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Forord
Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget.
Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering
af plejehjemmet og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejehjem.
Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer
og gennemgang af data. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsamlede data
og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder
indledningsvist i rapporten.
Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen.
Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO.

Med venlig hilsen

Tilsynet er altid udtryk for et
øjebliksbillede og skal derfor
vurderes ud fra dette.
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1. OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET
Oplysninger om plejehjemmet og tilsynet
Navn og adresse: Plejehjemmet Birkebo, Hellebo Park 98, 3000 Helsingør
Leder: Lotte Hermansen
Antal boliger: 72
Dato for tilsynsbesøg: 30. september 2021, kl. 8.15 til kl. 14.30
På Plejehjemmet Birkebo bor beboere på somatisk afdeling og demensafdeling. Under tilsynet er der
foretaget observation på demensafdelingen. Alle de interviewede beboere bor på de somatiske afdelinger.
Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:
•
•
•
•
•
•

Interview med plejecentrets leder
Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere
Observationsstudie
Gennemgang af dokumentation og medicin
Tilsynsbesøg hos fire beboere
Gruppeinterview med tre medarbejdere (to social- og sundhedshjælpere og en social- og sundhedsassistent)

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer.
Gitte Duus Andersen, Manager, sygeplejerske
Gitte Ammundsen, Senior Manager, sygeplejerske
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2. VURDERING
2.1

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det overordnede indtryk af Plejehjemmet Birkebo er, at der er tale om et plejehjem, hvor forholdene er
Nogenlunde tilfredsstillende
Opfølgning på foregående tilsyn
Ovenstående vurdering er givet på baggrund af, at tilsynet har konstateret fejl og mangler på flere forskellige områder, og hvor der gives anbefalinger i forhold til en række målpunkter inden for fx instrukser, mad
og måltid, kommunikation under observationsstudiet og anvendelse af handsker på fællesarealerne.
Sundhedsfaglig dokumentation
Tilsynet vurderer, at der fulgt nogenlunde op på tilsynet fra 2020, hvor der er indført flere ændringer og
nye arbejdsgange på plejehjemmet. Det vurderes dog samtidig, at der ved dette års tilsyn fortsat konstateres, mangler målrettet medicinområdet og dokumentationsområdet, hvilket en mindre indsats vil kunne
rette op på. Der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet som fast auditering, og der er påbegyndt
et arbejde med at normalisere hverdagen efter COVID-19.
Tilsynet har gennemgået dokumentationen på fire beboere og vurderer, at kvaliteten af den sundhedsfaglige
dokumentation er nogenlunde tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at de delvise mangler, der er
konstateret gennem dokumentationen, er relateret til, at arbejdsgangen i forhold til at sikre løbende opdatering ikke følges konsekvent. Tilsynet vurderer, at der generelt er rød tråd og god sammenhæng gennem
hele dokumentationen. Medarbejderne kan redegøre relevant for opbygningen og anvendelsen af dokumentationen, triageringsarbejdet og deres ansvarsområder i dokumentations- og triageringsarbejdet.
Instrukser og vejledning
Det vurderes, at ledelsen kan redegøre for, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger og for
hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres på god og tilfredsstillende vis. Det er samtidig tilsynets
vurdering, at der er forskel i medarbejdernes viden omkring instrukser og vejledninger, hvor medarbejdere,
som kun har været ansat på plejehjemmet i en kortere periode, har vanskeligt ved at redegøre for anvendelse af instrukser i hverdagen.
Utilsigtede hændelser
Arbejdet med de utilsigtede hændelser vurderes god og tilfredsstillende. Medarbejderne kan redegøre for
arbejdsgange omkring indrapportering af utilsigtede hændelser og det vurderes, at der er en formel organisering, hvor der arbejdes med at sikre opfølgning og læring på enkeltsager. Det vurderes dog, at den systematiske og løbende læring endnu ikke er genoptaget efter Covid-19.
Personlig støtte og pleje
På baggrund af interview med fire beboere vurderes, at den personlige støtte og pleje er på et godt og
tilfredsstillende niveau. Beboerne fremstår alle soignerede og veltilpasse, hvor indsatsen vurderes at være
svarende til deres behov. Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp, de har behov for og at de
generelt er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Beboerne oplever tryghed i hverdagen på plejehjemmet,
hvilket begrundes med muligheden for at få hjælp, opfølgning på ændringer og den gode behandling. En
beboer har dog bemærkning til nødkaldet, hvor beboeren kan være i tvivl om, hvorvidt nødkaldet er hørt.
Det vurderes, at beboerne generelt oplever kontinuitet i hjælpen og at hjælpen er tilrettelagt ud fra deres

5

UANMELDT TILSYN | SEPTEMBER 2021

PLEJEHJEMMET BIRKEBO

HELSINGØR KOMMUNE

ønsker og vaner. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan der sikres en pleje og støtte
af høj kvalitet og for handlinger ved forandringer i beboerens tilstand svarende til eget kompetenceniveau.
Rehabiliterende og aktiverende pleje
Det vurderes, at der på plejehjemmet arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på
et særdeles tilfredsstillende niveau. Beboerne oplever, at de anvender deres ressourcer aktivt i plejen og
at forskellige hjælpemidler kan medvirke til øget selvstændighed. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne
kan redegøre for den rehabiliterende tilgang og for, hvorledes beboerne inddrages aktivt i plejen, hvor der
samtidig udvises respekt for beboernes valg.
Praktisk hjælp
I forhold til den praktiske hjælp og støtte vurderer tilsynet, at denne er på et godt og tilfredsstillende
niveau. Det vurderes, at den praktiske støttes leveres efter en god faglig standard, og at beboerne er særdeles tilfredse med hjælpen og støtten. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne fagligt reflekteret kan
redegøre for levering af den praktiske støtte ud fra en rehabiliterende tilgang og for særlige opmærksomhedspunkter omkring den praktiske støtte. Hertil beskriver medarbejderne en arbejdsgang om, at der ikke
anvendes handsker på fællesarealerne. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at denne arbejdsgang ikke
følges konsekvent på plejehjemmet, idet der i flere tilfælde er foretaget observation af medarbejdere, som
er iført handsker på fællesarealer, uden at der umiddelbart er årsag hertil.
Mad og måltider
Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med måltider og ernæring på et nogenlunde tilfredsstillende
niveau. Det observerede frokostmåltid vurderes ikke at følge principperne for det gode måltid, idet der ikke
er fokus på at sikre den nødvendige ro under måltidet, og hvor der samtidig ikke arbejdes tilstrækkeligt
med at skabe en hyggelig stemning. Herudover præsenteres maden ikke for beboerne, hvilket særligt skaber
forvirring for en beboer. Beboerne vurderes at være tilfredse med maden og måltidet i forskellig grad, hvor
særligt to beboere udtrykker mindre tilfredshed, mens to andre beboere beskriver maden med tilfredshed.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for principperne omkring det gode måltid, men at det
samtidig beskrives, at rammerne for måltidet fortsat er påvirket efter COVID-19.
Træning
Den vedligeholdende træning vurderes at være på et særdeles tilfredsstillende niveau, hvor beboerne oplever at have et aktivt hverdagsliv med tilbud om træning i tilfredsstillende grad. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes med vedligeholdende træning i hverdagen med beboerne.
Sygepleje
Det vurderes, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau. Beboerne har vanskeligt ved at
redegøre for hjælp og støtte til sygeplejeindsatser, men det vurderes, at en beboer er særdeles tilfreds
med sygeplejeindsatsen. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan sygeplejeindsatserne leveres ud fra en
faglig høj standard med fokus på at sikre rette kompetencer til at løse de konkrete opgaver.
Medicinhåndtering
Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre overensstemmelse mellem handelsnavn på præparaterne på medicinlisten og handelsnavnet på præparaterne, der ligger i medicinbeholdningen.
Det vurderes, at der er foretaget korrekt dispensering hos alle fire beboere, at beboerne er tilfredse med
hjælpen til medicinadministration, og at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdsgange vedrørende medicinhåndtering.
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Demens
I forhold til beboere med demens vurderes det på baggrund af observationer, at der på plejehjemmet er
særdeles tilfredsstillende forhold. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for tilgangen til
beboere med demens, hvor der i arbejdet er fokus på at skabe en rolig hverdag.’
Beboerrettigheder
Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på særdeles tilfredsstillende niveau, hvortil det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for reglerne på området.
Hverdag for beboerne
Det vurderes, at beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et på et godt og tilfredsstillende niveau. Omgangstonen på plejehjemmet vurderes imødekommende og venlig, hvilket beboerne ligeledes giver udtryk for. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med hverdagen på plejehjemmet,
hvor de generelt oplever at blive tilbudt meningsfulde aktiviteter. Dog savner en beboer fredagsbar og mere
banko. Ingen af beboerne kan redegøre for anvendelse af klippekort. Medarbejderne kan redegøre for,
hvorledes beboerne tilbydes aktiviteter i hverdagen samt for anvendelse af klippekort i praksis.
Pårørende
En pårørende vurderes at finde inddragelsen og kommunikationen på plejehjemmet særdeles tilfredsstillende. Samtidig vurderes det, at både ledelse og medarbejdere kan redegøre for et aktivt pårørendesamarbejde, hvor pårørende beskrives som en ressource og en naturlig del af hverdagen på plejehjemmet.
Observationsstudier
Tilsynet har foretaget et observationsstudie af hjælp til bad. Herudfra vurderes det, at hjælpen udføres på
et godt og tilfredsstillende niveau. Det vurderes, at plejen følger beskrivelser i døgnrytmeplanen, men at
enkelte oplysninger bør ajourføres. Plejen gennemføres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboerens
selvbestemmelse og medindflydelse sikres på relevant vis. Forløbet er tilrettelagt hensigtsmæssigt og gennemføres ud fra relevante gældende retningslinjer. Tilsynet vurderer, at der generelt foregår en respektfuld
kommunikation, men at kommunikationen indeholder sprogbrug og tiltale, som vurderes mindre hensigtsmæssigt. Fx tiltales beboeren med en lang række forskellige kælenavne.

