokus på medarbejdernes 
styrker. Det interne samarbejde styrkes gennem 
en justeret organisering, som giver bedre dialog, 
videndeling og tværgående samarbejde. 

Er der et godt eksternt 
samarbejde, fx med på-
rørende? 

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

Ledelsen oplever, at beboerne har glæde af den 
indsats, de frivillige yder.  

Er der sammenhæng 
mellem kompetencer og 
beboernes behov? 

x   Ledelsen vurderer, at der generelt er opnået god 
sammenhæng mellem medarbejdernes kompe-
tencer og beboernes behov.  

Ledelsen fortæller, at sygeplejerskebehovet er 
dækket i dagvagter og i aftenvagter. Et samar-
bejde med kommunens akutteam vil yderligere 
styrke fagligheden. 

Der er ved at blive rekrutteret flere social- og 
sundhedsassistenter.  
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Er der mulighed for 
kompetenceudvikling? 

x   Ledelsen beskriver, at der nu er afholdt MUS med 
næsten alle medarbejdere. På baggrund af af-
dækning af kompetencebehovet er det besluttet 
at udarbejde skitse til plan for det videre forløb. 
Hvilke kurser findes, og hvilke er relevante. 

Tilsynet vurderer, at den beskrevne systematiske 
kompetenceudvikling bliver et væsentligt ele-
ment i plejecentrets fortsatte faglige udvikling 
og fastholdelse af medarbejdere, idet interview 
med medarbejdere har afdækket, at der i flere 
år har været lille aktivitet inden for kompeten-
ceudvikling ud over uddannelse i forhold til ar-
bejdsmiljø. 

  

Interview med medarbejdere  

Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende kommentarer 

Oplever medarbej-
derne, at plejecentret 
lever op til kvalitets-
standarderne vedr. § 83 
og § 86? 

x   En medarbejder oplyser, at det nogle gange op-
leves svært at nå at få motioneret /trænet be-
boeren, og medarbejder ønsker, at der var mere 
tid til dette. Medarbejderen oplyser, at der er 
gymnastik en gang om ugen for beboerne, men 
at dette ikke er tilstrækkeligt for alle. Medar-
bejderen beskriver, at hun er ved at genoptræ-
ne en beboer til at kunne gå med sin rollator 
igen i stedet for at sidde i kørestol, dette går 
langsomt frem, og medarbejderen oplever, at 
det nok skal lykkes. 

En anden medarbejder, som er aktivitetsmedar-
bejder, fortæller, at hun oplever, at det er til-
tagende svært at få gennemført aktiviteter ud 
af huset, da den øvrige medarbejdergruppe har 
svært ved at stille ressourcer til rådighed. Med-
arbejderen kan og må ikke tage på længere ud-
flugter uden en plejemedarbejder er med. Der 
er frivillige, som hjælper til, og det opleves 
også som en god hjælp, men der er også behov 
for medarbejdere med en sundhedsfaglig bag-
grund. 

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

x   En medarbejder beskriver, at der er et godt og 
konstruktivt team, som støtter og hjælper hin-
anden ved svære situationer.  

En anden medarbejder beskriver, at der netop 
er fundet et mindre rum, hvor aktiviteter med 
beboerne kan finde sted i nogle rolige rammer. 
Medarbejderen beskriver, at beboerne ikke kan 
rumme for meget uro, og det kan være svært at 
fastholde beboerne i aktiviteter, når aktivite-
terne foregår på områder, hvor der er meget 
uro.  
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Har personalet rele-
vante kompetencer i 
forhold til grupper med 
særlige behov? 

x   En medarbejder beskriver, at hun har været på 
vejlederkursus, da hun er ansvarlig for elever. 
Derudover har hun ikke været på yderligere kur-
ser. Medarbejderen føler, at hun er klædt på til 
at varetage den målgruppe, hun passer på ple-
jecentret. 

En anden medarbejder fortæller, at hun ønsker 
et førstehjælpskursus, da hun ofte står alene 
med beboerne og er på tur med dem og kan 
blive nervøs for, hvordan hun skal tackle pro-
blemstillinger i forhold til forværring i beboer-
nes tilstand. Oplever generelt, at hun bidrager 
med input, som svarer til målgruppens behov. 

En tredje medarbejder har senest været på kur-
sus i 2012, da hun var på hygiejnekursus. 

En fjerde medarbejder oplyser, at hun ikke har 
været på faglige kurser, men oplever at hun 
fagligt kan varetage beboernes krav, da hun har 
viden og erfaring fra tidligere arbejdspladser. 

