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Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 
 
Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af plejehjemmet og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (her-
under 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 den indsamlede 
data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræ-
der indledningsvist i rapporten. 
 
Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 
 
Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 
 
 

Forord 

 

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

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Birkebo Plejehjem er, at forholdene på plejehjemmet kan karakteriseres som  
 

Godt og tilfredsstillende 
 
Tilsynet vurderer, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2016. 
Der er iværksat målrettet indsatser på samtlige anbefalinger. Der er ligeledes arbejdet konstruktivt på at 
forbedre medarbejdernes kompetencer, højne fagligheden på plejehjemmet, sikre at de fysiske rammer 
matcher målgruppen, og at organiseringen af hverdagen er hensigtsmæssig. 
Tilsynet vurderer, at plejehjemmet er godt i gang med implementering af Klippekortsordning, og at pleje-
hjemslægeordningen er i proces. 
Den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt tilfredsstillende niveau i forhold til Service- og Sund-
hedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumentation. Tilsynet vurderer, at enkelte områder i 
dokumentationsarbejdet kan kvalificeres.  
Tilsynet vurderer, at medarbejderne er kompetente og reflekterende i forhold til dokumentationsarbejdet. 
Der foreligger relevante instrukser og vejledninger, og medarbejderne kender og anvender disse på et 
særdeles tilfredsstillende niveau. 
Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er på et godt tilfredsstillende niveau, og at le-
delsen har fokus på, at der er behov for at få etableret tiltag, således at der kan foregå læring og udvik-
ling på området. 
Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og praktiske hjælp er på et godt tilfredsstillende niveau og i 
henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Personlig pleje og praktisk hjælp 
leveres efter en god faglig standard, og der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er 
generelt fokus på at sikre kontinuitet for beboerne. 
Beboerne er generelt tilfredse med den personlige og praktiske hjælp 
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles 
tilfredsstillende niveau, og at beboernes ressourcer inddrages relevant i plejen og omsorgen.  
Medarbejderne arbejder kreativt på at finde ressourcer i hverdagen til at kunne give beboerne en god 
rehabiliterende plejeindsats 
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider og ernæring på et godt tilfredsstillende niveau og i hen-
hold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og længe”. 
Maden er generelt tilpasset beboernes behov, og beboeren er generelt tilfredse med madens kvalitet. En 
enkelt beboer er utilfreds med madens kvalitet, og tilsynet bemærker, at plejehjemmet arbejder med at 
inddrage denne beboer i drøftelser og madproduktion. 
Dokumentationen hos beboere med ernæringsmæssige problemstillinger er fyldestgørende. 
Den vedligeholdende træning leveres på et særdeles tilfredsstillende niveau.  
Tilsynet vurderer, at sygeplejen ligeledes leveres på tilfredsstillende niveau, og det bemærkes, at ledel-
sen er i proces med at få introduceret og implementeret delegerings-/kompetenceskemaer. 
Medicinhåndteringen er på et godt tilfredsstillende niveau i henhold til Sundhedsloven og retningslinjer 
på området. Der er enkelte områder, som har givet anledning til anmærkning.  
Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for medicinhåndteringen. 
Beboernes rettigheder overholdes, og der er selvbestemmelse på et særdeles tilfredsstillende niveau. 
Medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 
Tilsynet vurderer, at beboernes tilfredshed med medarbejderne er på et særdeles tilfredsstillende ni-
veau. Omgangsform er respektfuld og anerkendende. 
Tilsynet vurderer, at beboerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker 
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Beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et særdeles tilfredsstillende niveau, og at 
plejehjemmet har et stort og varieret tilbud om aktiviteter. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at få skabt gode relationer med de pårørende, således 
at samarbejdet styrkes. 
Tilsynet vurderer, at observationsstudierne af måltidssituation og personlige pleje udføres på et godt til-
fredsstillende niveau. Det er tilsynet vurdering, at mindre ændringer i organiseringen/strukturen af ar-
bejdet kan tilføre plejen/måltidet yderligere værdi. 
 
BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsy-
net gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kom-
munens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 
 
 

1.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER TIL  
VIDERE UDVIKLING 

Bemærkninger 

1. Tilsynet bemærker, at der serveres saftevand i rigelige mængder til måltidet.  
2. Tilsynet bemærker, at en beboer ikke er tilfreds med rengørings kvaliteten.  

 

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

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler at Plejehjemmet Birkebo fortsat har fokus på udvikling af den sundhedsfag-
lige dokumentation. Herunder udarbejdelse af handlevejledende døgnrytmeplaner, at de 13 sy-
geplejefaglige problemområder er aktuelle, og at der er sammenhæng til de oprettede 
PMHE’er. Ligeså at PMHE’erne altid er aktuelle og løbende evalueres. Tilsynet anbefaler ligele-
des, at der etableres faste audit og kvalitetssikring af dokumentationen 

 
2. Tilsynet anbefaler, at organiseringen af delegeringsarbejdet kvalificeres på Plejehjemmet Bir-

kebo, således at der sikres gennemsigtighed og klarhed i forhold til, om medarbejderne er op-
lærte og har de rette kompetencer i opgaveløsningen 

 
3. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo fortsætter det målrettede fokus i forhold til at 

skabe størst mulig kontinuitet i plejen for beboerne. Herunder anbefales det, at der sker reflek-
sion af, hvorledes borgerne i højere grad er bevidste om, hvem der er deres kontaktperson. 
 

4. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo udarbejder metoder til at sikre, at der ikke fore-
kommer doseringsæsker uden cpr nr., og at der ikke foreligger udløbet medicin i medicinbok-
sene.  
 

5. Tilsynet anbefaler, for at skabe yderligere kvalitet i hverdagen for beboerne, at der sættes fo-
kus på, hvorledes der skabes organisering i plejen, som er målrettet beboerens behov.   
 

6. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med medarbejdernes rolle og funktion ved måltidet. 
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 OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET 
 
 

Adresse  

Hellebo Park 98, 3000 Helsingør 

Leder 

Lotte Hermansen 

Antal boliger  

72 boliger 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 2. november 2017, kl. 10.00 - 15.15 

Tilsynets deltagerkreds 

På Plejehjemmet bor beboere på to somatisk afdelinger og en skærmet afdeling. Tilsynet er foreta-
get på alle på tre afdelinger.  
Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 
• Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere 
• Tilsynsbesøg hos 4 beboere  
• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (3 social- og sundhedshjælpere) 

 
Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfor-
dringer. 

