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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet i forhold til den ordinære del af tilsynet 
ved hhv. interview med leder, gruppeinterview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerinter-
views. For hvert mål foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsamlede data. Disse vurderinger 
ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Herefter indeholder rapporten tilsynsresultat for den fokuserede del af tilsynet, der behandler emnet er-
næring, med begrundelse for tilsynsresultatet, bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fokuserede 
del af tilsynet. Efterfølgende findes data for fokusemnet opdelt i forskellige temaer baseret på dokumenta-
tionsgennemgang, interview med medarbejdere, interview med beboere samt evt. observationer. 

For hele tilsynet gælder, at data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og 
øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode samt kontaktoplysninger 
til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Mette Norré Sørensen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0475 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: meo@bdo.dk 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Hjortespring, Sennepshaven 4 og Kommenhaven 31, 2730 Herlev 

Leder: Inge Andersen 

Antal boliger: 158 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 9. november 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudier 

• Gennemgang af dokumentation for ernæringsområdet 

• Tilsynsbesøg hos 15 beboere 

• Gruppeinterview med 5 medarbejdere (en social- og sundhedshjælper og 4 social- og sundheds-
assistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Breck Johansson, Manager og sygeplejerske 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Hjortespring.  

Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen, under afsnit 6.3: 

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, 
samt at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Det er tilsynets vurdering, at organiseringen 
understøtter plejehjemmets kvalitetsarbejde og udvikling. 

 

I forbindelse med observationsstudierne af den personlige pleje, vurderer tilsynet, at kommunikationen er 
respektfuld, ligeværdig og anerkendende, og at medarbejderne på en særdeles tilfredsstillende måde sikrer 
beboernes medindflydelse. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og 
at der sker en særdeles tilfredsstillende organisering af arbejdsopgaverne, så hjælpen kan foregå uden 
unødvendige forstyrrelser. Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte og personlige pleje foregår med hen-
syntagen til beboernes individuelle behov. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne følger gældende 
retningslinjer for håndhygiejne. Dog vurderes, at der i et tilfælde sker forkert håndtering af vasketøj, idet 
medarbejderen placerer det brugte håndklæde på gulvet. 

Under observationsstudiet af måltidet vurderes kommunikationen venlig og respektfuld, dog med sparsom 
dialog. I forbindelse med måltidet arbejdes i mindre grad ud fra en rehabiliterende tilgang, og beboerne 
sikres ikke tilstrækkelig medindflydelse i alle tilfælde. Der forekommer flere unødige forstyrrelser under 
måltidet, og en medarbejder anvender handsker i situationer, hvor det ikke vurderes nødvendigt. I forbin-
delse med den personlige støtte under måltidet, yder medarbejderen i ét tilfælde sin støtte stående, mens 
beboeren sidder ned ved bordet, hvilket ikke vurderes fagligt korrekt. 

Tilsynet vurderer, at indretningen på fællesarealerne bidrager til en hyggelig stemning, der indbyder til 
socialt samvær og aktivitet. Dog vurderes det, at spisestuerne har en institutionel indretning, der i mindre 
grad bidrager til en følelse af hygge og hjemlighed. Medarbejderne udviser en respektfuld og anerkendende 
kommunikation med beboerne på fællesarealerne, og der er socialt samvær mellem beboere og medarbej-
dere. Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag på pleje-
hjemmet. Det er tilsynets vurdering, at beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats er svarende 
til deres behov. Ligeledes vurderes hjælpemidler tilstrækkeligt rengjorte, samt beboernes bolig, bortset fra 
ét tilfælde. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at hjælpen til den personlige pleje og praktiske støtte 
er svarende til deres aktuelle behov, og at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Beboerne oplever 
generelt kontinuitet i hjælpen. Dog beskriver et ægtepar, at hjælpen leveres af flere medarbejdere, mens 
en beboer oplever, at medarbejderne har travlt. Det vurderes, at beboerne oplever, at de støttes i at 
anvende deres ressourcer aktivt, at aftaler overholdes samt at medicinen udleveres til tiden. Det er tilsynets 
vurdering, at beboerne oplever særdeles respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd fra med-
arbejdernes side, samt at der udvises hensyn til privatliv og personlige grænser. Det vurderes endvidere, at 
beboerne finder aktivitetstilbuddene særdeles tilfredsstillende. 