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

2.2

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER TIL VIDERE UDVIKLING

Bemærkninger
1. Tilsynet bemærker, at en beboer udtrykker tvivl om, hvorvidt nødkaldet bliver hørt. Beboeren udtrykker ikke direkte utilfredshed i forhold til området.
2. Tilsynet bemærker, at ikke-aktuel medicin for en beboer opbevares i medicinrummet. Dette er på
trods af, at der i dokumentationen er beskrevet, at den pågældende beboer ønsker, at ikke-aktuel
medicin opbevares i boligen.
3. Tilsynet bemærker, at medarbejderne i flere situationer bærer handsker, hvor dette ikke er relevant.
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Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejehjemmets fremadrettede udvikling:
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at der rettes en ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre, at arbejdsgange
omkring opdatering af den sundhedsfaglige dokumentation overholdes, så det sikres, at dokumentationen i beboernes journaler til enhver tid er opdateret og aktuel.
2. Tilsynet anbefaler, at der som opfølgning på introduktion af nye medarbejdere skabes faglig refleksion omkring instrukser og vejledninger, så disse tilgås og anvendes som en naturlig del i hverdagen.
3. Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt prioriteres at genoptage arbejdet med at sikre systematisk og løbende læring omkring de utilsigtede hændelser.
4. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at genskabe rammerne for det gode måltid efter tiden med
COVID-19 restriktioner. Hertil anbefales, at der både sker en præsentation af måltidet, med øget
fokus på de beboere, som har behov for særlig støtte, samt at der arbejdes med at sikre den nødvendige ro og en hyggelig stemning under måltidet.
5. Tilsynet anbefaler, at det systematiske arbejde omkring medicinområdet fastholdes, og at der samtidig rettes opmærksomhed på at sikre overensstemmelse mellem handelsnavn på præparaterne på
medicinlisten og handelsnavnet på præparaterne, der ligger i medicinbeholdningen.
6. Tilsynet anbefaler, at der skabes faglig refleksion omkring kommunikation og sprogbrug, så der til
enhver tid sikres en ligeværdig og hensigtsmæssig kommunikation med beboerne.
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3. DATAGRUNDLAG
3.1
Data

OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN
LEDELSEINTERVIEW
Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på sidste års tilsyn. Her modtog
plejehjemmet anbefalinger vedrørende dokumentationsområdet, medicinen og hygiejnen.
Ledelsen fremviser den handleplan, som er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra
sidste års tilsyn. I forhold til dokumentationsarbejdet beskrives det, at der fortsat gennemføres auditeringer efter en fast kadence. Skemaerne er tilpasset, så vægtmålinger
også indgår. Videre er der afholdt undervisning i Nexus og VAR. Her har været fokus på
ændringerne i overblikket i Nexus og på link til VAR i handlingsanvisningerne. Videre er
der arbejdet med at skabe refleksion omkring den målte vægt, så der handles hurtigere
ved ændringer i vægten. Dette er et emne til triageringsmøderne, hvor der også er arbejdet med at gøre triageringstavlen mere brugbar.
I forhold til medicinen beskrives det, at der er indført egenkontrol af den dispenserede
medicin ved en medicinansvarlig kollega. Der gennemføres også faste auditeringer på medicinen, hvor data viser, at der ikke er sket dispenseringsfejl. Dog er der i 25% af tilfældene ikke sket egenkontrol ved en kollega efter dispenseringen, hvilket der nu er en ledelsesmæssig opmærksomhed på. Herudover er der arbejdet med anvendelsen af de farvede poser, så der sikres tydelig adskillelse af medicinen. Der er implementeret anvendelse af små labels, så anbrudsdato let kan påføres præparater med begrænset holdbarhed, og der er opsat køleskab, så apoteket kan sætte medicinen direkte på køl, hvis dette
er nødvendigt. Herudover adspørges beboere og pårørende systematisk ved indflytning,
om medicin, som ikke længere anvendes, må sendes til destruktion. Dette skal medvirke
til, at der udelukkende opbevares den nødvendige medicin hos beboeren.
Ledelsen beskriver, at der er nedsat en gruppe, som arbejder med håndtering af vasketøj.
Der er arbejdet med at finde en holdbar løsning, som både overholder hygiejne- og arbejdsmiljøregler. Der er samarbejdet med kommunens hygiejnesygeplejerske, og der er
afholdt møder med brandvæsenet. Ledelsen fortæller, at arbejdet har skabt refleksion og
viden samt ændringer på området, hvor man nu anvender plastikposer til håndteringen.
Videre er der indført en arbejdsgang for hygiejne og mobiltelefoner med opmærksomhed
på håndtering og afspritning af telefonerne. Der er samtidig opstillet et bord i omklædningen til telefonerne, så det er nemt at foretage afspritning ved vagtskifte.
Ledelsen fortæller, at arbejdet med smitteforebyggelse og COVID-19 arbejdsgange har
fyldt meget, og at man nu er i gang med at genbesøge hverdagen fra før COVID-19, både i
forhold til måltid, utilsigtede hændelser og aktiviteter. Herudover har plejehjemmet
modtaget forskellige puljemidler målrettet aktiviteter. Ledelsen har været i dialog med
beboerne omkring, hvilke aktiviteter der skal tilbydes. Der er opstartet spisegrupper, hvor
beboerne inviteres på tværs af afdelinger, hvilket flere beboere giver udtryk for at nyde.
Af særlige udfordringer beskrives, at der har været en målrettet indsats for at mindske
sygefraværet. Her blev blandt andet afholdt faste samtaler, hvilket havde en effekt. Dog
beskrives det, at fraværet fortsat er for højt, og at processen derfor skal genoptages.
Medarbejder-flowet er lavere i år, men det beskrives fortsat som værende højt. Ledelsen
fortæller, at der ikke er store rekrutteringsvanskeligheder på plejehjemmet. Herudover
samarbejdes med ufaglærte afløsere.
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Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der er fulgt nogenlunde op på tilsynet fra 2020, hvor der er indført flere ændringer
og nye arbejdsgange på plejehjemmet. Det vurderes dog samtidig, at der ved dette års tilsyn fortsat
konstateres mangler i forhold til medicinområdet og dokumentationsområdet, hvilket en mindre indsats
vil kunne rette op på. Herudover er der også fundet mangler i forhold til hygiejneområdet, anvendelse
af handsker på fællesarealerne, og der gives anbefalinger på flere andre målepunkter, som fx mad og
måltider samt kommunikation under observationsstudiet.
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet, og at der er påbegyndt et
arbejde med at normalisere hverdagen efter COVID-19, hvilket vurderes nødvendigt.