Tilsynsførende  

Mette Norré Sørensen Senior Manager og sygeplejerske 
Pernille Hansted Manager og økonoma/DP i ledelse 
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 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  LEDELSEINTERVIEW 
Plejehjemmet fik en del anbefalinger ved sidste tilsyn 2016, som der er arbejdet mål-
rettet med i løbet af året. I forhold til anbefaling på klagevejledning oplyser ledelsen, 
at sådanne er udarbejdet og ligger på plejehjemmets hjemmeside. 
Ligeledes er beboerens forventninger i forhold til anvendelse/tidsfrister af nødkald 
blevet afstemt i form af en procedure på området. Tilsynet drøfter ventetider med le-
delsen, og hvorledes det kan sikres, at ventetiderne er acceptable.  
I forhold til at få udviklet dokumentationsarbejdet blev der ved sidste tilsyn givet flere 
anbefalinger i forhold til at kvalificerer døgnrytmeplanen, PMHE’er, livshistorie og 
funktionsvurderingen. Ledelsen oplyser, at medarbejderne er undervist og trænet både 
individuelt og i grupper i forhold til at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation le-
ver op til retningslinjerne. Ledelsen oplyser, at det er en proces, som er fortløbende. 
Der mangler stadigvæk at få etableret løbende kvalitetssikringer/audit på området.  
Ledelsen påpeger desuden, at der ligeledes arbejdes med at få igangsat initiativer, der 
kan medvirke til faglig refleksion og udvikling. Her er triageringstavlen et godt red-
skab, som er ved at blive implementeret på alle afdelingerne, desuden er organiserin-
gen af en fast mødestruktur med til at udvikle og styrke medarbejderstaben.  
Der er udarbejdet procedurer på renholdelse af beboernes hjælpemidler, og ledelsen 
oplever, at denne er velfungerende.  
I forhold til måltiderne, er der arbejdet med at skabe rammer, der sikrer, at målti-
derne er hyggelige og rolige. Medarbejderne har fokus på at arbejde rehabiliterende, 
og der er indkøbt kander og skåle, som er lette og kan betjenes af beboerne. 
Anbefalingen i forhold til at efterleve retningslinjerne for korrekt håndtering af medi-
cin har medført, at der er ændret fysisk i vagtrummet, ligeledes er der udarbejdet vej-
ledning på området.  
Ledelsen oplyser, at der er igangsat og implementeret indsatser i forhold til Klippe-
kortsordningen. Der har været en stor logistisk udfordring, som nu er kommet på plads. 
Alle beboere har fået en afdækkende samtale. Der opereres med to slags tilbud, dem 
som leveres af kontaktpersonen, som hovedsagelige er en-til-en aktiviteter og fælles-
aktiviteterne, som varetages at plejehjemmets aktivitetsmedarbejdere. Fællesaktivi-
teter koordineres af aktivitetsmedarbejderen og de gennemføres i samarbejde med 
kontaktpersonerne. 
Der afholdes ugentlige koordineringsmøder, hvor klippekortydelsen planlægges.  Ledel-
sen oplyser, at nogle beboere er glade for ordningen, og at andre finder, at plejehjem-
met har tilstrækkeligt med aktivitetstilbud i forvejen. I Birkebladet er plejehjemmets 
faste aktiviteter beskrevet. 
Der er indgået aftale om Plejehjemslægeordning, som er trådt i kraft pr. d. 15.9.2017.  
Der er i alt 28 beboere, der har skiftet til plejehjemslægen. Der er lavet en plan for 
kompetencevejledning, som indgår som en del af aftalen, hvor undervisning i inhalati-
onsmedicin, dehydration, delir og urinvejsinfektioner er temaer, som plejehjemmet 
ønsker belyst.  
Ledelsen påpeger, at det har været et travlt år, hvor der er skabt forbedringer på 
mange områder. 
Ledelsen orienterer om: Kompetenceløft i form af flere social- og sundhedsassistenter. 
Undervisning af samtlige medarbejdere i demens. Arbejdet med struktur i hverdagen, 
herunder arbejdsgange, mødetider og mødeplaner. Etableret nye kontorer, tavler og 
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flere pc’er. Elektroniske procedurer og instrukser er udarbejdet, således at der er fæl-
les holdning til udførelse af opgaverne i huset. Akutvogn er etableret.  
 
Fysiske forbedring af rammerne på plejehjemmet er iværksat, fx opsætning af vægge, 
nye møbler mv. Arbejdet med at digitaliserer medarbejderne, blandt andet har alle 
medarbejdere fået en mailadresse. Der er ansat en ny aktivitetsmedhjælper, som har 
en pædagogisk tilgang. Der er ansat ergoterapeut, som tager sig af forflytninger, hjæl-
pemidler og gymnastik undervisning, samt deltager i husets aktiviteter.  

Tilsynets 
vurdering: 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2016. 
Der er iværksat målrettede indsatser på samtlige anbefalinger, og der er ligeledes ar-
bejdet konstruktivt på at forbedre medarbejdernes kompetencer, højne fagligheden på 
plejehjemmet, sikre at de fysiske rammer matcher målgruppen, samt at organiserin-
gen af hverdagen er hensigtsmæssig. 
Tilsynet vurderer, at plejehjemmet er godt i gang med implementering af Klippekorts-
ordningen, og at plejehjemslægeordningen er i proces. 

 

3.2 FAGLIG KVALITET 

3.2.1 Sundhedsfaglig dokumentation 

Data  DOKUMENTATION 
Data er opsamlet i journaler fra 4 beboere. 

 
DØGNRYTMEPLAN  
3 ud af 4 døgnrytmeplaner er udfyldt fyldestgørende med individuelle og handlevejle-
dende beskrivelser af plejen. Der ses eksempler på, hvorledes den psykiske pleje skal 
leveres. Ligeledes er beboerens ønsker og vaner beskrevet tydeligt i døgnrytmepla-
nerne. Der ses flere eksempler på, at der er skrevet tidspunkter på, hvornår beboeren 
ønsker hjælpen leveret. 
Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er på relevant vis beskrevet i døgn-
rytmeplanerne, blandt andet ses i 1 døgnrytmeplan, at der står beskrevet, at beboer 
kan være svimmel om morgenen, og der derfor skal gives et glas vand.  
Ligeså er beboerens behov for hjælp i forhold til et svingende funktionsniveau beskre-
vet, således at medarbejderen har et godt fundament for at kunne give en målrettet 
pleje.  
Den aktiverende pleje er beskrevet fyldestgørende gennem hele døgnet. 
1 døgnrytmeplan er mindre detaljeret og handlevejledende, blandt andet er besøget 
om natten beskrevet som tilsyn x 2. Der kan ikke i denne døgnrytmeplan ses sammen-
hæng til de 13 sygeplejefaglige problemområder. 
 