  

Tilsynet vurderer, at beboerne har særdeles tilfredsstillende oplevelser i forbindelse med overgange mellem 
hospital og plejehjem. Beboerne føler sig godt modtaget, når de kommer hjem fra hospitalet, hvor medar-
bejderne generelt følger godt op på beboernes helbredsmæssige situation efter en hospitalsindlæggelse. 
Det vurderes, at beboerne oplever, at medarbejderne vil tage kontakt til læge/hospital ved behov for dette.  
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Det er tilsynets vurdering, at alle beboere fraset to, oplever tilfredshed med madens kvalitet. Det vurderes, 
at beboerne generelt oplever mulighed for medinddragelse og oplever, at der bliver lyttet til deres ønsker 
omkring måltidet. Samtidig vurderer tilsynet, at de beboere, der spiser i spisestuen, oplever, at samværet 
er hyggeligt, og at der er en god stemning. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet og for 
faktorer, der kan sikre en respektfuld kommunikation og adfærd. Det vurderes, at der er fokus på beboernes 
selvbestemmelsesret og indflydelse i den personlige pleje og støtte, som udføres med en rehabiliterende 
tilgang. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes det tværfaglige samarbejde bi-
drager til at sikre den rette pleje og støtte. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for fak-
torer, der skaber tryghed og sikkerhed for beboerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på sær-
deles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved 
udlevering af medicin. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange ved den personlige pleje og do-
kumentationsarbejdet. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever forstyrrelser fra deres telefo-
ner, særligt ved morgenplejen. Dog bemærker tilsynet, at der under begge observationsstudier til personlig 
pleje ikke forekom unødige forstyrrelser. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen 
af instrukser og vejledninger i arbejdet, samt for udarbejdelsen og anvendelsen af besøgsplanerne og hand-
lingsanvisningerne. 

 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejehjem-
met:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der under det ene observa-
tionsstudie af personlig pleje i ét tilfælde sker en 
uhensigtsmæssig håndtering af urent vasketøj. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
medarbejderne følger gældende hygiejniske ret-
ningslinjer ved håndtering af urent vasketøj. 

Tilsynet bemærker en række forhold i forbin-
delse med måltidet: 

• Beboerne medinddrages ikke tilstrække-
ligt i måltidet. 

• Der arbejdes i mindre grad rehabilite-
rende under måltidet. 

• En medarbejder anvender handsker i si-
tuationer, hvor det ikke vurderes nød-
vendigt. 

• Der forekommer flere unødige forstyrrel-
ser.  

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværk-
sættes indsatser, som medvirker til at understøtte 
det gode måltid, herunder: 

• At beboerne i højere grad sikres medindfly-
delse under måltidet.  

• At måltidet tager udgangspunkt i en rehabi-
literende tilgang. 

• At medarbejderne udelukkende anvender 
handsker i situationer, hvor det vurderes 
fagligt nødvendigt. 

• At unødige forstyrrelser minimeres. 

 

Tilsynet bemærker, at indretningen på fællesare-
alerne bidrager til en hyggelig stemning, men at 
der er en institutionspræget indretning i afdelin-
gernes spisestuer. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes et ledelsesmæssigt 
fokus på i højere grad at sikre en hjemlig og hyggelig 
indretning af spisestuerne. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til at sikre handlevejledende 
beskrivelser til bad, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, så bebo-
erne oplever tryghed, samt anbefaling i forhold til italesættelse af, at der skal age-
res på en konkret beboers ønsker til badedage. 

Ledelsen oplyser, at der i forhold til anbefalingen om at sikre handlevejledende do-
kumentation til bad, har været øget fokus på, at medarbejderne udarbejder hand-
levejledende besøgsplaner. Dette er sket gennem audits, som udføres hver 14. dag 
på hele plejehjemmet. Dokumentationen gennemgås af medarbejderne for at sikre, 
at den lever op til kravene og auditeringen understøttes af udviklingssygeplejer-
skerne, der også underviser i Cura. 

Vedrørende sikring af medarbejdernes kompetencer fortæller ledelsen, at en afde-
lingsleder har taget hånd om den konkrete situation.  

Ledelsen oplyser, at der i forhold til den konkrete beboers ønsker til badedage, er 
lavet aftaler med beboeren, som medarbejderne imødekommer. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen oplyser, at der i forhold til kvalitetsarbejdet, har været fokus på at ens-
rette dokumentationen i Cura på baggrund af anbefalingerne fra sidste tilsyn og er-
faringer fra den faste auditering. For at skabe overblik og systematik udvælges fo-
kusområderne løbende på baggrund af driverdiagrammer. 

Det oplyses endvidere, at der vil blive afholdt dialogworkshop med medarbejderne, 
hvor en udviklingssygeplejerske gennemgår dokumentationskravene for at sikre, at 
medarbejderne opnår forståelse og kendskab hertil. Ligeledes er der planlagt 
”Cura-café”, hvor medarbejderne kan mødes med en udviklingssygeplejerske og 
gennemgå fastlagte emner, baseret på data fra audits. Ledelsen vil også etablere 
åbne Cura-caféer, hvor emner ikke er fastlagt på forhånd, men hvor medarbejderne 
kan få støtte og sparring på de områder, de ønsker. Planlægningen imødekommer 
hensyn til de forskellige vagtlag, så alle medarbejdere vil kunne få hjælp og spar-
ring. 