3.2

FAGLIG KVALITET

3.2.1

Sundhedsfaglig dokumentation

Data

OBSERVATION
Data er opsamlet i journaler fra fire beboere.
DØGNRYTMEPLANER
Døgnrytmeplanerne er opbygget på en ensartet og systematisk måde, hvor der dokumenteres under forskellige overskrifter. Tilsynet får oplyst, at man netop er begyndt også at
dokumentere den pædagogiske tilgang i døgnrytmeplanerne, men at man endnu ikke er i
mål i forhold til at sikre beskrivelser heraf for alle beboere.
Døgnrytmeplanerne indeholder handlevejledende beskrivelser af beboernes særlige ønsker og vaner. Eksempelvis ses der beskrivelser af, hvornår beboerne ønsker at få hjælpen
om morgenen, ønsker i forhold til hviletid samt særlige ønsker i forhold til, hvordan plejen skal udføres. Der foreligger beskrivelser af, hvilke ønsker beboerne har i forhold til
deltagelse i fælles aktiviteter. Derudover ses beskrivelser af særlige observationer i forbindelse med beboerens måltider, fx at der skal nødes til væskeindtagelse, eller at maden skal anrettes i små portioner.
Der foreligger beskrivelse af praktiske opgaver, der skal udføres i boligen.
Under feltet ”Særlige opmærksomheder” fremgår individuelle beskrivelser. Eksempelvis
ses beskrivelser i forhold til særlig opmærksomhed i relation til kommunikationen, et
svingende funktionsniveau, hukommelsesmæssige udfordringer, kontakten til pårørende
samt beskrivelse af særlig opmærksomhed på, at en beboer ikke selv kan aktivere sit nødkald.
I alle døgnrytmeplaner foreligger der meget tilfredsstillende beskrivelser af beboernes
ressourcer, og hvorledes disse medinddrages i plejen.
I en døgnrytmeplan foreligger beskrivelser af den særlige pædagogiske tilgang, der skal
ske i plejen. Her ses beskrivelser af, at der skal ske tydelig guidning og kommunikeres i
korte beskeder, for at beboeren kan samarbejde.
Der observeres dokumentation af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i forhold
til hudpleje, væskeindtag, forebygge unødig uro, faldtendens og mundhygiejne.
Tilsynet bemærker, at der for to af beboerne mangler handlevejledende beskrivelse af
hjælpen til bad.
OBSERVATIONER
I forhold til alle fire beboere ses det under observationsnotater, at der sker opfølgning på
observationer og indsatser. Eksempelvis ses beskrivelser på opfølgning af hudpleje, sårproblem, tilfælde med næseblod samt afprøvning af kostform for beboer, der har synkebesvær.
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I et enkelt tilfælde mangler der dog dokumentation på opfølgning af effekten ved givet
pn medicin.
FUNKTIONSEVNETILSTANDE
Der foreligger opdaterede og aktuelle funktionsevnetilstande på tre af beboerne. I forhold
til en beboer mangler funktionsevnetilstande at blive opdateret, idet flere beskrivelser er
fra 2020. Dog vurderes tilstandene som aktuelle.
GENERELLE OPLYSNINGER
”Generelle oplysninger” er udfyldt for alle beboerne. Tilsynet bemærker, at beskrivelserne under felterne ”Mestring, motivation, roller, vaner og ressourcer” er detaljerede og
har værdi for at sikre det gode borgerforløb. I forhold til en enkelt beboer skal generelle
oplysninger dog opdateres, idet flere beskrivelserne er fra 2018.
HELBREDSTILSTANDE
Der er foretaget vurdering af beboernes aktuelle og potentielle helbredstilstande.
Helbredstilstande er relateret til indsatser, hvilket bidrager til at skabe hurtigt overblik
over dokumentationen. Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder beskrivelse af aftaler med den behandlende læge.
I forhold til to beboere mangler enkelte tilstande opdatering, idet det observeres, at
nogle beskrivelser er fra 2020.
HANDLINGSANVISNINGER
For alle beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger. Tilsynet observerer handlingsanvisninger i forhold til eksempelvis medicindispensering, medicinadministration, kompressionsbehandling, cirkulationsbehandling, sårpleje og ernæringsindsats.
Handlingsanvisningerne er handlevejledende og generelt ajourførte i forhold til beboernes
aktuelle situation og den indsats, der ydes.
Tilsynet observerer enkelte mangler, som vedrører følgende:
•
•
•

Der mangler ajourføring af handlingsanvisning for ernæring. I handlingsanvisningen beskrives ugentlig vægtmåling, hvilket ikke længere skønnes relevant. Der ses
dokumentation af værdier fra månedlige vægtmålinger.
Handlingsanvisning for cirkulation mangler ajourføring. Beskrivelser af INR-måling
i forbindelse med blodfortyndende behandling henviser til forældede datoer. De
opdaterede datoer ses dog dokumenteret i medicinmodulet.
I forhold til en beboer mangler dokumentation af værdier i forhold til vægtmålinger. Sidste vægtmåling er dokumenteret i juni.

For en beboer er der udarbejdet handlingsanvisning for demensindsats. I problemstillingen beskrives, at beboeren til tider kan virke understimuleret. Der ses særdeles handlevejledende og individuelle beskrivelser af de pædagogiske indsatser i relation til kommunikation, relationsdannelse og aktiviteter. For indsatser relateret til aktiviteter ses eksempelvis, at beboeren har behov for ro omkring sig og tilbud om faste aktiviteter. Der
foreligger opremsning af aktiviteter, som eksempelvis deltagelse i praktiske gøremål, deltagelse i opgaver omkring måltidet og have-aktiviteter.
Yderligere er der udarbejdet en særlig aktivitetsplan, som uddyber beboerens behov og
de særlige hensyn, der skal tages.
OBSERVATIONER – TRIAGE
Beboernes aktuelle triageringsniveau fremgår af dokumentationen, men der mangler beskrivelse under ”Aktuel tilstand” i forhold til tre af beboerne. Beboernes aktuelle triageringsniveau er i overensstemmelse med beboernes nuværende situation.
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Ved gennemgang af beboernes journaler konstateres det, at der generelt er en rød tråd
og sammenhæng gennem hele dokumentationen, jf. dog beskrivelserne i forhold til den
delvise manglende opdatering.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne redegør for dokumentationsområdet og for, hvad døgnrytmeplanen skal
indeholde. Herunder, at døgnrytmeplanen skal være detaljeret og indeholde beskrivelse
af beboernes ressourcer, hvilke opgaver beboerne selv kan løse, og hvilke opgaver beboerne skal støttes i. Der arbejdes med overskrifter, som har en rød tråd til tilstande. Der
noteres også pædagogisk tilgang og adgangsforhold.
En medarbejder fortæller, at hun har været på Nexus-kursus i forbindelse med ansættelsen, og at hun efterfølgende har modtaget støtte ved en superbruger. Medarbejderen beskriver, at hun føler sig godt klædt på i forhold til dokumentationsopgaven, hvilket ligeledes er tilfældet for de øvrige medarbejdere.
Medarbejderne fortæller, at de alle har et ansvar for at sikre, at dokumentationen er opdateret, men at der kan være mangler, da det kan være vanskeligt at nå i hverdagen.
Ved nye beboere anvendes de oplysninger, som følger med beboeren, fx fra hjemmepleje
eller midlertidige pladser. Der arbejdes med livshistorie, som kan udfyldes i samarbejde
med pårørende.
Tilstande opdateres af social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Social- og sundhedshjælpere anvender tilstandshjulet til tilknytning af observationer.
På en afdeling afprøves daglig triagering. På de øvrige afdelinger afholdes triagering to
gange om ugen. Medarbejderne redegør for triageringsniveau, hvor der er et samarbejde
mellem faggrupperne omkring triageringen. Medarbejderne kommer med et eksempel på
triagering ved fald og urinvejsinfektion samt tilhørende faglige observationer.
En medarbejder redegør for den sundhedsfaglige dokumentation og for, hvordan der sikres sammenhæng mellem sygeplejefaglige områder og medicin. Herudover beskrives, at
handlingsanvisninger altid skal indeholde link til VAR samt en beskrivelse af opgaven, og
hvem der må udføre denne.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation er nogenlunde tilfredsstillende i
forhold til Service- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumentation. Det er tilsynets vurdering, at de delvise mangler, der er konstateret gennem dokumentationen, er relateret til, at
arbejdsgangen i forhold til at sikre løbende opdatering ikke følges konsekvent.
Tilsynet vurderer, at der generelt er en rød tråd og god sammenhæng gennem hele dokumentationen.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for opbygningen og anvendelsen af dokumentationen, triageringsarbejdet og deres ansvarsområder i dokumentations- og triageringsarbejdet.

3.2.2
Data

Instrukser og vejledning
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen beskriver, at der ikke er sket ændringer i forhold til instrukser og vejledninger
fra sidste års tilsyn. Der arbejdes med introduktion til instrukser ved ansættelsen, og alle
lokale instrukser gennemgås og revurderes en gang årligt ved MED.
Ledelsen fortæller, at der i kommunen er kommet forskellige ressourcepersoner inden for
fx inkontinens og hygiejne. Ressourcepersonerne bistår med faglig sparring ved behov, og
på plejehjemmet oplever man, at der er et godt samarbejde.
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MEDARBEJDERINTERVIEW
En medarbejder beskriver, at instrukser og vejledninger hovedsageligt tilgås via Kilden eller VAR. Samme medarbejder henviser til anvendelse af instrukser ved fx fald eller værnemidler. Hertil beskrives, at alle interne instrukser udsøges via z-drevet.
De to øvrige medarbejdere har været ansat på plejehjemmet i en kortere periode og beskriver, at der var en god, systematisk og informativ introduktion, som var godt planlagt,
og at de blev præsenteret for instrukser i forbindelse med introduktionen. Tilsynet bemærker dog, at to medarbejdere har vanskeligt ved at redegøre for anvendelse af instrukser i hverdagen.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at ledelsen redegør for, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger og for,
hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres på god og tilfredsstillende vis.
Det er tilsynets vurdering, at der er forskel i medarbejdernes viden omkring instrukser og vejledninger,
hvor medarbejdere, som kun har været ansat på plejehjemmet i en kortere periode, har vanskeligt ved
at redegøre for anvendelse af instrukser i hverdagen.