LIVSHISTORIE 
Der foreligger livshistorie. 
 
PMHE 
Der foreligger generelt relevante PMHE’er i alle 4 journaler.  
Der ses PMHE på klippekort, smerter, udslæt, træning, psykiske tilstand. 
En PMHE er ikke fulgt op i forhold til hududslæt. Det bemærkes, at der er taget kon-
takt til læge i april mdr., men der foreligger ingen dokumentation efterfølgende. 
EN PMHE bør afsluttes, da den stammer fra beboerens ophold på rehabilitering og træ-
ningscentret.  
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Generet er PMHE på klippekort ikke fulgt op, og der er ikke beskrevet mål, handling og 
evaluering i disse.  
Ledelsen oplyser, at medarbejderne kun er blevet bedt om, at oprette en PMHE i for-
hold til at dokumentere kontakt til de pårørende i forbindelse med den første afdæk-
kende samtale. 
  
SYGEPLEJEFAGLIG PROBLEMOMRÅDER 
Der er udarbejdet sygeplejefaglige problemområder i samtlige 4 journaler. 
Disse fremtræder dog ikke konsekvent opdateret i forhold til beboerens nuværende 
funktionsniveau, der ses i 2 sygeplejefaglige problemområder eksempler på beskrivel-
ser af behandling for hudlidelser, som ikke mere er aktuelle. Desuden ses i et tredje 
sygeplejefaglig problemområde, at der ikke er sammenhæng til oprettede PMHE’er, 
idet samtlige problemområder er afkrydses.  
I et fjerde sygeplejefaglige problemområde er samtlige 13 områder ikke belyst.  
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
Medarbejderne beskriver, at social-og sundhedsassistenten og kontaktpersonen er an-
svarlig for, at døgnrytmeplanerne er opdateret og ajourførte.  
Medarbejderen oplyser, at PMHE skal oprettes, når der opstår problemområder, der 
skal belyses. Det kan blandt andet være psykiske og adfærdsmæssige problematikker. 
Det er vigtigt at evaluere i disse løbende, således at alle vagtlag kan følge med i udvik-
lingen. Når en PMHE er afdækket, skal tiltaget indarbejdes i døgnrytmeplanen. 
I forhold til de 13 sygeplejefaglige problemområder oplyser medarbejderne, at det er 
sygeplejerskernes og assistenternes arbejdsområde.  
Medarbejderne oplyser, at der er udvikling i gang i forhold til implementering at tria-
geringsredskabet. Medarbejderen oplever, at det giver et godt overblik at få beboerne 
op på en tavle. Det giver god refleksion og mulighed for en kvalificeret vagtoverleve-
ring. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt tilfredsstillende 
niveau i forhold til Service- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til do-
kumentation 
Tilsynet vurderer, at den skriftlige dokumentation har enkelte områder, der kan op-
kvalificeres, blandt andet i forhold til at sikre, at samtlige indsatser bliver beskrevet 
handlevejledende. Ligeledes, at de sygeplejefaglige problemområder er opdateret og 
har sammenhæng til de oprettede PMHE’er. Ligeså at PMHE’er altid er evaluerede og 
bliver afsluttet, når de ikke er relevante mere. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne er kompetente og reflekterende i forhold til do-
kumentationsarbejdet. 

 

3.2.2 Instrukser og vejledning 

Data LEDELSESINTERVIEW 
Ledelsen oplyser, at der foreligger relevante og opdaterede instrukser og vejlednin-
ger. Tilsynet bliver forevist instrukser vedrørende beboere, der er faldet, instruks 
vedrørende beboere der forlader plejehjemmet samt instruks ved akut forværring af 
tilstanden hos en beboer på plejehjemmet. 
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
Medarbejderne oplyser, at der forefindes mapper på afdelingen med instrukser, og at 
disse ligeledes forefindes på plejehjemmets hjemmeside.  
Der orienteres om, at leder sender en mail, når der er kommet nye instrukser eller 
retningslinjer, og det er medarbejdernes ansvar at få læst det nye materiale.  
Ofte bliver en ny retningslinje eller instruks også gennemgået på møder. 
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante instrukser og vejledning, samt at med-
arbejderne kender og anvender disse på et særdeles tilfredsstillende niveau 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne anvender relevante instrukser/retningslinjer og 
bekendte med, hvor disse forefindes.  

 

3.2.3 Utilsigtede hændelser og læring 

Data LEDELSESINTERVIEW 
Der er ved at blive udarbejdet en ny struktur/procedure for UTH arbejdet, da nu-
værende praksis ikke giver tilstrækkelig læring og udvikling.  
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
Medarbejderne beskriver flere områder, hvor en indberetning skal finde sted, f.eks. 
ved fejl i medicinering og ved fald. Medarbejderne henviser til, at det primært er 
social- og sundhedsassistenten og sygeplejerskens arbejdsfelt, og at det er dem, 
som indberetter. I forhold til læring og udvikling på området oplyser medarbej-
derne, at ledelsen har lavet tiltag på områder, der har været problematiske. Medar-
bejderne henviser til medicinområdet. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er på et godt tilfredsstil-
lende niveau.  
Tilsynet vurderer, at der er fokus på relevant indberetning af UTH, og at medarbej-
derne kender til arbejdsgange omkring utilsigtede hændelser. 
Tilsynet vurderer, at der er fokus på at udvikle UTH området, således at der skabes 
yderligere læring og udvikling. 

 
3.2.4 Personlig pleje og praktisk hjælp 

Data 
 

OBSERVATION 
Tilsynet interviewer 4 beboere i deres boliger.  
Alle 4 beboere fremtræder soigneret, ligesom bolig og hjælpemidler fremstår ren-
gjorte hos 3 beboere. Hos 1 beboer ses let støvede vandrette flader.  
 
BEBOERINTERVIEW  
2 ud af 4 beboere er tilfredse med rengøringen. 1 beboer er ikke tilfreds med rengørin-
gen og nævner, at de pårørende har bemærket snavs på gulvet. Ved tilsynets besøg er 
gulvet rent, mens der ses let støv i vindueskarmene. 1 beboer kan ikke svare relevant 
på tilsynets spørgsmål. 
Beboerne er meget tilfredse med hjælpen til den personlige pleje. En beboer fortæl-
ler, at hun kan få hjælpen på den måde, hun ønsker det. En anden beboer oplever, at 
der er en del afløsere, og at dette gør, at beboeren skal forklarer mange gange, hvor-
dan hun ønsker at modtage hjælpen til plejen. Beboeren finder, at de øvrige medar-
bejdere er dygtige til at give hjælpen.  
 