Ledelsen fortæller, at plejehjemmet i øjeblikket deltager i et projekt om ”selvbe-
stemmelse og tryghed”, som har fokus på at skabe kontinuitet i plejen gennem fa-
ste teams. Der er foretaget beboerinterviews af forvaltningen, ledelsen har gen-
nemgået tilfredshedsundersøgelser, og medarbejderne har udfyldt spørgeskema om 
psykologisk tryghed, som led i projektet. På baggrund af data herfra har afdelin-
gerne valgt forskellige emner de vil arbejde videre med, som fx kontaktpersonbe-
grebet, aktiviteter, styrkelse af vidensdeling og information og organisering af de 
praktiske opgaver. Erfaringer fra projektet deles med andre deltagende plejehjem 
via workshops og projektet løber til udgangen af 2022. 

Ledelsen redegør for hvordan, der i kvalitetsarbejdet også arbejdes med at identifi-
cere mønstre i de indberettede utilsigtede hændelser, så der kan skabes læring hos 
medarbejderne. Der er arbejdet målrettet med de forebyggelige indlæggelser, som 
fx infektioner og fald, hvor der ses et fald i indberetningerne herefter. Udviklings-
sygeplejersken er tovholder og udarbejder analyser ved særlige udfordringer. Tilba-
gemelding sker til lederne i de respektive afdelinger. 

Ledelsen oplyser, at plejehjemmet har arbejdet med at forebygge pneumonier og 
at der i forbindelse hermed også har været fokus på mundhygiejne.  
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Afslutningsvis nævner ledelsen, at plejehjemmet har været hårdt ramt af COVID-
19. Medarbejderne er efterfølgende blevet meget forsigtige og er tilbageholdende 
med at genopstarte tidligere procedurer, som fx fadservering og mødeaktiviteter. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen oplyser, at der er en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe, bestå-
ende af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejer-
sker, fysioterapeut, ergoterapeut og en pædagog.  

Før COVID-19, blev der afholdt faste tværfaglige møder, som understøttede videns-
deling på tværs. Planen er, at møderne snart skal genoptages.  

I aftenvagten er ansat en tværgående sygeplejerske, som sikrer den røde tråd mel-
lem vagtlag. Sygeplejersken tager imod udskrevne beboere og tilbyder sparring og 
vejledning til medarbejderne. Ledelsen ønsker flere sygeplejersker på plejehjem-
met, men oplever rekrutteringsudfordringer. Det opleves særligt svært at rekrut-
tere faglærte medarbejdere til nattevagten, da plejehjemmet ikke kan tilbyde 7/7-
ordning. Ledelsen undersøger derfor forskellige muligheder med forvaltningen om, 
hvordan organisationen kan tilpasses medarbejdernes ønsker. 

På plejehjemmet anvendes E-tavler og der er fokus på at ensrette fortolkningen af 
kriterierne, så triageringsfarverne kalder på en tydeligt beskrevet handling. TOBS, 
E-tavler og triagering, ses i samlet sammenhæng og alle afdelinger har ressource-
personer på områderne. 

Ledelsen nævner, at der er demensvejledere på alle afdelinger, som har faste net-
værksmøder med en udviklingssygeplejerske. Der har været undervist i brug af 
screeningsredskabet og arbejdet med screening og beboerkonferencer, særligt ved 
komplekse beboere. Ledelsen oplyser, at de ikke er helt i mål med BPSD-arbejdet, 
men at der er fokus på at få implementeret dette som en fast del af demensarbej-
det. 

I arbejdet med forbedringsindsatsen anvendes løbende PDSA og driverdiagrammer. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

Hvad synes I, tilsy-
net skal lægge 
særligt mærke til? 

Tilsynet er blevet bedt om at lægge særligt mærke til beboernes oplevelse af selv-
bestemmelsesretten og omgangstonen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, 
samt at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter plejehjemmets kvalitetsarbejde og udvikling. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen banker på døren og hilser venligt på beboeren, som fortsat ligger i 
sengen. Medarbejderen henvender sig til beboeren i øjenhøjde, hvor hun spørger 
ind til, om beboeren har sovet godt.  

Medarbejderen taler højt og tydeligt, så beboeren kan høre, hvad hun siger.  

Under forløbet er der kun sparsom dialog, som omhandler plejen. Medarbejderen 
spørger gentagne gange ind til beboerens symptomer og svarer på beboerens 
spørgsmål omkring medicin og smerter.  

Medarbejderen har en rolig adfærd og taler til beboeren i en venlig og respektfuld 
tone. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderen i enkelte tilfælde anvender ”vi” i stedet for 
”du” i kommunikationen. Fx ”nu skal vi vaskes” eller ”så lægger vi os over i sen-
gen igen”.  

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere: 

Medarbejderne indleder besøget med at sige godmorgen og spørger beboeren, om 
han er klar til at komme op. Medarbejderne taler til beboeren i en venlig og rolig 
tone. Beboeren tiltales ved fornavn.  

Under plejen spørger den ene medarbejder ind til beboerens nye kørestol og om 
beboeren har træning i dag. Herudover er der kun sparsom dialog under den per-
sonlige pleje, hvilket beboeren synes at nyde.  