3.2.3
Data

Utilsigtede hændelser og læring
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen fortæller, at der i relation til utilsigtede hændelser på en afdeling arbejdes med
samlerapportering som et projekt. Der er sat fokus på, hvorfor der skal foretages indrapporteringer, og der er arbejdet med læring fra enkeltsager. Hertil kommer ledelsen med
to eksempler fra hverdagen, hvor der som opfølgning på en konkret sag er tydeliggjort, at
der skal tages kontakt direkte til Giftlinjen, såfremt en beboer indtager noget, de ikke
skal. Herudover har en anden sag ført til, at der er skabt læring omkring nattevagten og
handlinger ved strømsvigt, så der sikres fast opsyn hos beboere, som vurderes at have behov.
Den generelle og kontinuerlige læring fra utilsigtede hændelser beskrives som et af de
områder, der endnu ikke er helt på plads efter COVID-19. Tanken er, at viden fra de indrapporterede hændelser skal bringes i spil til personalemøderne, så der skabes læring.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne redegør for, hvornår der skal indrapporteres utilsigtede hændelser, herunder ved medicinfejl og fald. En medarbejder fortæller, at der er nedsat en gruppe, som
tidligere har trukket statistik på de utilsigtede hændelser. På baggrund heraf er der
iværksat læring eller undervisning, fx inden for medicinområdet. Medarbejderne beskriver, at dette arbejde har været pauseret grundet COVID-19, og at der ikke forekommer
systematisk og løbende læring på nuværende tidspunkt.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er godt og tilfredsstillende, hvor medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange omkring indrapportering af utilsigtede hændelser. Det vurderes,
at der er en formel organisering, og at der arbejdes med at sikre opfølgning og læring på enkeltsager,
men at den systematiske og løbende læring endnu ikke er genoptaget efter COVID-19.
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Personlig støtte og pleje
OBSERVATION
De fire beboere, som tilsynet besøger, fremstår alle soignerede og veltilpasse, hvilket
også er tilfældet for de beboere, som tilsynet møder på fællesarealerne.
Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats er svarende til deres behov.
BEBOERINTERVIEW
Tilsynet foretager interviews af fire beboere, som alle giver udtryk for, at de modtager
hjælp, svarede til deres behov. Ligeledes beskrives det, at beboernes ønsker og vaner
imødekommes.
En beboer fremstår hukommelsessvækket og har vanskeligt ved at svare detaljeret på tilsynets spørgsmål. Tilsynet bemærker, at den pågældende beboer fremstår med høj trivsel, hvor beboeren observeres smilende og med et roligt og afslappet kropssprog. Beboeren svarer gentagne gange, at hun er særdeles tilfreds og har en dejlig tilværelse. Beboeren sidder afslappet i boligen og med et roligt kropssprog.
Beboerne beskriver, at de er trygge ved hjælpen, hvilket begrundes med, at der altid er
mulighed for at få hjælp, at man bliver godt behandlet, og at medarbejderne er fagligt
dygtige og følger op på forandringer.
Beboerne beskriver, at hjælpen leveres som aftalt og til tiden. En beboer fortæller, at
medarbejderne er gode til at besvare nødkald, mens en anden beboer fremhæver, at hun
har en oplevelse af, at man ikke ved, om kaldet er hørt. Den konkrete beboer er ikke utilfreds, men beskriver at have været tidligere på et sted, hvor nødkaldet kunne besvares
gennem samtale i en højttaler i boligen. Dette fandt beboer ekstra betryggende.
Tre af beboerne oplever, at hjælpen leveres af faste medarbejdere, som ved, hvilken
hjælp og støtte beboerne skal have. En beboer oplever, at hjælpen leveres af forskellige
medarbejdere, hvilket påvirker kvaliteten af hjælpen. Tilsynet er i dialog med ledelsen
herom. Ledelsen har kendskab til beboerens oplevelser og fortæller, at der er iværksat
forskellige initiativer for at sikre beboerens tilfredshed. Hertil beskrives et aktivt samarbejde med beboerens ægtefælle, og at beboer siden indflytning er øget i sin trivsel.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver, at planlægningen af plejen sker ud fra prioritering om kontaktperson og kompleksitet. Hertil beskrives opmærksomhed på at skabe kontinuitet hos beboerne og på, at ufaglærte ikke varetager opgaver hos beboere med høj kompleksitet eller rød triagering. Den daglige planlægning foretages dagen forinden og tilpasses om morgenen. En medarbejder fra skærmet afdeling fortæller, at der i planlægningen hos beboere med demens tages hensyn til kemi og relation.
Indsatsen hos beboerne tilpasses ud fra beboernes funktionsniveau og ressourcer på dagen. Der arbejdes ud fra personcentreret omsorg, hvor medarbejderne beskriver, at der
har været undervisning ved demenskoordinator, og at de alle er undervist i ABC-demens.
Medarbejderne beskriver, at tryghed blandt andet skabes gennem:
•
•
•
•

Nærvær
God kontakt
Kontinuitet
Stille musik

En medarbejder redegør for handlinger ved forandringer i beboernes tilstande, herunder
at social- og sundhedshjælperen tager kontakt til en social- og sundhedsassistent. Herefter foretages forskellige faglige observationer, og social- og sundhedsassistenten iværksætter relevante handlinger, som fx urinstix, målinger eller kontakt til lægen. På plejehjemmet er der tilknyttet en huslæge, som kommer fast to gange om ugen.
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Viden omkring beboerne deles til de faste triageringsmøder og gennem dokumentationen.
Der afholdes beboerkonferencer, hvor fx demenskoordinator har mulighed for at deltage.
Herudover afholdes der tværfaglige konferencer for nye beboere, hvor både rengøring og
terapeuter deltager sammen med medarbejdere fra plejen.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den personlige støtte og pleje er på et godt og tilfredsstillende niveau og i henhold
til Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Beboerne fremstår alle soignerede og veltilpasse, hvor indsatsen vurderes at være svarende til deres
behov. Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp, de har behov for, og at de generelt er tilfredse
med kvaliteten af hjælpen. Beboerne oplever tryghed i hverdagen på plejehjemmet, hvilket begrundes
med muligheden for at få hjælp, opfølgning på ændringer og den gode behandling. En beboer har dog
bemærkning til nødkaldet, hvor beboer kan være i tvivl, om nødkaldet er hørt. Det vurderes, at beboerne generelt oplever kontinuitet i hjælpen, og at hjælpen er tilrettelagt ud fra deres ønsker og vaner.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan der sikres en
pleje og støtte af høj kvalitet og for handlinger ved forandringer i beboernes tilstande, svarende til
egne kompetenceniveauer.

3.2.5
Data

Rehabiliterende og aktiverende pleje
OBSERVATIONER
Tilsynet foretager forskellige situationsbetingede observationer af en rehabiliterende tilgang på fællesarealerne. Fx observeres:
•

En beboer transporterer sin bakke med urent service fra boligen og ud til plejehjemmets køkken. Bakken er placeret på beboerens rollator

•

En medarbejder motiverer en beboer til at gå en tur på fællesarealet med sin rollator. Medarbejderen italesætter over for beboeren, at det er godt at bevæge
sig.