2 ud af 4 beboere er bekendte med kontaktpersonordningen. Den ene af disse beboere 
fortæller, at hun ikke oplever, at kontaktpersonen er særlig opmærksom. Den anden 
fortæller om en tidligere kontaktperson, men ved ikke, hvem der er den nye kontakt-
person. Beboer kan henvende sig til alle medarbejderne, så det har ikke betydning for 
beboeren. 1 beboer kender ikke til kontaktpersonordningen, og 1 beboer kan ikke 
svare relevant på tilsynets spørgsmål. 
 
MEDARBEJDERINTERVIEW  
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Døgnrytmeplanene bliver brugt aktivt i hverdagen. Medarbejderne påpeger, at en god 
pleje foregår stille og uden jag. Det er vigtigt at have et godt kendskab til beboeren, 
således at vedkommende føler sig tryg. Det er beboerens behov, der skal dækkes, og 
det er tilladt at sige fra, hvis beboeren f.eks. ikke ønsker bad eller hjælp til pleje.  
Inddragelse; Være afventende og finde dagsformen er altafgørende for, at hjælpen op-
leves positiv. I de tilfælde, hvor beboeren siger fra til hjælpen, kan et nyt forsøg se-
nere på dagen være en ide. Forsøge at støtte og motivere, at være opmærksom på sit 
kropssprog og tage sig den tid der skal til, så lykkes plejen som regel.  
Kontinuitet i leveringen sikres ved, at afløsere og vikarer læser døgnrytmeplanen. Der 
arbejdes med kontaktpersonsordningen, og dette betyder, at medarbejderne primært 
kommer hos de beboere, som de er kontaktperson for. Der kan også være dage, hvor 
man ikke kommer, da det er de rette kompetencer i plejen, der er styrende for tilde-
lingen af opgaver.  
Når der er ændringer i en beboers tilstand, samarbejdes der med en social- og sund-
hedsassistent.  Der oprettes altid PMHE ved ændringer. Triageringstavlen anvendes ved 
ændringer og giver et godt billede af de indsatser, som er igangsat, og skal have ekstra 
fokus i en afgrænset periode.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og praktiske hjælp er på et godt tilfredsstil-
lende niveau og i henhold Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder 
Tilsynet vurderer, at pleje og praktisk hjælp leveres efter en god faglig standard, og at 
der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er generelt fokus på at 
sikre kontinuitet for beboerne. 
Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med den personlige pleje, men at ikke alle 
er bekendte med deres kontaktperson.  
Tilsynet vurderer, at beboeren generelt er tilfredse med den praktiske hjælp - en be-
boer udtrykker dog, at hun ikke finder, at gulvene i boligen bliver gjort ordentlig rene.  

 

3.2.5 Rehabiliterende og aktiverende pleje  

Data BEBOERINTERVIEW 
2 ud af 4 beboere beskriver, hvordan de er med i hverdagens gøremål. Den ene be-
boer fortæller tilsynet, at hun har været med på besøg i vaskeriet. Den anden beboer 
beskriver at være meget aktiv i hverdagen. 
1 beboer oplever ikke at blive inddraget aktivt i hverdagens gøremål, hun skynder sig 
ud, når medarbejderne fx gør rent i boligen. 1 beboer kan ikke svare relevant på til-
synets spørgsmål. 
3 ud af 4 beboere beskriver, at de aktivt inddrages i plejen, og at de udfører så me-
get af plejen som muligt selv. Beboerne er tilfredse med dette. En af beboerne be-
skriver, hvordan medarbejderne giver beboer tandbørste og vaskeklud, og en anden, 
hvordan der spørges til beboerens tøjønsker. 1 beboer kan ikke svare relevant på til-
synets spørgsmål. 
3 ud ad 4 beboere beskriver, at der er god mulighed for samvær og aktivitet. En be-
boer kan dog bedst lide at være alene i egen bolig. To af beboerne beskriver også, at 
de øvrige beboere er vanskelige at samtale med på grund af deres funktionstab. Den 
ene beboer mangler derfor også en samtalepartner, og er ked af dette.  Beboerne be-
skriver forskellige former for aktiviteter:  Wellness, gymnastik og busture. 1 beboer 
beskriver, at de øvrige beboere er søde. Beboeren kan ikke relevant svare på aktivi-
tetsmuligheder på plejehjemmet. 
2 ud af 4 beboere er meget tilfredse med hverdagen på plejehjemmet, dog savner 1 
beboer meget at komme ud og handle. 2 beboere svarer ikke på spørgsmålet om 
hverdagslivet på plejehjemmet.  
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
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Medarbejderne oplyser, at der er fokus på at arbejde rehabiliterende. Der er f.eks. i 
indkøbt små kander og skåle, som beboerne let kan håndtere for at sikre, at bebo-
erne bruger deres ressourcer i måltidssituationen.  I forhold til at arbejde rehabilite-
rende i plejen har medarbejderne lidt delte holdninger til, hvorledes dette kan effek-
tueres i en travl hverdag. Medarbejderne påpeger, at det tager ekstra tid at anvende 
beboernes ressourcer i hverdagen - det er både hurtigere og lettere selv at udføre 
opgaverne for beboeren. Medarbejderne er bevidste om, at denne tilgang ikke er 
hensigtsmæssigt og ikke fremmer livskvalitet. 
En medarbejder oplyser, at hun netop er ved at undersøge, hvordan medarbejderres-
sourcerne kan anvendes smartere og bedre i hverdagen, så der frigives tid til at ar-
bejde rehabiliterende. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i 
plejen på et særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold Serviceloven samt Helsin-
gør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvali-
tetsstandarder og strategikort for Center for Sundhed og Omsorg Helsingør Kommune.  
Tilsynet vurderer, at beboernes ressourcer inddrages relevant i plejen og omsorgen 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder kreativt på at finde ressourcer i hver-
dagen til at kunne levere en god rehabiliterende plejeindsats. 

 

3.2.6 Måltider og ernæring 

Data DOKUMENTATION - ERNÆRING 
Der foreligger ernæringsscreening i samtlige 4 journaler, alle er udarbejdet i 2017. 
 