Efter plejen er udført spørger en medarbejder ind til, om beboeren skal deltage i 
et julearrangement. Der er en god og til tider humoristisk tone mellem medarbej-
derne og beboeren. Stemningen under forløbet bærer præg af, at medarbejderne 
har et godt kendskab og en god relation til beboeren.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne sidder placeret ved seks mindre borde. I alt 11 beboere deltager ved fro-
kosten.  

Medarbejderne er venlige og respektfulde i deres kommunikation, men fører kun 
sparsom dialog med beboerne. Ved to af bordene taler beboerne lidt indbyrdes, 
derudover observeres ingen dialog mellem beboerne. En beboer kommenterer et 
par gange, at en anden beboer er faldet i søvn, og prøver at vække vedkommende. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Støtten tager udgangspunkt i beboerens egne ønsker, hvortil medarbejderen er op-
mærksom på at inddrage beboeren på relevant vis.  

Medarbejderen gennemfører støtten i et roligt tempo, som er afstemt beboerens 
behov. Medarbejderen spørger ind til beboerens accept, inden en handling udfø-
res. Samtidig italesætter medarbejderen også, at hun udfører sine handlinger for-
sigtigt og på en måde, som skaber mindst muligt gene for beboeren.  

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere: 

Plejen udføres på rutineret vis og er afstemt beboerens vaner og rutiner. Fx er be-
søget planlagt til et bestemt tidspunkt, som er tilpasset beboeren. Medarbejderne 
italesætter løbende deres handlinger og spørger ind til beboerens accept.  
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Forløbet gennemføres ud fra beboerens ønsker. Beboeren gives forskellige valgmu-
ligheder under plejen, fx spørger en medarbejder om beboeren skal på toilettet, 
hvilket beboeren afviser. Beboeren spørges også, om han ønsker at blive vasket på 
ryggen, om der skal bestilles tid til frisøren og hvad han ønsker til morgenmad.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Maden serveres fra fade, der står på et rullebord i midten af spisestuen. Grundet 
en kant på rullebordet, kan beboerne ikke se maden. En medarbejder henvender 
sig til en beboer med begejstring i stemmen, og giver udtryk for at servere noget 
medarbejderen ved, at beboeren er glad for.  

Flere beboere får serveret smørrebrød, uden at være spurgt ind til deres ønsker. 
En beboer efterspørger en præsentation af maden, og medarbejderen fortæller 
beboeren om de valgmuligheder, der er. Beboeren foretager herefter selv sit valg 
uden at have set maden først.  

En medarbejder tager et fad med en lun ret, og går rundt med det til bordene, så 
beboerne kan se maden, og foretage deres valg.  

En beboer spørges ind til ønsker for drikkevarer, hvor udvalget er to forskellige 
slags mælk. Beboeren ønsker ikke mælk, men kaffe. Dette efterspørges flere 
gange, men imødekommes ikke grundet tidspunktet. Beboeren får vand i stedet.  

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen giver beboeren mulighed for at bruge sine ressourcer, og giver tid 
til at lade beboeren være aktivt deltagende. Fx ses, at beboeren har vanskeligt 
ved at rejse sig fra sengen. Medarbejderen forsøger på forskellig vis at motivere og 
støtte beboeren til at udføre handlingen. Medarbejderen lægger blandt andet en 
støttende hånd på beboerens arm, samt roser og anerkender beboeren for sin ind-
sats. 

Under plejen i sengen vejledes beboeren til at vende sig og løfte benene. Beboe-
ren retter selv på tøjet, så det sidder godt. Den øvre pleje varetages af beboeren 
selv med let støtte fra medarbejderen. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere: 

Der anvendes vendelagen til forflytning i sengen. Beboeren anvender sine ressour-
cer i det omfang der er muligt, fx hjælper beboeren til med at vende sig og løfte 
benene ved påklædning. Den øvre pleje udføres af beboeren med let støtte fra 
medarbejderen. Medarbejderne spørger ind til beboerens træning, hvortil beboe-
ren fortæller, at vedkommende skal ned og cykle i dag. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Medarbejderne serverer frokosten som tallerkenservering fra rullebord. Drikkeva-
rer hældes op i glas af medarbejderne, og kartonen stilles herefter tilbage på rul-
lebordet, som betjenes af medarbejderne. 

En medarbejder støtter lidt sporadisk en beboer i indtagelse af måltidet. Medar-
bejderen udskærer maden og hjælper med at føre maden op til beboerens mund. 
Medarbejderen forlader spisestuen et par gange, hvorefter beboeren begynder at 
spise selvstændigt. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under observationsstudierne af den personlige pleje er respekt-
fuld, ligeværdig og anerkendende. Under observationsstudiet af måltidet vurderes kommunikationen 
venlig og respektfuld, dog med sparsom dialog. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET HJORTESPRING KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
11 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen indleder med at informere beboeren om, at medarbejderen gør 
klar til den personlige pleje, så beboeren kan blive vasket. Beboeren giver udtryk 
for at skulle på toilettet, hvortil medarbejderen ændrer planen og følger beboeren 
ud på badeværelset 

Da beboeren er færdig på toilettet, følges beboeren retur til sengen, hvor medar-
bejderen har klargjort alle remedier, således at plejen kan udføres hensigtsmæs-
sigt. Der forekommer ingen unødige afbrydelser under forløbet. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere: 

En medarbejder indleder med at fortælle beboeren, at de lige finder de rette re-
medier klar til plejen. Sengen køres op i korrekt højde og der anvendes vendelagen 
i forflytningen. Plejen gennemføres hensigtsmæssigt og der forekommer ingen 
unødige afbrydelser. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

To medarbejdere varetager opgaver i forbindelse med måltidet. 