BEBOERINTERVIEW
Beboerne fremhæver alle, at det er vigtigt for dem, at de anvender deres ressourcer aktivt og holder sig i gang. Beboerne kommer med forskellige eksempler på, hvordan de er
aktive i plejen, fx ved at vaske ansigtet selv eller tage tøj af og på. En beboer beskriver,
hvordan forskellige hjælpemidler bidrager til, at hun kan være mere aktiv.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver den rehabiliterende tilgang som en metode til at bibeholde eller
forbedre beboernes funktionsniveau. Medarbejderne fortæller, at der anvendes motivation og guidning i tilgangen til beboerne. Hertil beskrives, at der er en oplevelse af, at
man er gode til at benytte en rehabiliterende tilgang på plejehjemmet, men at det ikke
er alle beboere, som ønsker at deltage. Såfremt en beboer afviser, arbejdes der med at
motivere beboeren. Hvis dette ikke lykkes, respekteres beboerens valg.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på et særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven og Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode
plejehjemsliv”, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder samt strategikort for Center for Sundhed og
Omsorg Helsingør Kommune.
Det vurderes, at beboerne oplever, at de anvender deres ressourcer aktivt i plejen, og at forskellige
hjælpemidler kan medvirke til øget selvstændighed.
Ligeledes vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for den rehabiliterende tilgang og for, hvorledes beboerne inddrages aktivt i plejen, hvor der samtidig udvises respekt for beboernes valg.
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Praktisk hjælp
OBSERVATION
De besøgte boliger fremstår alle ryddelige og tilstrækkeligt rengjorte, hvilket også er
gældende for plejehjemmets fællesarealer.
Beboernes hjælpemidler fremstår ligeledes tilstrækkeligt rengjorte.
Tilsynet bemærker, at medarbejderne i flere tilfælde anvender handsker på fællesarealerne, uden at der er en umiddelbar faglig årsag hertil, fx observeres:
•
•
•
•

En medarbejder er iført handsker, idet medarbejder skal hente bleer i depotet.
Medarbejder transporterer bleerne ind i en bolig.
En medarbejder er iført handsker under en dialog med et par kollegaer.
En medarbejder er iført handsker under servering af morgen- og frokostmåltid.
En medarbejder er iført handsker, da hun følger en beboer til og fra spisestuen.

BEBOERINTERVIEW
Beboerne udtrykker alle, at den praktiske støtte er svarende til deres behov, at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen, og at deres ønsker og vaner imødekommes.
En beboer fortæller, at rengøringsmedarbejderen er utrolig sød, og at hun også hjælper
beboer med at vande blomster. Samme beboer fortæller, hvordan hun deltager i de praktiske opgaver ved at lægge tøj på plads. Ingen af de øvrige beboere kan komme med eksempler på, hvordan de deltager i de praktiske opgaver.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver, at den praktiske støtte består af forskellige opgaver, som fx
sengeredning, udluftning og tømning af skraldespand. Beboerne inddrages i det omfang,
det er muligt, og der anvendes en motiverende tilgang for at få beboerne til at deltage.
Medarbejderne kommer med eksempler fra hverdagen, hvor beboere tørrer bordet af eller selv lægger vasketøj sammen.
I forhold til situationer med særlig opmærksomhed beskrives MRSA, inkontinens, ESBL og
COVID-19. Indsatsen tilpasses den enkelte situation, hvor der fx anvendes isolation og
daglig rengøring.
Medarbejderne redegør for værnemidler ved personlig pleje. Hertil beskrives, at der er
en arbejdsgang på plejehjemmet, som beskriver, at der ikke anvendes handsker på fællesarealerne. Medarbejderne fremhæver, at de vil påpege dette over for en kollega, såfremt det observeres.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp er på et godt og tilfredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Det vurderes, at den praktiske støttes leveres efter en god faglig standard, og at beboerne er særdeles
tilfredse med hjælpen og støtten. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for levering af den praktiske støtte ud fra en rehabiliterende tilgang og for særlige opmærksomhedspunkter omkring den praktiske støtte. Hertil beskriver medarbejderne en arbejdsgang, hvor der
ikke anvendes handsker på fællesarealerne. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at denne arbejdsgang ikke følges konsekvent på plejehjemmet, idet der i flere tilfælde er foretaget observation af medarbejdere, som er iført handsker på fællesarealer, uden at der er en umiddelbar årsag hertil.
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Mad og måltider
OBSERVATION
Til morgen sidder enkelte beboere og indtager deres morgenmad i plejehjemmets spisestue. Maden fremstår individuelt tilpasset. Der er små skåle og kander, så beboerne selv
kan smøre maden og skænke sig en kop kaffe.
Enkelte af de beboere, som tilsynet besøger, indtager deres morgenmad i boligen. Her ses
anretning i forhold til beboernes ønsker.
Frokosten observeres i plejehjemmets spisestue. Her er opstillet flere små borde, som er
adskilte, så der kan sidde to beboere ved hvert bord. Bordet er dækket med friske blomster. Nogle beboere ankommer selv til spisestuen, mens andre bliver fulgt. Serveringen
varetages af en medarbejder. Maden er anrettet på tallerkener, og der serveres drikkevarer ud fra beboernes individuelle ønsker. Tilsynet bemærker, at alle tallerkener er anrettet ens, fraset de beboere, som får serveret dysfagi-venlig kost.
Under måltidet bemærker tilsynet, at der er placeret en højttaler i spisestuen og en højttaler i den tilstødende gang tæt på spisestuen. Begge højttalere er tændt under hele måltidet, og musikken forekommer en anelse høj. En beboer placeres ved et bord udenfor
spisestuen, hvilket kan skyldes, at beboer skal skærmes. Beboer er placeret ved siden af
den tændte radio.
Beboerne begynder at spise, så snart maden serveres. En beboer, som er påvirket af demenssygdom, udtrykker usikkerhed omkring, hvad det er for noget mad, der er serveret,
og hvordan det skal indtages (der serveres tarteletter med høns i asparges). Beboeren
henvender sig gentagne gange til en medbeboer, som forsøger at svare på spørgsmålene
omkring maden.
Ved to borde sidder medarbejdere og støtter beboere med at spise. Medarbejderne indgår
i hyggelig dialog med beboerne ved bordet. Herudover forekommer der ingen dialog under
måltidet.
En medarbejder tilbyder beboerne mere mad, når de bliver færdige med det serverede.
Flere beboere takker nej og forlader herefter spisestuen.
Tilsynet får efterfølgende oplyst af ledelsen, at der var for få medarbejdere til stede under måltidet. Samtidig beskriver leder, at der er nedsat en indretningsgruppe, som arbejder med, hvordan man kan skabe mere hjemlighed under måltidet. Der er netop søgt om
puljemidler hertil.
BEBOERINTERVIEW
To af de beboere, som tilsynet taler med, udtrykker tilfredshed med madens kvalitet. Beboerne beskriver maden som velsmagende, og at der er et godt og varieret udvalg.
De to øvrige beboere beskriver maden med mindre tilfredshed. En beboer fremhæver, at
det særligt er aftensmaden, som beboer er utilfreds med, hvilket skyldes tørt rugbrød.
Samme beboer beskriver, at der er gjort forskellige ting for at imødekomme beboerens
utilfredshed, men at dette ikke har hjulpet. Den anden beboer kan ikke uddybe sin kritik,
men beskriver blot maden som værende kedelig. Beboerne beskriver, at der fx serveres
kaffe og kage som mellemmåltid. Der tages hensyn til deres ønsker ud fra det serverede,
men herudover kan beboerne generelt ikke redegøre for anden indflydelse i forbindelse
med mad og måltider. En beboer mener dog, at der er mulighed for indflydelse, men beboer kan ikke beskrive hvordan.
Vedrørende stemningen under måltidet udtrykker beboerne ligeledes forskellige oplevelser. To beboere beskriver stemningen som hyggelig og dejlig. En anden beboer er utilfreds med, at man har flyttet rundt på bordene i spisestuen, mens en beboer beskriver
måltiderne som kedelige, grundet manglende dialog.
MEDARBEJDERINTEVIEW
Medarbejderne beskriver, at måltiderne netop er drøftet med fokus på, hvordan man kan
arbejde med det gode måltid, som før COVID-19.
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Før COVID-19 var der måltidsværter, som sad med ved bordene og sikrede god dialog.
Medarbejderne fortæller, at der er ansat en måltidsvært på plejehjemmet, som har til
opgave at anrette og servere maden sammen med en medarbejder. Herudover er der indkøbt fade, så der kan opstartes med fadservering.
Medarbejderne fortæller, at der godt kan spilles afdæmpet musik under måltidet, men at
der generelt arbejdes med at skabe ro.
Beboernes indflydelse sikres gennem faste måltidsmøder, som afholdes af køkkenpersonalet. Her spørges beboerne om ønsker til maden. Videre har beboerne mulighed for at
vælge måltidet i forbindelse med fødselsdag.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider og ernæring på et nogenlunde tilfredsstillende niveau i
henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør
Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Det er tilsynets vurdering, at det observerede frokostmåltid ikke følger principperne for det gode måltid, idet der ikke er fokus på at sikre den nødvendige ro under måltidet, hvor der samtidig ikke arbejdes
tilstrækkeligt med at skabe en hyggelig stemning. Herudover præsenteres maden ikke for beboerne,
hvilket særligt skaber forvirring for en beboer.
Beboerne vurderes at være tilfredse med mad og måltider i forskellig grad, hvor særligt to beboere udtrykker mindre tilfredshed, mens de to andre beboere beskriver maden med tilfredshed.
Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for principperne omkring det gode måltid, men at det
samtidig beskrives, at rammerne for måltidet fortsat er påvirket efter COVID-19.