BEBOERINTERVIEW 
2 ud af 4 beboere synes, at maden på plejehjemmet er dejlig og smager godt. 1 be-
boer er ikke tilfreds med maden. Beboer synes ikke, at maden smager af meget og 
ønsker en højere håndværksmæssig kvalitet i maden. Beboer beskriver en traditionel 
dansk ret, der på plejehjemmet tilberedes af en kødart, der ikke normalt anvendes. 
Desuden at syltevarer ikke fremstilles fra bunden. Beboer er inviteret til snart at del-
tage i syltning sammen med køkkenet på plejehjemmet. 1 beboer kan ikke svare rele-
vant på tilsynets spørgsmål. 
3 ud af 4 beboere fortæller, at de generelt spiser i spisestuerne, dog spiser 1 beboer 
altid morgenmaden i egen bolig, hvilket beboer er meget glad for. Beboerne fortæl-
ler alle tre, at der er mulighed for at spise i egen bolig. 1 beboer kan ikke svare rele-
vant på tilsynets spørgsmål. 
2 ud af 4 beboer beskriver, at måltiderne sammen med de øvrige beboere er hygge-
lige og velfungerende. 1 af disse beboere finder, at det kræver overbærenhed at 
spise med de øvrige beboere. Beboeren fortæller, at de andre beboere ikke er gode 
til at sende fadene videre. 1 beboer bryder sig ikke om de fælles måltider på grund 
af de øvrige beboeres funktionstab. 1 beboer kan ikke svare relevant på tilsynets 
spørgsmål. 
Beboerne oplever ikke, at der er stor inddragelse i forhold til mad og måltider. En be-
boer beskriver dog, at det er muligt at få indflydelse via husmøderne, her har beboer 
tidligere selv ytret sig om maden. Ligeledes bliver det oplyst af samtlige beboere, at 
der er mulighed for at få serveret et ekstra mellemmåltid ved behov. 
2 ud af 4 beboere finder, at maden opfylder deres behov, særligt er 1 af disse bebo-
ere meget glad for vegetarmaden, som beskrives for tilsynet som velsmagende og til-
beredt varieret.1 beboer oplever ikke, at maden opfylder hendes behov, da denne 
savner menuer af mere tidssvarende art og med flere tilbud om friskt grønt tilbehør 
og salater. 1 beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider og ernæring på et godt og tilfreds-
stillende niveau og i henhold Serviceloven samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 
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”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt 
Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  
Tilsynet vurderer, at maden generelt er tilpasset beboernes behov, samt at en enkelt 
beboer har behov for et tilbud, der er mere tidssvarende og knap så traditionelt. 
Tilsynet vurderer, at en beboer er utilfreds med madens kvalitet, og at plejehjemmet 
arbejder med at inddrage denne beboer i drøftelser og madproduktion. 
Tilsynet vurderer, at der er selvbestemmelse i forhold til, hvor beboerne ønsker at 
indtage deres måltid. 
Tilsynet vurderer, at dokumentationen hos beboere med ernæringsmæssige problem-
stillinger er fyldestgørende. 

 

3.2.7 Træning  

Data OBSERVATION/DOKUMENTATION 
Tilsynet bliver oplyst, at der tilbydes vedligeholdende træning 2 gange om ugen på de 
somatiske afdelinger og ligeså i den skærmet enhed.  
Desuden observerer tilsynet, at der er træningsredskaber på fællesarealerne, og at 
flere beboer benytter sig af disse. 
Det konstateres i beboernes journaler, at flere beboer har et vedligeholdende tilbud. 
 
BEBOERINTERVIEW 
3 ud af 4 beboere går til træning ved fysioterapeut to gange ugentlig.  
1 af disse beboere træner selv alle ugens øvrige dage, da beboer ønsker at genvinde 
funktion. En anden beboer vil gerne træne mere med medarbejder, da beboer ikke 
kan træne selvstændigt.  
1 beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at den vedligeholdende træning er på særdeles tilfredsstillende ni-
veau og i henhold Serviceloven § 86 samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev 
godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Hel-
singør Kommunes kvalitetsstandarder.  

 

3.2.8 Sygepleje 

Data  OBSERVATION OG DOKUMENTATION 
Der foreligger ikke kompetencemapper eller andet skriftlig materiale, som synliggør, 
hvilke medarbejdere der er oplært og kan udføre delegeringsopgaver hos den enkelte 
beboer.  
Tilsynet konstaterer, at der i forhold til triageringstavlen anvendes en faglig tilgang til 
de komplekse opgaver, og at der lægges op til, at de komplekse indsatser kun bestrides 
af social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker. 
 
DELEGERING 
Ledelsen beskriver, at der er ved at blive udviklet procedurer/arbejdsgange, som doku-
menterer, at medarbejderne kan varetage de delegerede sygeplejeopgaver. 
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
Medarbejderne oplever, at de må udfører enkelte delegerede opgaver, f.eks. oplyser en 
medarbejder, at hun varetager blodsukkermåling hos en beboer. En anden medarbejder-
fortæller om sondeernæring. Medarbejderne fortæller, at de er oplært i disse opgaver.  
Generelt er der ikke mange delegerede opgaver, da det primært er social-og sundheds-
assistenten, som varetager disse.  
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på godt tilfredsstillende niveau.  
Tilsynet vurderer, at plejehjemmet er i proces i forhold til at få introduceret og imple-
menteret delegerings og kompetence skemaer 

 

3.2.9 Medicinhåndtering 

Data  OBSERVATION 
Der er korrekt medicin i alle fire borgeres undersøgte doseringsæsker. 
Beboernes medicin er opbevaret korrekt og i aflåst skab/boks. 
Tilsynet finder en æske, som mangler navn og cpr nr. Ellers er alle andre doseringsæsker 
mærket korrekt. 
Tilsynet finder i en medicinboks et gammelt præparat, som anvendes til pn brug. Det 
drejer sig om en spray, der anvendes mod hjertekramper. Ligeledes observeres det, at 
flere af samme præparattyper med samme styrke er anbrudt. En tydelig markering på 
æsken ved et kryds kan sikre, at det ældste præparat bliver anvendt først, og der ikke 
opstår situationer, hvor for gammelt medicin bliver anvendt.  
 
DOKUMENTATION 
Der er overensstemmelse mellem ordineret medicin og medicinliste. 
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
Medarbejderne kan redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. Der fore-
ligger klare retningslinjer i forhold til kontrol og eftertælling af indhold i æskerne. Der 
arbejdes med signeringskemaer i beboernes boliger. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er på et godt tilfredsstillende niveau og i 
henhold til Sundhedsloven og retningslinjer på området.  
Tilsynet vurderer, at der er mindre områder, hvor der er nogle anmærkninger, som der 
skal følges op på, bl.a. at det altid sikres, at der er cpr nr. på samtlige doseringsæsker, 
og at der ikke opbevares udløbet medicin i de aflåste medicinbokse.  
Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for medicinhåndteringen. 