Efter at beboerne i spisestuen har fået serveret mad, forlader den ene medarbej-
der spisestuen med rullevognen, for at tilbyde mad til de beboere, der indtager 
frokosten i egen bolig. Dette skaber en del forstyrrelser under måltidet. 

Den medarbejder, der er tilbage i spisestuen, forlader flere gange spisestuen for 
at hente drikkevarer fra rullebordet. Da serveringen i boligerne er færdig, kommer 
medarbejderen med rullebordet retur til spisestuen. 

Medarbejderen sætter sig ned ved en beboer, der skal have hjælp til at indtage sin 
medicin. Hjælpen foregår højlydt, da beboeren er faldet i søvn, og skal vækkes. 
Kort efter ringer medarbejderens telefon og medarbejderen forlader spisestuen. 

Den ene af medarbejderne bærer handsker under hele forløbet og foretager ikke 
handskeskift, trods berøring af telefon, egne bukser, rullevogn og personlig hjælp 
til indtagelse af måltid. 

 

 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en særdeles tilfredsstillende måde sikrer beboernes medindfly-
delse under observationsstudierne til personlig pleje, hvor der samtidig arbejdes ud fra den rehabilite-
rende tilgang. Tilsynet vurderer samtidig, at der under observationsstudiet af måltidet, i mindre grad 
arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, og at beboerne ikke i alle tilfælde sikres tilstrækkelig med-
indflydelse. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Det er tilsynets vurdering, at der ved observationsstudierne af den personlige pleje sker en særdeles 
tilfredsstillende organisering af arbejdsopgaverne, så hjælpen kan foregå uden unødvendige forstyrrel-
ser. 

Det er tilsynets vurdering, at der under observationsstudiet af måltidet, forekommer flere unødige for-
styrrelser. En medarbejder anvender handsker under måltidet i situationer, hvor det ikke vurderes nød-
vendigt. 
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje: 

Tilsynet er ikke til stede under hele forløbet, og observerer derfor ikke praktiske 
opgaver. Det observeres dog, at medarbejderen ikke håndterer det urene vasketøj 
korrekt, idet der lægges et håndklæde på gulvet. Ved den efterfølgende tilbage-
melding til medarbejderen, kan medarbejderen på korrekt vis redegøre for hånd-
tering af vasketøj. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere: 

Mens den ene medarbejder følger beboeren på badeværelset, foretager den anden 
medarbejder praktiske opgaver i stuen. Medarbejderne foretager oprydning, sen-
geredning samt desinfektion af sengebord, fjernbetjening og lift. Den anden med-
arbejder tilstøder og foretager skift af sengetøj. Urent linned og vasketøj placeres 
i en pose og håndteres på korrekt vis.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Ikke relevant.  

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen indleder besøget med at tage engangsforklæde og handsker på.  

Beboeren er optaget af smerter i begge fødder, hvilket gør, at beboeren har van-
skeligt ved at rejse sig fra sengen. Medarbejderen spørger ind til smerterne og 
hvad der kan være årsag hertil. Medarbejderen observerer beboerens fødder og 
italesætter overfor beboeren, at der ikke er noget rødme eller synlig årsag til 
smerterne. Medarbejderen italesætter, at beboerens sko kan være årsag til smer-
terne og henter derfor nogle skridsikre strømper, således at beboeren kan forsøge 
at rejse sig uden sko på.  

Efterfølgende følges beboeren retur til sengen, hvor den personlige pleje udføres 
på korrekt vis.  

Tilsynet forlader forløbet mens beboeren sidder på sengekanten. Beboeren følges 
efterfølgende ud på badeværelset, hvor den øvre personlige pleje udføres.  

Igennem forløbet foretager medarbejderen handskeskift på korrekt vis samt kor-
rekt håndhygiejne mellem handskeskift.  

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere: 

Beboeren har fået medicin, inden plejen udføres. 

Medarbejderne ifører sig engangsforklæde og handsker. Beboeren har kateter og 
får hjælp til nedre hygiejne i sengen. 

Medarbejderen smører med barrierecreme for rødme bagpå. 

Efterfølgende støttes beboeren med benklæder og en medarbejder giver beboeren 
kompressionsforbinding på korrekt vis. 

Beboeren liftes fra sengen og til kørestolen. Beboeren støttes under forflytningen 
og medarbejderne sikrer, at beboeren er godt placeret i kørestolen.  

Beboeren køres herefter ud på badeværelset, hvor han selv varetager den øvre 
personlige pleje.  