3.2.8
Data

Træning
BEBOERINTERVIEW
Tre af beboerne beskriver, hvordan de modtager træning, mens den sidste beboer oplyser, at hun deltager til gymnastik. En beboer beskriver, at hun selv betaler sin træning,
som er lægeordineret.
Beboerne har vanskeligt ved at komme med eksempler på, hvordan de er aktive i hverdagen, men de beskriver, at de deltager i plejen eller går ture med rollatoren i boligen.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fortæller, at der fast kommer en fysioterapeut to gange om ugen, som varetager genoptræningsforløb og vederlagsfri fysioterapi. Medarbejderne beskriver, at de
har et godt samarbejde med fysioterapeuten, hvor de følger op på indsatsen i plejen. Enkelte beboere foretager selvtræning i plejehjemmets træningsrum. Hertil beskrives samtidig, at den vedligeholdende træning ofte sker gennem pleje og den rehabiliterende tilgang, men at de også er opmærksomme på at motivere beboerne til at gå.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den vedligeholdende træning er på et særdeles tilfredsstillende niveau i henhold
til Servicelovens § 86 samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Det vurderes, at beboerne oplever at have et aktivt hverdagsliv, hvor de tilbydes træning i tilfredsstillende grad. Medarbejderne kan efter tilsynets vurdering redegøre for, hvordan der arbejdes med vedligeholdende træning i hverdagen med beboerne.
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Sygepleje
OBSERVATION
For de beboere, som modtager støtte til sygeplejeindsatser, synes der at være sammenhæng mellem de visiterede og leverede sygeplejeydelser. Tilsynet observerer fx, at en
beboer er iført kompressionsstrømper, som er korrekt påført.
På fællesarealerne observeres det, at en beboer sidder og roder med sin kateterpose. En
medarbejder går forbi den pågældende beboer, mens hun holder en anden beboer i hånden. Medarbejderen spørger diskret en kollega, om hun vil hjælpe beboeren. Den adspurgte medarbejder henvender sig herefter til den pågældende beboer og støtter beboer
med at få kateterposen placeret korrekt i en pose på benet.
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen beskriver, at delegering foretages ved en sygeplejerske. Der er arbejdet meget
med, hvilke opgaver der kan delegeres om aftenen. Hertil beskrives, at der arbejdes med
personlig opgaveoverdragelse til social- og sundhedshjælpere. Der undervises i enkelte
områder som en del af introduktionen.
Hver beboer er gennemgået med en vurdering af opgavernes kompleksitet, og der foretages screeninger af både medicindispenseringer og udlevering. Hertil kommer ledelsen
med et konkret eksempel, hvor en medicinudlevering til en beboer med dysfagi fx ikke
skal varetages af en ufaglært medarbejder.
Der arbejdes med opdatering af kompetenceskemaer.
BEBOERINTERVIEW
Flere af beboerne har vanskeligt ved at redegøre for den hjælp og støtte, som de modtager ved sygeplejen. Dog beskriver alle beboerne, at der er mulighed for at blive tilset ved
en sygeplejerske, såfremt der er behov for det. Dette udtrykker beboerne stor tilfredshed
med. En beboer beskriver, at hun er yderst tilfreds med hjælpen til sygepleje.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver, at den faglige kvalitet blandt andet sikres ved, at der arbejdes
ud fra gældende vejledninger i VAR. Medarbejderne kommer med konkrete eksempler på
opgaver, som de er oplært i, og de beskriver samtidig, at det er sygeplejersken, som er
ansvarlig for opgaveoverdragelsen. Der arbejdes med personlig opgaveoverdragelse for social- og sundhedshjælpere i forhold til demensplaster og inhalation, og ufaglærte kan oplæres til at give medicin hos en konkret beboer.
Det dokumenteres i Nexus, når en medarbejder har kompetencer til at løse en konkret
opgave.
Medarbejderne beskriver, at de har et rehabiliterende fokus på fx medicinadministration
og inhalation, men at det er de færreste beboere, som har ressourcer til at hjælpe til under sygeplejefaglige opgaver.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på et særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Sundhedsloven og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Beboerne har vanskeligt ved at redegøre for hjælp og støtte til sygeplejeindsatser, men det vurderes,
at en beboer er særdeles tilfreds med sygeplejeindsatsen. Medarbejderne kan efter tilsynets vurdering
redegøre for, hvordan sygeplejeindsatserne leveres ud fra en faglig høj standard med fokus på at sikre
rette kompetencer til at løse de konkrete opgaver.
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Medicinhåndtering
OBSERVATION
Tilsynet gennemgår medicin hos fire beboere.
Beboernes medicinbeholdning opbevares i et medicinrum. Den dispenserede medicin opbevares i boligerne i et aflåst skab. Der ses navn og CPR-nummer på alle dispenseringsæsker, og der er anbrudsdato på medicin, der administreres.
Der observeres god orden og systematisk opbevaring af medicin i både medicinrummet og
i de aflåste skabe i boligerne.
Medicindispenseringer foregår i medicinrummet, så der kan sikres den nødvendige ro og
koncentration til opgaven. Efter en dispensering foretages der kontrol af medicinen ved
en anden medicinansvarlig medarbejder. Til egenkontrollen arbejdes der efter en systematisk tilgang, hvor det bliver synligt for alle medarbejdere, hvilken medicin der mangler
at blive efter-kontrolleret. Yderligere anvendes et afkrydsningsskema, når medicin er
kontrolleret, hvor det noteres, hvis der er gjort observationer, der skal ageres på.
Tilsynet konstaterer, at der er dispenseret korrekt medicin hos alle beboere. Der er givet
den nødvendige medicin på tilsynstidspunktet, og der er foretaget den nødvendige dokumentation af den givne medicin.
Tilsynet konstaterer, at der i forhold til alle fire beboere er mangler i forhold til at sikre
overensstemmelse mellem handelsnavn på præparaterne på medicinlisten og handelsnavnet på præparaterne, der ligger i medicinbeholdningen.
I et enkelt tilfælde observerer tilsynet, at ikke-anbrudt medicin ikke opbevares i den korrekte pose.
Tilsynet observerer, at der foretages dokumentation af, hvordan beboerne ønsker opbevaring af den medicin, som ikke længere er aktuel. Nogle beboere vælger selv at opbevare
ikke-aktuel medicin og sørger selv for distribution heraf. For en beboer er det dokumenteret, at beboeren ønsker, at medicin, som ikke længere er aktuel, opbevares i beboerens egen bolig. På trods af dette, findes der ikke aktuel medicin opbevares i medicinrummet.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne beskriver tilfredshed i forhold til medicinhåndtering, hvor de oplever, at medicinen gives på rette tidspunkter.
MEDARBEJDERINTERVIEW
En medarbejder redegør for korrekt medicinadministration, herunder at medicinen skal
ses indtaget, samt at der kontrolleres anbrudsdato ved medicin med begrænset holdbarhed.
En anden medarbejder redegør for korrekt medicindispensering, hvor der kun foretages
dispensering til fulde dage. Medarbejderne beskriver, at risikolægemidler håndteres af en
sygeplejerske.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre overensstemmelse mellem
handelsnavn på præparaterne på medicinlisten og handelsnavnet på præparaterne, der ligger i medicinbeholdningen.
Det vurderes, at der er foretaget korrekt dispensering hos alle fire beboere, og at beboerne er tilfredse
med hjælpen til medicinadministration.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdsgange
vedrørende medicinhåndtering.
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Demens
OBSERVATION
Fra morgenstunden går en beboer søgende rundt på gangen. En medarbejder henvender
sig til beboeren. Medarbejderen har et åbent og imødekommende kropssprog og er smilende. Medarbejder hilser på beboeren og tilbyder at gå med ved at række beboeren en
arm. Beboeren reagerer positivt på hændelsen og går med medarbejderen arm i arm.
Ved frokost kommer en medarbejder gående med en beboer i hånden. Beboeren er urolig
og ked af det. Medarbejder spørger ind til beboeren på en venlig og rolig måde. Medarbejder forsikrer beboeren om, at hun nok skal hjælpe hende.
På plejehjemmets skærmede enhed observeres en hyggelig morgenstemning. Lyset er
dæmpet, og der spilles stille og rolig musik. To beboere sidder sammen ved et mindre
bord. Beboerne får serveret morgenmad og spiser denne samtidigt med, at de taler lidt
sammen. Medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og anerkendende tone. I kontakten med beboerne anvendes fysisk berøring. Hen ad formiddagen observeres det, at en
medarbejder sidder sammen med to beboere og ser en film. Den ene beboer sidder med
en demensdukke og er tydeligt optaget af filmen. En beboer går forbi på fællesarealet, og
medarbejderen inviterer den pågældende beboer til at deltage, hvilket beboeren takker
ja til. Beboeren sætter sig ved siden af medarbejderen og fortæller med glæde i stemmen om de ting, der foregår i filmen. Medarbejderen svarer kort og venligt med et tydeligt smil, samtidig med at hun berører beboer på ryggen.
Overalt på afdelingen er der synlige medarbejdere. Medarbejderne har et åbent kropssprog og en rolig tilgang. Beboerne tiltales i en venlig tone. Der anvendes korte sætninger
og fysisk invitation – fx siger en medarbejder ”kom med mig” samtidig med, at hun rækker hånden frem mod beboeren.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fremhæver, at der arbejdes ud fra personcentreret omsorg, hvor der anvendes en rolig tilgang, som er tilpasset den enkelte beboer. Der arbejdes ud fra en opmærksomhed på et åbent og imødekommende kropssprog, hvor der er særligt fokus på at
skabe tryghed for beboerne. Dette gøres også ved at sætte sig ned med beboerne og udvise nærvær.
På plejehjemmet er der sansestole, hvilke bidrager til at skabe ro hos nogle beboere.
Hertil beskriver medarbejderne, at der ikke findes én løsning, som medvirker til at mindre uro hos beboerne, men at det handler om at finde ud af, hvad der virker hos den enkelte beboer på den pågældende dag. Hertil kan der fx anvendes varmepuder, holde i
hånd eller gå en tur. Medarbejderne beskriver, at skærmning af beboerne primært foregår i boligen, og at de ikke har erfaringer med brug af magtanvendelse.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at observationer af beboere med demens viser særdeles tilfredsstillende forhold. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for tilgangen til beboere med demens, hvor der i
arbejdet er fokus på at skabe en rolig hverdag.
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BEBOERINTERVIEW
En beboer kan ikke deltage i spørgsmål omkring selvbestemmelse og inddragelse eller indhentning af samtykke. Øvrige beboere beskriver alle, at de oplever selvbestemmelse og
inddragelse i deres hverdag på plejehjemmet, samt at der indhentes samtykke, såfremt
medarbejderne skal tage kontakt til læge eller pårørende.
Beboerne beskriver, at de vil sige det til medarbejderne, såfremt de oplever utilfredshed.
En beboer fortæller, at der på plejehjemmet spørges ind til beboernes tilfredshed, og at
man altid kan sige til, hvis der er noget man er utilfreds med.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne redegør for samtykkeregler, hvor der indhentes samtykke, såfremt læge
eller pårørende skal kontaktes.
Beboernes selvbestemmelse og indflydelse sikres ved, at medarbejderne spørger ind til
beboerne ved at lytte til de ting, beboerne siger og ved at efterleve beboernes ønsker.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på særdeles tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for reglerne på området.