 

3.3 BORGEROPLEVET KVALITET 

3.3.1 Borgerrettigheder 

Data BEBOERINTERVIEW 
3 ud af 4 beboere oplever selvbestemmelse i hverdagen. En af disse beboere oplever, 
at beboers sygdom kan påvirke egen oplevelse af selvbestemmelse, således at beboer 
bliver vred. Beboer finder, at det har stor betydning, at medarbejderne har kendskab 
til, hvordan beboer kan reagere. Det er væsentlig, at medarbejderne giver beboer 
luft og tid og kommer igen senere.  1 beboer kan ikke svare relevant på tilsynets 
spørgsmål. 
2 ud af 4 beboere oplever inddragelse i hverdagen. En af disse beboere fortæller, at 
medarbejderne spørger meget ind til beboers mening. Dette gør, at beboer føler sig 
godt tilpas og hjemme. 2 beboere kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 
2 ud af 4 beboere oplever, at regler om samtykke overholdes på plejehjemmet. 2 be-
boere kan ikke svarer på spørgsmål om samtykke. 
Beboerne oplever, at der er sammenhæng imellem beboers behov for hjælp og den 
tildelte hjælp. 
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MEDARBEJDERINTERVIEW  
   Medarbejderne er bekendt med, at beboerne skal give samtykke før læge kontaktes. I 

dialogen med medarbejderen drøftes det, hvornår en pårørende må kontaktes. Med-
arbejderen har mange bud på dette og opfordres til at løfte problematikken videre 
på et afdelingsmøde.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboers rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse 
på et særdeles tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for 
”Det gode plejehjemsliv 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 

 
3.3.2 Tilfredshed med medarbejderne 

Data OBSERVATION 
Tilsynet observerer en værdig, respektfuld og omsorgsfuld kommunikation. 
Medarbejderne er meget synlige på fællesarealerne, og overalt på plejehjemmet bli-
ver beboeren mødt med imødekommenhed.  
 
BEBOERINTERVIEW  
Beboerne oplever, at medarbejderne møder beboerne med respekt, værdighed og 
venlighed. 
Beboerne oplever, at der er respektfuld tiltale og kommunikation på plejehjemmet 
fra medarbejderne til beboerne.  
En beboer beskriver, at beboerne kan anvende et hårdt sprog indbyrdes. Beboer har i 
den forbindelse overhørt, at en anden beboer blev skældt ud af en medarbejder for 
sin opførsel. Dette gjorde beboer meget oprørt, da beboer oplevede, at det var den 
anden beboers sygdom, der afstedkom det uhensigtsmæssige sprogbrug og opførsel. 
Beboerne oplever, at deres levevis accepteres af medarbejderne. 
1 ud af 4 beboere oplever, at aftaler med medarbejderne overholdes. 2 ud af 4 bebo-
ere oplever, at aftaler ikke altid overholdes, men at det ikke er et stort problem. En 
af disse beboere oplever, at medarbejderne arbejder under tidspres, og beboeren 
forstår godt, at der kan være dage, hvor det er vanskeligt at overholde aftaler. 1 be-
boer svarer ikke på spørgsmålet om aftaleoverholdelse. 
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
Medarbejderne oplyser, at man kommunikerer til beboeren, som man selv ønsker at 
blive talt til. 
Kommunikationen skal være rolig, afdæmpet og individuel tilpasset. 
Hos flere beboere, specielt de med demensproblematikker, er en nonverbal kommu-
nikation meget vigtig, da denne målgruppe er gode til at aflæse kropssproget.  
Beboerne respekteres, og medarbejderne oplyser, at de aldrig sætter en beboers pro-
blemer i fokus foran de øvrige beboere. Der tales ikke om problemområder i den of-
fentlige rum. 
Der benyttes afledning og afskærmning som pædagogiske redskaber.   
Tidsaftaler forsøges overholdt, og en medarbejder forklarer, at hun har en bog, hvor 
hun skriver aftaler ned. Hvis det er en af de dage, hvor det er svært at nå det hele, 
så er det vigtigt, at beboer oplyses dette, så forventninger er afstemt. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboernes tilfredshed med medarbejderne er på et særdeles til-
fredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode pleje-
hjemsliv”.  
Tilsynet vurderer, at omgangsform er respektfuld og anerkendende. 
Tilsynet vurderer, at beboerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker. 
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3.3.3 Hverdag for borgerne  

Data OBSERVATION 
Tilsynet observerer under sin rundgang en medarbejder, der samtaler med beboer om 
dennes snarlige fødselsdag. Beboeren har mulighed for at vælge, hvad der skal spises. 
Beboeren har ikke let ved at tage stilling til dette. Medarbejderen guider på en aner-
kendende og inddragende måde beboeren.  
 
Et andet sted observerer tilsynet en medarbejder, der på fællesarealet sidder sam-
men med en beboer. Medarbejderen sidder med en sangbog og synger for beboeren, 
der ser ud til at nyde samværet. 
 
Et tredje sted observerer tilsynet, at en beboer pludselig bliver dårlig. Flere medar-
bejdere sørger straks for at give beboeren hjælp, ved at få beboeren op at ligge i so-
faen og udfører relevant førstehjælp. Tilsynet bemærker, at en medarbejder på en 
rolig og værdig måde får guidet de øvrige beboer væk fra situationen.  
 
BEBOERINTERVIEW 
Beboerne kender til tilbuddene om aktiviteter på plejehjemmet. Beboerne anvender 
tilbuddene på forskellige vis.  
En beboer oplever stor ensomhed og ønsker sig samvær, men finder, at det er van-
skeligt med de øvrige beboere pga. deres funktionsniveau. Beboer er meget ked af 
det, og beboer oplyser tilsynet, at medarbejderne er bekendte med hendes situation. 
Medarbejderne oplyser efterfølgende til tilsynet, at de kender til beboerens tilstand.  
3 ud af 4 beboere kender til Klippekortsordningen. 1 af disse beboere mener ikke at 
være tilstrækkeligt oplyst om ordningen. Beboeren er orienteret om, at andre bebo-
ere har været på udflugt under ordningen, beboer mener selv at have været i teat-
ret. Beboeren ønsker en tur til Louisiana. Medarbejderne oplyser tilsynet om, at be-
boer har anvendt ordningen. En anden beboer mener ikke at have anvendt ordningen, 
men vil meget gerne uden for plejehjemmet. Beboer mener ikke, at medarbejderne 
har fortalt om mulighederne. 1 beboer kan ikke svare på spørgsmål om hverdagen på 
plejehjemmet. 
 