En medarbejder anretter morgenmaden efter beboerens ønsker.  

Medarbejderne foretager korrekt handskeskift og korrekt håndhygiejne mellem 
handskeskift under hele forløbet. 
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Observationsstudie af frokostmåltid: 

En beboer sidder i kørestol, og hjælpes sporadisk med indtagelse af mad. På et 
tidspunkt står medarbejderen op ved siden af beboeren, og yder sin støtte stå-
ende. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af to hovedbygninger med hver fire etager, som forbindes af 
en tværgående fællesgang, hvor hovedindgangen ligger. På fællesarealerne er der 
indrettet med årstidsbestemt pynt. Der ses flere hyggekroge med sofaer, dæmpet 
belysning og bøger, som virker indbydende til socialt samvær og aktivitet. Der er 
et stort reminiscensrum, som giver mulighed for at tale om gamle dage, og der ses 
en genbrugsforretning ”Biksen”, som drives af frivillige, og som flere beboere ud-
trykker sig positivt omkring.  

Ved indgangen til hver afdeling ses informationstavler, hvorpå der kan findes for-
skellige praktiske informationer. På tavlen er en tydelig oversigt over ugens aktivi-
teter. Her ses fx aktiviteter som krea-gruppe, fællessang, siddende gymnastik, 
banko og træning i maskiner.  

Generelt ses en hyggelig indretning på plejehjemmet, som er tilpasset målgrup-
pen. Spisestuerne bærer dog præg af en institutionel indretning. Tilsynet har drøf-
tet dette med ledelsen, der beskriver, at de oplever udfordringer med at indrette 
spisestuerne hyggelige og hjemlige, grundet anbefalinger fra brandtilsynet, samt 
hygiejniske forhold. Ledelsen oplyser, at brandtilsynet tidligere har givet påbud i 
forhold til spisestuernes indretning, hvor der skal sikres fri passage til flugtveje, og 
hvor møblering kun kan ske i begrænset omfang. Samtidig beskrives at møbler for-
trinsvis skal være af ikke brandbart- eller svært antændeligt materiale.  

På en afdeling ses, at der står to store flag foran en bolig, hvilket skyldes, at bebo-
eren har fødselsdag. Dette er ligeledes tilfældet på en anden afdeling. 

Tilsynet ser flere eksempler på venlig og respektfuld kommunikation og adfærd 
mellem medarbejdere og beboere. 

Fx observeres, at en medarbejder siger til en beboer, at ”vi hjælpes ad”, idet be-
boeren spørger om støtte til en opgave, som hun ikke selv kan udføre. 

I et andet tilfælde observerer tilsynet, at en beboer følges til morgenmaden i af-
delingens fælles spisestue. En medarbejder følger beboeren hen til et bord, og 
spørger beboeren og medbeboeren, om det er okay at sidde ved dette bord. Med-
arbejderen anvender berøring og støtter beboeren med at komme ned at sidde. 
Medarbejderen taler i en rolig tone, hvormed hun tiltaler beboeren ved fornavn. 
Medarbejderen hilser venligt på de andre beboere, som er til stede i fællesstuen. 

Ligeledes ses eksempler på, at medarbejderne udviser respekt for beboernes pri-
vatliv, blandt andet ved at banke på døren, inden de går ind i boligen. Under et 
tilsynsbesøg hos en beboer banker det på døren.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte og personlige pleje, i forbindelse med observationsstudierne 
af den personlige pleje, foregår med hensyntagen til beboernes individuelle behov. Tilsynet vurderer, 
at medarbejderne følger gældende retningslinjer for håndhygiejne under begge observationsstudier. 
Dog vurderes, at der i et tilfælde sker forkert håndtering af vasketøj, idet medarbejderen placerer det 
brugte håndklæde på gulvet. 

Tilsynet vurderer, i forbindelse med den personlige støtte ved måltidet, at medarbejderen yder sin 
støtte stående, mens beboeren sidder ned ved bordet, hvilket ikke vurderes fagligt korrekt. 
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Medarbejderen åbner først efter at beboeren har sagt ”kom ind”. Da medarbejde-
ren ser, at tilsynet er på besøg, undskylder medarbejderen for afbrydelsen og til-
byder at komme tilbage senere. 

 

Sociale aktiviteter Tilsynet bemærker, at der på flere af plejehjemmets afdelinger, er mange aktive 
beboere, som enten er ude for at gå en tur eller nede for at træne eller handle. En 
beboer fortæller tilsynet, at han netop har været nede i træningssalen og lave 
armtræning. Beboeren udtrykker, at det handler om at holde sig i gang. 

I plejehjemmets træningscenter træner tre beboere på motionscykler. Der spilles 
musik og beboerne får instruktioner af fysioterapeuten. Under træningen taler be-
boerne og fysioterapeuten også om hverdagsagtige emner. 

En beboer er på vej ud at gå en tur med sin hund. Beboeren fortæller, at hun er så 
glad for, at hun stadig kan have sin hund. 