3.3.2
Data

Hverdag for beboerne
OBSERVATIONER
På fællesarealerne observeres en imødekommende og anerkendende kommunikation fra
medarbejdernes side, hvor beboerne tiltales ved fornavn. Ligeledes udvises der en respektfuld adfærd fra medarbejdernes side, hvor medarbejderne blandt andet henvender
sig til beboerne i øjenhøjde og banker på døren til boligen, før de går ind.
Tilsynet observerer en situation, hvor en medarbejder på en venlig og imødekommende
måde forsikrer en pårørende om, at hun vil tage sig godt af beboeren, mens den pårørende taler med den tilsynsførende.
På tilsynsdagen observeres forskellige aktiviteter på plejehjemmet. På en afdeling foregår der stolegymnastik, hvor en lille gruppe beboere er samlet og deltager aktivt i aktiviteten. På en anden afdeling observeres, at en medarbejder ser film med tre beboere.
Herudover sidder en beboer og kigger i ugeblade, og en medarbejder spørger en beboer,
om hun har lyst til at se fjernsyn.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne beskriver omgangstonen som værende god, samt at der foregår en ordentlig
kommunikation fra medarbejdernes side. En beboer fortæller, at alle på plejehjemmet
taler pænt til hinanden, og at medarbejderne alle er søde og venlige.
Beboerne oplever ligeledes, at der udvises respekt for deres privatliv og personlige grænser, blandt andet ved at medarbejderne altid banker på døren.
Beboerne beskriver alle, at de er tilfredse med deres hverdag på plejehjemmet, hvor de
oplever, at der tilbydes forskellige aktiviteter. En beboer beskriver, at der er dejligt på
plejehjemmet, mens en anden beboer beskriver, at hun har det bedre på plejehjemmet,
end hun havde det, da hun boede i egen bolig.
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Beboerne beskriver, hvordan de indgår i samvær med de andre beboere, hvor det fremhæves, at det er dejligt, at der er nogen, som beboerne kan tale med.
En beboer oplever flere aktiviteter som barnlige og fremhæver, at hun savner fredagsbar
og mere banko. Ledelsen beskriver, at man netop er i gang med at spørge beboerne om
ønsker til aktiviteter grundet ekstra midler. Dertil er der en ledelsesmæssig overvejelse
omkring plejehjemmets facilitering af fredagsbar, hvor denne aktivitet beskrives som
mindre hensigtsmæssig. Det beskrives dog, at beboerne altid er velkomne til selv at indkøbe drikkevarer og nyde dem i fællesskab med øvrige beboere.
Ingen af beboerne kan redegøre for anvendelse af klippekort.
MEDARBEJDERNEINTERVIEW
Medarbejderne redegør for, hvad de lægger vægt på i kommunikationen med beboerne,
herunder:
•
•
•
•

At
At
At
At

kommunikationen foregår i øjenhøjde.
der anvendes et roligt toneleje.
der udvises opmærksomhed på kropssproget.
man mærker efter og tilpasser jargonen til den enkelte beboer.

Medarbejderne beskriver, at tilgangen bevirker, at beboerne trives og er glade.
I forhold til aktiviteter beskrives det, at der på den skærmede enhed forgår aktiviteter,
såsom gåture, stolegymnastik og film. Medarbejderne kommer med eksempler fra hverdagen, hvor en beboer laver system i ugeblade, og hvor en beboer lægger tøj sammen, hvilket medvirker til at skabe ro hos de enkelte beboere.
På plejehjemmet er der ansat en aktivitetsmedarbejder, som primært varetager anvendelse af klippekortet. Aktivitetsmedarbejderen spørger ind til beboernes ønsker og tilbyder både individuelle og fælles aktiviteter, som fx ture og spisearrangementer.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et godt og tilfredsstillende niveau og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv” og Helsingør
Kommunes Kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at omgangstonen på plejehjemmet er imødekommende og venlig, hvilket beboerne
ligeledes giver udtryk for. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med hverdagen på plejehjemmet, hvor de generelt oplever at blive tilbudt meningsfulde aktiviteter. Dog savner en beboer fredagsbar og mere banko. Ingen af beboerne kan redegøre for anvendelse af klippekort.
Medarbejderne kan efter tilsynets vurdering redegøre for, hvorledes beboerne tilbydes relevante aktiviteter i hverdagen samt for anvendelse af klippekort i praksis.