Foregår der en relevant 
oplæring af nye medar-
bejdere? 

x   Introduktionen foregår forskelligt i enhederne.  

I et afsnit ligger relevant plan for, hvorledes 
den nye medarbejder skal følge med fast med-
arbejder i 3 dage. Alle de praktiske opgaver bli-
ver fortalt, og den nye medarbejder følger med 
i plejen som føl. Døgnrytmeplanerne benyttes 
som aktivt redskab i introduktionen. 

I et andet afsnit er introduktionen 2 dage, hvor 
medarbejderen lærer huset at kende og hører 
om beboerne. Herefter er medarbejderen med i 
plejen indtil anden fase af introduktionen, som 
fortsætter efter prøvetiden. 

Er der relevante mulig-
heder for efteruddan-
nelse/ 

kompetenceudvikling? 

x   Medarbejderne fortæller, at de skønner, at de 
ville kunne få relevant efteruddannelse, hvis de 
oplever et behov.  

En medarbejder fortæller, at hun netop har væ-
ret på kursus i forhold til dans med beboerne. 
Medarbejder har konstruktive ideer i forhold til 
videndeling på tværs af plejehjemmene i Hel-
singør kommune. 

Er der et godt internt 
samarbejde?  

x   En medarbejder oplever, at samarbejdet på af-
delingen er godt, men henviser dog til, at samar-
bejdet har været plaget af udfordringer. 

En anden medarbejder oplever, at kommunikati-
onsvejene kan være udfordrende, og at der gen-
nem den sidste tid har været en dårlig stemning 
på plejecentret, dette er nu ved at blive bedre. 

En tredje medarbejder fortæller, at alle har et 
ansvar for at sørge for, at arbejdsmiljøet bliver 
godt og sige fra over for de medarbejdere, som 
spreder dårlig karma. 
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En fjerde medarbejder beskriver det tidligere 
samarbejde som problematisk, men er optimi-
stisk i forhold til de nye signaler fra ledelsen. 

En femte medarbejder har overvejet at sige op, 
men oplever, at det nu er rarere at gå på ar-
bejde.  

Er der en god dialog/ 
kommunikation med 
beboerne? 

x   En medarbejder beskriver, at dialogen til bebo-
erne er præget af en humoristisk tilgang og en 
venlig og let tone. 

En anden medarbejder oplever, at medarbej-
derne sørger for, at beboerne føler sig godt til-
passe. 

En tredje medarbejder oplever, at der er en god 
tone og dialog på plejecentret. 

 

 

Interview med Pårørende  

Målepunkter Ja Del-
vist 

Nej Uddybende bemærkninger 

Oplever de pårørende 
sig medinddraget? 

x   Den pårørende oplever at være involveret. Hen-
des mor har haft behov for at flytte bolig in-
ternt på plejecentret, og datter beskriver en 
proces, hvor hun oplevede sig som meget ind-
draget. 

Trives beboeren gene-
relt? 

x   Datter syntes, at det er rigtigt dejligt for bebo-
eren at være på plejecentret. 

Er der relevant og til-
strækkelig mulighed for 
aktiviteter? 

x   Der er muligheder nok i det program plejecen-
tret planlægger hver måned, men aktiviteterne 
er ikke interessante for hendes mor. Mor og dat-
ter er begge meget glade for, at plejecentret 
kan skabe individuelle aktiviteter, som beboer 
deltager i.  

Der er fjernsyn på stuen, som beboer ikke kan 
betjene selv og derfor er afhængig af hjælp om 
aftenen. Datter vil bede om hjælp til dette. 

Er de pårørende gene-
relt tilfredse med hver-
dagen på plejecentret? 

x   Pårørende er meget tilfreds og oplever tryghed 
ved, at beboer er kommet på plejecentret og 
oplever, at boforholdene er gode. 

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

x   De fleste af medarbejderne er den pårørende 
meget tilfreds med. Der har været enkelte situ-
ationer, hvor pårørende har haft anledning til at 
tage kritisk opførsel op, og hun har hver gang 
oplevet lydhørhed og reaktion på klagen. 
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4 TILSYNETS FORMÅL, METODE OG INDHOLD 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

Element Beskrivelse 

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

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

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

Observationer 
på fællesarea-
ler 

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

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

Interview med 
leder, medar-
bejdere og på-
rørende 

 

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

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

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til  
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