3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

Mål 1: At borgeren kan leve det liv, som han/hun ønsker 

Emne Data 

Livskvalitet Tilsynet har talt med 13 beboere, heraf et ægtepar, samt to pårørende.  

Alle beboerne beskriver, at de har det godt, og er trygge ved at bo på plejehjem-
met. Beboerne siger: 

• ”Jeg har det SÅ godt – alle er flinke og jeg har overhovedet ikke noget at 
klage over” 

• ”Den ligefremme tone og form for opmærksomhed er med til at give tryg-
hed” 

• ”Det er meget positivt at bo her – de tager sig meget af os. Man hygger i 
løbet af ugen. De gør det, man sætter pris på. Jeg har kun positivt at sige 
om stedet. Folk, der kommer og besøger mig, roser stedet i høje toner” 

• ”Det er trygt at bo her, når man tænker på, hvad jeg kommer fra. De sør-
ger godt for, at man kommer op om morgenen og får noget mad”. 
 

Under tilsynets besøg hos en beboer er der en pårørende til stede. Den pårørende 
giver udtryk for at være meget tilfreds med den pleje og omsorg, der gives til be-
boeren. Den pårørende oplever at blive godt modtaget og at der altid tales ven-
ligt. Ofte bliver den pårørende budt på kaffe og har også mod betaling spist med 
til frokost. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever selvbestemmelse og at de har indflydelse på egen hverdag. En 
beboer fortæller, at beboeren kommer op på det tidspunkt, som beboeren ønsker. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at indretningen på fællesarealerne bidrager til en hyggelig stemning, der indbyder til 
socialt samvær og aktivitet. Dog vurderer tilsynet, at spisestuerne har en institutionel indretning, der i 
mindre grad bidrager til en følelse af hygge og hjemlighed. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne udviser en respektfuld og anerkendende kommunikation 
med beboerne. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, og at der er socialt samvær 
mellem beboere og medarbejdere. 
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Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Ja, der er jeg meget heldig. Specielt føler jeg det, fordi jeg kan gå tur 
hver dag” 

• ”Jeg kan få det præcis, som jeg vil have det” 

• ”Her er ikke så mange regler, men jeg siger altid til dem hvis jeg går, så 
de ikke leder efter mig” 

• ”Jeg bestemmer selv, hvornår jeg vil op og hvornår jeg vil i seng. For no-
gen tid siden, kom de og vækkede mig klokken 5.30. Ved ikke, hvad de 
skulle. Men det fik jeg da heldigvis stoppet”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever at få den hjælp til personlig pleje, som de har brug for. Bebo-
erne er tilfredse med kvaliteten. 

En pårørende fortæller, at hun er meget tilfreds med hjælpen på plejehjemmet. 
Det eneste den pårørende vil fremhæve er, at tøjet indimellem forsvinder. Den 
pårørende siger, at sådan er det nok på plejehjem, hvorefter hun tilføjer ”Men så 
dukker der også noget andet op”. 

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”De kommer og smører mig, hvis jeg siger til. Jeg kan få alt den hjælp, 
jeg gerne vil have” 

• ”Alle er flinke og gør det, de skal” 

• ”Jeg har en meget sød medarbejder, som kommer og hjælper mig hver 
dag. Jeg er meget tryg ved hendes hjælp”. 

 

Beboerne beskriver alle, hvordan de anvender deres ressourcer i det omfang, de 
kan og at medarbejderne er gode til at lytte til dem og støtte dem i indsatsen. En 
beboer nævner, at beboeren selv vander blomster og henter aviser til afdelingen. 

Beboerne siger: 

• ”De siger det altid på en god måde, og så finder vi ud af det” 

• ”Jeg deltager fx i påklædningen, det kan jeg godt” 

• ”Jeg gør det, jeg kan, men det kniber med balancen, så det er ikke så me-
get, jeg kan. Man vil jo helst klare det hele selv”. 

 

Beboerne oplever, at de bliver lyttet til, og at der bliver fulgt op på aftaler. 

Beboerne siger: 

• ”Ja, det sker faktisk efter mine ønsker” 

• ”Der bliver lyttet til mig – og det er lige så meget mit ansvar, at de gør 
det. I starten da jeg boede her, var jeg ikke særlig tilfreds, men det er 
jeg nu. Nu bliver der lyttet til, hvad jeg gerne vil” 

• ”Der bliver lyttet til en og de kommer, når man kalder”. 
 

Beboerne oplever generelt, at de får medicin til tiden, og er trygge ved hjælpen. 
En enkelt beboer har oplevet, at parkinsonmedicin ikke blev givet til tiden, men 
oplyser samtidig, at det er sket yderst sjældent. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag på ple-
jehjemmet. 
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Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Det er de meget omhyggelige med. Og jeg er vokset op i et lægehjem, så 
jeg er vant til, at der er skik på den slags” 

• ”Vi får piller om morgenen i et lille glas”. 

Beboerne nævner, at de vil gå til ledelsen eller deres kontaktperson, hvis de har 
behov for at klage. En beboer nævner, at der afholdes beboermøde, hvor bebo-
erne kan ytre deres mening.  