MEDARBEJDERNEINTERVIEW 
Medarbejderne beskriver, at der foregår mange aktiviteter af forskellig karakter på 
plejehjemmet. Der oplyses om billard, tøjsalg, banko, gymnastik, udflugter og di-
verse arrangementer i forhold til årstiderne.  
Der er ansat en fast aktivitetsmedarbejder, som dagligt kommer rundt i huset og for-
tæller om dagens aktivitet. Desuden bliver alle aktiviteter beskrevet i Birkebladet, og 
medarbejderne italesætter aktiviteterne i hverdagen  
Der arbejdes målrettet med Klippekortordningen. Der afholdes en afdækkende sam-
tale med beboer og dennes familie, hvor beboerens ønsker afdækkes. 
Medarbejderne fremtræder lidt usikre i forhold til, hvilke opgaver der er faste aktivi-
teter, og hvilke der er klippekortsordninger.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboerne finder, 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.  
Tilsynet vurderer, at Klippekortsordningen er implementeret og er godt i gang, samt 
at plejehjemmet har et stort og varieret tilbud om aktiviteter.  
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3.3.4 Pårørende 

Data PÅRØRENDEINTERVIEW  
Tilsynet møder ingen pårørende under tilsynsbesøget  
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 
Medarbejderen oplyser om indflytningssamtaler og løbende dialog i hverdagen.  
Der arbejdes på at få skabt gode relationer, da dette er med til at fremme samarbej-
det.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at få skabt gode relationer med de 
pårørende på et særdeles tilfredsstillende niveau, således at samarbejdet styrkes. 

 

3.4   OBSERVATIONSSTUDIE 

Data OBSERVATION AF PERSONLIG PLEJE 
Tilsynet møder beboer på badeværelset, siddende på toilettet. 
Medarbejder fører en venlig og imødekommende dialog med beboer, tonen er posi-
tiv og glad. Der spørges ind til, hvordan beboer har sovet. 
Medarbejder begynder langsomt at tage beboers tøj af, beboer er påklædt og har 
tilsyneladende sovet med tøj på. 
Tilsynet har efterfølgende en dialog med medarbejder omkring, hvorledes aften-
hjælpen er tilrettelagt, og hvilke tiltag der kan gøres for at hjælpe beboer om afte-
nen. 
Efter beboer er hjulpet af med tøjet, påbegyndes påklædningen. Beboer sidder 
fortsat på toilettet.  
Der føres en samtale under hele forløbet, som tager udgangspunkt i nogle af de ord, 
som beboeren siger. Samtalen giver ikke mening, men medarbejder formår at gribe 
enkelte ord og føre en dialog, som virker. 
Beboer virker rolig og samarbejdsvillig. 
Da beboer er fuldt påklædt, oplyser medarbejder, at beboer skal rejse sig, så der 
kan foretages nedre hygiejne.  
Beboer rejser sig op og bliver vasket uden problemer. Medarbejder har handsker på 
og vasker korrekt efter de hygiejniske principper.  
Efter vask og tørring klarer beboer selv at hive bukserne på plads med lidt guidning 
fra medarbejder. 
Medarbejder er opmærksom på at spørger ind til beboers velbefindende i løbet af 
plejen.  
Medarbejder fører beboer hen til håndvasken og viser beboer, hvordan hun skal va-
ske sine hænder ved først selv at vaske sine egne hænder. Beboer vasker efterføl-
gende hænderne med lidt hjælp. 
Derefter henter medarbejder badebænk og beder beboer sætte sig ned foran hånd-
vasken. Der anbringes tandpasta på tandbørsten, og medarbejder giver denne til 
beboer og viser med håndbevægelser, hvordan den skal benyttes. 
Beboer går i stå flere gange med tandbørstningen, og medarbejder tager over. 
Medarbejder giver efterfølgende beboer hårbørsten i hånden og forklarer, at den 
skal bruges til at rede håret med. Beboer går straks i gang med opgaven. 
Medarbejder forlader ikke badeværelset under plejesituationen, og oplyser efterføl-
gende tilsynet om, at det er vigtigt, at der ikke er forstyrrelser, og at døren til ba-
deværelset er lukket under plejen, da beboer ellers kan blive meget urolig.  
Medarbejder oplyser, at hun nu vil finde beboers morgenmedicin frem. 
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Før medarbejder giver medicinen, tjekkes i medicinskema i beboermappen. 
Til sidst giver medarbejder beboeren hånden, og de følges hånd i hånd ud til spise-
stuen, hvor beboer får serveret sin morgenmad. 
Tilsynet taler efterfølgende med medarbejder omkring organiseringen og indholdet i 
plejen, og om hvilke overvejelser medarbejder har, idet der ikke udføres øvre per-
sonlig pleje. 
Medarbejder henviser til, at beboer tilbydes bad, men tilkendegiver, at en anden 
struktur kunne afprøves, således at beboer ikke sidder så lang tid på toilettet. En 
afprøvning af, om den øvre personlige pleje kan foregå foran håndvasken, således 
at beboer får mulighed for at kunne deltage mere aktivt i plejen kunne være et mu-
ligt nyt tiltag.  
 