3.3.3
Data

Pårørende
PÅRØRENDEINTERVIEW
Tilsynet har foretaget interview med en pårørende, som har sin ægtefælle boende på plejehjemmet.
Den pårørende oplever, at der bliver taget godt imod hende, hver gang hun møder op på
plejehjemmet. Den pårørende kommer dagligt på plejehjemmet, og hun beskriver, at hun
altid mødes med venlighed, uanset tidspunktet hun kommer på.
Den pårørende føler sig godt informeret om, hvad der foregår, og hvordan beboeren har
det. Den pårørende er helt tryg ved, at hun får de informationer, hun har brug for.
Medarbejderne opleves at være meget opmærksomme på at fortælle den pårørende om
eventuelle ændringer i beboerens helbredsmæssige tilstand, hvor de samtidig udførligt
beskriver, hvordan man har forholdt sig hertil.
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Den pårørende har kun i meget begrænset omfang haft behov for dialog med ledelsen,
men hun beskriver, at de gange, der har været en dialog, har det altid været en positiv
oplevelse. Den pårørende føler sig lyttet til.
Pårørende fortæller, at selv om det er en hård tid og en svær situation, hun er i, så er
hun helt tryg ved den hjælp og pleje, der ydes. Den pårørende udtrykker, at hun er imponeret over det overskud, som medarbejderne altid udviser på trods af, at de har meget
travlt. Den pårørende oplever særdeles respektfuld kommunikation og beskriver, at hun
aldrig har oplevet andet end respektfuld kommunikation mellem beboerne og medarbejderne.
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen beskriver, at der før COVID-19 blev afholdt faste husmøder to gange om året,
hvor både beboere og pårørende blev inviteret. Til møderne var der et kort oplæg ud fra
et tema, og herudover blev der drøftet forskellige forhold om hverdagen på plejehjemmet. Ledelsen fortæller, at der er planlagt opstart af møder igen, hvor næste møde afholdes i oktober måned. Her vil der blive afholdt et oplæg om APV i boligen. Samtidig skal
der drøftes aktiviteter, hvor beboere og pårørende har mulighed for at få indflydelse på,
hvilke aktiviteter der skal planlægges ud fra de modtagne puljemidler.
Generelt beskrives et godt samarbejde med de pårørende, hvor der er fokus på dialog og
hurtig reaktion, såfremt der opleves utilfredshed eller bekymring. Ledelsen beskriver, at
man arbejder med at tage tingene i opløbet, fx gennem samtale eller forventningsafstemning.
Under COVID-19 blev der foretaget ugentlige opringninger til de pårørende, og der afholdes indflytningssamler, hvor pårørende også har mulighed for at deltage.
Der er ingen udfordringer i forhold til klagesager, men der henvises til enkeltsager, hvor
pårørende er inviteret til møde med plejehjemmets ledelse.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver forskellige tiltag, som medvirker til at skabe et godt og aktivt
pårørendesamarbejde. Her fremhæves fx arbejdet med beboernes livshistorie, indflytningssamtaler, opfølgende samtaler og faste husmøder. Medarbejderne beskriver, at de
har et godt samarbejde med de pårørende, og at de er opmærksomme på at have en imødekommende og lyttende tilgang i mødet med de pårørende.
Medarbejderne beskriver pårørende som en ressource i hverdagen, hvilket begrundes
med, at de pårørende kan bidrage med viden om beboerne, de kan bidrage med hjælp og
støtte til praktiske opgaver, og fordi pårørende kan støtte og motivere beboerne til at
modtage hjælp. En medarbejder kommer med et eksempel, hvor en pårørende fx motiverede en beboer til bad, hvilket gjorde, at medarbejderne kunne hjælpe beboeren med
indsatsen på en god måde.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at en pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjemmet særdeles
tilfredsstillende og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” og Helsingør
Kommunes kvalitetsstandarder. Det vurderes samtidig, at både ledelse og medarbejdere kan redegøre
for et aktivt pårørendesamarbejde, hvor pårørende beskrives som en ressource og en naturlig del af
hverdagen på plejehjemmet.
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OBSERVATIONSSTUDIE
OBSERVATION AF HJÆLPEN TIL BAD
KOMMUNIKATION
Medarbejderen kommunikerer generelt i en respektfuld tone og roser flere gange beboeren for sin indsats. Tilsynet bemærker dog, at medarbejderen primært tiltaler beboeren
ved navne som ”søde ven”, ”du gamle”, ”søde”, ”min ven”, ”unge mand”. Kun enkelte
gange tiltales beboeren ved sit fornavn.
Tilsynet bemærker ligeledes, at medarbejderen anvender ord som ”mavsen” og ”bisserne” om beboerens mave og tænder.
SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE
Medarbejderen fortæller løbende, hvad der skal ske og spørger af og til, om beboeren er
indforstået hermed. Beboeren tager ikke selvstændigt initiativ, men følger ubesværet
medarbejderens anvisninger.
Beboeren gives valgmuligheder i forhold til morgenmaden.
REHABILITERING
Hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Beboeren guides og
motiveres til selv at gå på badeværelset, tage tøjet af og til at gøre de ting, han selv
magter under selve badet. Eksempelvis guides beboeren til selv at vaske sig i ansigtet og
delvist på kroppen. Under badet beder medarbejderen beboeren om at løfte sine ben og
arme.
Beboeren informeres om, at han har en frisørtid i morgen. Medarbejderen informerer
også om, at beboeren har tandlægetid i næste uge, og at der skal kontrolleres for tandkødsbetændelse. Tilsynet bemærker, at beboeren udelukkende kommenterer herpå med
let brummen og har vanskeligt ved at forholde sig hertil.
ORGANISERING AF ARBEJDET
Medarbejderen forbereder plejen ved at finde de remedier frem, hun skal bruge og ifører
sig forklæde, mundbind og handsker. Plejen tilrettelægges hensigtsmæssigt og foregår
uden afbrydelser. Hjælpen udføres i et stille og roligt tempo afstemt beboerens behov.
FAGLIG UDFØRSEL
Medarbejderen starter med at hjælpe beboeren med indtagelse af morgenmedicinen.
Medarbejderen foretager den nødvendige kontrol og følger således gældende retningslinjer for udlevering af dispenseret medicin.
Beboeren guides til badeværelset, hvor beboeren får hjælp til bad. Tilsynet overværer
ikke badet direkte, men kan høre på medarbejderens kommunikation, at medarbejderen
blandt andet har fokus på at sikre god hudpleje og mundpleje.
Efter badet guides beboeren til at sidde ved sin foretrukne siddeplads i boligen og oplyses
om, at han snarest vil få serveret sin morgenmad.
Medarbejderen følger gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne.
Tilsynet observerer, at medarbejderen følger de beskrevne anvisninger i døgnrytmeplanen. Tilsynet bemærker dog, at det beskrives i døgnrytmeplanen, at medicinen skal knuses og gives i maden. Beskrivelsen skal ajourføres, idet beboeren kan indtage hele tabletter blot med lidt drikkevarer til.
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Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at observationsstudie af hjælp til bad udføres på et godt og tilfredsstillende niveau.
Det vurderes, at plejen følger beskrivelser i døgnrytmeplanen, men at enkelte oplysninger bør ajourføres. Det er tilsynets vurdering, at plejen gennemføres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboerens
selvbestemmelse og medindflydelse sikres på relevant vis. Forløbet er tilrettelagt hensigtsmæssigt og
gennemføres ud fra relevante gældende retningslinjer. Tilsynet vurderer, at der generelt foregår en respektfuld kommunikation, men at kommunikationen indeholder sprogbrug og tiltale, som vurderes mindre hensigtsmæssig.
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE
4.1

FORMÅL

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

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

•

Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgernes individuelle behov

•

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

•

Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne

•

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

•

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

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

4.2

KONTROLPERSPEKTIVET

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

4.3

LÆRINGS- OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVET

Læringsaspektet udfoldes på flere måder. Dette sker dels via medarbejderinterviews med spørgsmål til
praksis, dels gennem interview med ledelsen om de administrative og ledelsesmæssige forhold samt via
interview og dialog med borgerne og evt. pårørende for at belyse den borgeroplevede kvalitet. Spørgsmålene kan desuden danne grundlag for videre refleksion samt understøtte kvalitetsudviklingen og læring hos
medarbejdere og ledelse.
Følgeskab med medarbejdere under tilsynet er ligeledes et vigtigt fokus for BDO og en væsentlig kilde til at
forstå - og udfordre – i praksis. Dette giver indblik i medarbejdernes rutiner samt udviklingsområder og
åbner op for frugtbare faglige drøftelser. På denne måde bibeholdes det lærende perspektiv - også, hvor
der er udfordringer.
Tilsynet understøtter de bærende principper for kommunale tilsyn, som beskrevet i Politik for tilsyn - Helsingør Kommune.
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TILSYNETS METODER

I BDO’s tilsynskoncepter kombineres en række metoder for at sikre stringent og systematisk dataindsamling.
Til brug for tilsynene i Helsingør Kommune tager BDO udgangspunkt i faste skabeloner, udviklet på baggrund
af tilbudsmaterialet og med fokus på objektivitet.
Formålet er at skabe et fundament for gennemsigtighed og sammenlignelighed i forhold til de forskellige
undersøgte temaer. Metodisk tager BDO afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på kontrol og kvalitet
samt læring og udvikling. Der veksles i tilgangen mellem forskellige metoder henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation.

4.5

TILSYNETS TILGANG

Tilsynet tager udgangspunkt i teori om social kapital og den anerkendende og værdsættende tilgang med
fokus på at lade sig inspirere af dét, der virker på den enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab
søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer.
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5. VURDERINGSSKALA
Efter ønske fra Helsingør Kommune arbejder BDO ud fra nedenstående vurderingsskala ved tilsynene:

Samlet vurdering
1 - Særdeles tilfredsstillende
•

Ingen anledning til bemærkninger

2 – Godt og tilfredsstillende
•

Mindre fejl og mangler

3 – Nogenlunde tilfredsstillende
•

Fejl og mangler som har betydning for beboerens helbred og autonomi

4 – Utilfredsstillende
•

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

5 – Meget utilfredsstillende
•

5.1

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

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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OM BDO
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.
BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud,
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.
BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx
økonomi, ledelse, evaluering m.m.
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