 
OBSERVATION AF MÅLTID  
Tilsynet observerer måltidet og kommer til stede lige efter, at det er startet. Der 
sidder mellem 15 og 20 beboere omkring 4 borde. En beboer sidder i én sofa med 
tilhørende bord og spiser. Ved 3 af bordene sidder i alt 4 medarbejdere. Nogle med-
arbejderne spiser egen madpakke, ingen spiser samme mad som beboerne. Èn be-
boer spørger en medarbejder, hvorfor hun ikke spiser af maden.  
Tilsynet drøfter efterfølgende med ledelsen, at madpakkerne kan virke forstyr-
rende, især når de spises lige fra indpakningen, og at nogle beboere kan have glæde 
af spejling under måltidet. Maden til beboerne serveres på fade og i skåle, og der 
står saftevand i små kander på bordene - ved et bord er der vand.  
Tilsynet går efterfølgende i dialog med en medarbejder om valget af drikkevarer. 
Medarbejder fortæller, at beboerne selv vælger, hvad de vil drikke.  
Tilsynet har en dialog med ledelsen om mængdens af saftevand, der serveres over 
dagen, og hvordan det med fordel over tid kan udskiftes med tilbud om vand eller 
proteinholdige drikkevarer.  
Efter ca. 15 minutter sætter de sidste medarbejdere sig ved bordene, der sidder nu 
9 medarbejdere imellem beboerne. 
Der er i starten af måltidet meget stille, der tales ikke, og medarbejderne igang-
sætter ikke samtale. De sidste medarbejdere, der sætter sig, taler mere med bebo-
erne og nøder dem til at tage mere mad. Ved et bord løftes stemningen tydeligt, da 
en medarbejder sætter sig ved bordet. 
Beboerne har mulighed for selv at tage maden, og langt de fleste spiser selv. Bebo-
erne spørges til deres ønsker. 
En medarbejder hjælper 2 beboere til at spise.  Medarbejder tilbyder 1 beboer mad 
på en gaffel, men beboeren vil selv spise med skeen. Medarbejder fortæller beboer, 
at beboers siddestilling skal rettes op i kørestolen, og støtter herefter beboerens 
bevægelse mod opret stilling. Medarbejder spørger beboer, om beboer kan mærke 
forskel, og om det er mere behageligt. Beboer bekræfter dette. Efterfølgende syn-
ker beboeren igen til den ene side, og endnu en medarbejder hjælper beboer til 
rette ved hjælp af en pude. Beboeren venter på at få hjælp til at komme fra spise-
stuen som en af de sidste. Beboeren kalder til sidst, om medarbejderne snart kom-
mer. En medarbejder kommer kort efter til stede, og endnu engang må beboeren 
hjælpes til opret stilling. 
Medarbejderne har en klar rollefordeling omkring måltidet. I starten af måltidet 
står en del medarbejdere ved disken, nogle serverer ved bordene og andre bringer 
bakker til beboere, der spiser i egen bolig.  
To beboere afventer deres mad, der er portionsanrettet, i lidt tid efter måltidets 
start. Tilsynet taler efterfølgende med en medarbejder om arbejdets organisering. 
Medarbejderen fortæller, at netop denne dag er køkkenpersonalet ikke til stede, og 
derfor skal maden varmes i mikroovn.  
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Tilsynet drøfter med medarbejder, at det vil være hensigtsmæssigt, at beboere, 
der er på særlig kostform eller diæt, får serveret først. Medarbejderen er enig i 
dette og fortæller, at det er på grund af dagens særlige omstændigheder, at bebo-
erne får deres mad så langt henne i måltidet. Medarbejderen beskriver den almin-
delige arbejdsgang for tilsynet. 
Måltidet afsluttes ikke samlet, i stedet forlader beboere og medarbejdere bordet 
løbende, imens andre spiser færdig.  
En beboere bemærker kort efter til en anden beboer, at der er meget stille og be-
skriver, at hun generelt oplever det meget tomt i slutningen af måltidet. Beboeren 
konkluderer, at sådan må det nok være. Spisestuen tømmes langsomt, mens de sid-
ste beboere spiser. En beboer sidder tilbage sovende i sofaen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer ved observationsstudie, at måltidet udføres på et godt tilfredsstil-
lende niveau. 
Tilsynet vurderer, at måltidet afvikles med en inddragende og anerkende tilgang. 
Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kompetencer i forhold til at samtale og afvik-
ling af måltidet ved bordene er på forskelligt niveau. Tilsynet vurderer, at der kan 
udvikles på tilbuddet af drikkevarer. Tilsynet vurderer, at der kan være brug for at 
anvende spejling under måltidet 
Tilsynet vurderer, at medarbejder i observationsstudiet i forhold til personlig pleje 
formår på særdeles tilfredsstillende måde at få skabt en tillidsfuld dialog og rum for 
plejen, og metoder som spejling, guidning og non verbal kommunikation anvendes 
flot gennem hele forløbet.  
Tilsynet vurderer, at en ændret organisering/struktur i plejeforløbet muligvis kunne 
bidrage til at fremme den rehabiliterende indsats og værdighed for beboeren.  
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 TILSYNETS FORMÅL OG METODE 
 
 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til 
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, 
brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. 
 
Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  
 
• At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunal-

bestyrelsen har truffet.  
• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  
• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.  
 
Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse 
mellem gældende lovgivning, plejehjemmets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 
 
BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
plejehjem. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter 
deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov 
indgår ligeledes i tilsynet.  
 
Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå 
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsy-
nene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.  
 
Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale 
med kommunen ikke i BDO’s tilsyn. 
 
 

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt 
i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 
 
Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets resurser, 
styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få 
overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledel-
sens muligheder og rammer. 
 
Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret 
og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt 
i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  
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De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gen-
nemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om 
og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejehjemmet. 
 
Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation 
samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 
tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 
 
 

4.3 VURDERINGSSKALA 

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

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 borgerens helbred og auto-
nomi 

4 Utilfredsstillende – Alvorlige fejl og mangler som har betydning for borgerens helbred og autonomi 

5 Meget utilfredsstillende – Alvorlige fejl og mangler som har væsentlig betydning for borgerens hel-
bred og autonomi 

 
 
 

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for 
dialog eller samvær med flere af beboerne.  
 
Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, 
ligesom oplysninger fra plejehjemmets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  
 
De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, med en sundhedsfaglig baggrund.  
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 PRÆSENTATION AF BDO 
 
 
BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  
BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  
BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og 
tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 

 
 



 

  

 

Partneransvarlig 

BIRGITTE HOBERG SLOTH 

Partner 

m:  2810 5680 

e: bsq@bdo.dk 

 

 

Projektansvarlig 

METTE NORRÉ SØRENSEN 

Senior Manager 

m: 4189 0475 

e: meo@bdo.dk 

www.bdo.dk 

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og 
revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-base-
ret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO 
netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for 
både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark 
beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende 
BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 lande. 

 

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70. 

 


	1.0 Vurdering
	1.1 Tilsynets samlede vurdering
	1.2 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger til
	videre udvikling

	2.0 Oplysninger om Plejehjemmet
	3.0 Datagrundlag
	3.1 Opfølgning på foregående tilsyn
	3.2 Faglig kvalitet
	3.2.1 Sundhedsfaglig dokumentation
	3.2.2 Instrukser og vejledning
	3.2.3 Utilsigtede hændelser og læring
	3.2.4 Personlig pleje og praktisk hjælp
	3.2.5 Rehabiliterende og aktiverende pleje
	3.2.6 Måltider og ernæring
	3.2.7 Træning
	3.2.8 Sygepleje
	3.2.9 Medicinhåndtering

	3.3 Borgeroplevet kvalitet
	3.3.1 Borgerrettigheder
	3.3.2 Tilfredshed med medarbejderne
	3.3.3 Hverdag for borgerne
	3.3.4 Pårørende

	3.4   OBSERVATIONSSTUDIE

	4.0 Tilsynets formål og metode
	4.1 Formål
	4.2 Metode
	4.3 Vurderingsskala
	4.4 Tilsynets tilrettelæggelse

	5.0 Præsentation af BDO