En anden beboer kan ikke svare på spørgsmålet. Beboerens pårørende er til stede 
under interviewet. Den pårørende beskriver, at hun har en god kontakt til medar-
bejderne på plejehjemmet, og at der altid er mulighed for at ringe og tale med 
nogen. 

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Jeg har ikke noget at klage over og har ingen grund til at klage” 

• ”Det er rart at vide, at der er et sted, man kan henvende sig, hvis man 
har brug for at fortælle, at det ikke fungerer” 

• ”Så ville jeg sige det til afdelingslederen - det fungerer godt” 

• ”Forstanderen er alle tiders. Vi kender hende og kan snakke med hende”. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes be-
hov.  

Beboernes hjælpemidler og boliger er alle rengjort tilstrækkeligt, fraset én bolig, 
hvor der observeres snavs på gulvet omkring beboerens seng, og et toilet der træn-
ger til at blive rengjort. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever generelt, at hjælpen leveres af de samme medarbejdere.  

Flere beboere nævner, at de har en kontaktperson eller et lille team af medarbej-
dere omkring sig. Et ægtepar oplever dog, at hjælpen varetages af forskellige 
medarbejdere, mens en beboer har en oplevelse af, at medarbejderne har meget 
travlt.  

Beboerne oplever, at medarbejderne altid ved, hvilken hjælp de skal have. 

Beboerne siger: 

• ”Det er sådan en håndfuld. Det skaber ro”  

• ”Vi har haft en fast, men hun skulle på skole. Så nu kommer der forskel-
lige, det er det værste” 

• ”Jeg har ikke oplevet, at de ikke følger op på en aftale”. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Det er tilsynets vurdering, at beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats er svarende til 
deres behov. Ligeledes vurderes hjælpemidler tilstrækkeligt rengjorte, hvilket også er tilfældet for be-
boernes bolig, fraset ét tilfælde. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at hjælpen til den personlige pleje og praktiske støtte er sva-
rende til deres aktuelle behov, og at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Beboerne oplever gene-
relt kontinuitet i hjælpen. Dog beskriver et ægtepar, at hjælpen leveres af flere medarbejdere, mens 
en beboer oplever, at medarbejderne har travlt.  

Det vurderes, at beboerne oplever, at de støttes i at anvende deres ressourcer aktivt og at aftaler over-
holdes. Samtidig vurderes, at beboerne generelt oplever, at medicinen udleveres til tiden. 
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne beskriver samstemmigt, at medarbejderne taler til dem i en venlig og re-
spektfuld tone. Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres pri-
vatliv og personlige grænser, og altid banker på døren, inden de træder ind i bebo-
erens bolig. 

 

 

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Jeg har aldrig oplevet andet end en god tone her” 

• ”De taler naturligt og jeg sætter stor pris på, at de ikke taler ned til 
mig”. 

• ”Ja, det synes jeg. Jeg har ikke følt mig krænket” 

• ”Der er også plads til, at vi kan lave lidt sjov med hinanden – det behøver 
jo ikke være så alvorligt”. 

 

Beboerne fortæller om de aktiviteter og muligheder for samvær, der er på pleje-
hjemmet. Flere af beboerne bruger månedsplanen over aktiviteter til at orientere 
sig i, mens en beboer fortæller, at medarbejderne kommer ind og inviterer til ak-
tiviteter. Beboerne deltager i de aktiviteter, som de selv ønsker. Beboerne oplever 
at deres til- og fravalg respekteres. 

Beboerne siger: 

• ”Der er mange tilbud om aktiviteter – stole-ishockey, banko og lignende” 

• ”Der sker rigtig meget her. På mandag skal jeg ud at gå en tur med en af 
mine gode medarbejdere. Det glæder jeg mig til. Når vi gør dette, så 
snakker vi og hygger sammen” 

• ”Jeg elsker, når vi holder musikquiz – det er så sjovt” 

• ”Jeg mødes med en masse andre til måltidet, og andre går jeg på balance-
hold med” 

• ”Jeg er meget aktiv. Der var lige en ung mand, som ville have mig med til 
fysiske øvelser, men det her er vigtigere (tilsynet)”.  
 

En beboer fortæller, at han besøger sin nabo, som han taler godt med. Beboeren 
fortæller, at han i dag skal ned i en kiosk og købe en tipskupon. Beboeren nyder 
turen, hvor han får lidt frisk luft. 

 

 

Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Størstedelen af beboerne kan ikke svare på tilsynets spørgsmål om sektorover-
gange, eller har erfaringer som ligger langt tilbage. 

Fire beboere har erfaring med overgange mellem hospital og plejehjem. Beboerne 
oplevede, at medarbejderne tog godt imod dem ved hjemkomsten, og føler at 
medarbejderne var velinformerede. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles respektfuld og anerkendende kommunikation og ad-
færd fra medarbejdernes side, samt at der udvises hensyn til privatliv og personlige grænser. 

Tilsynet vurderer, at beboerne finder aktivitetstilbuddene særdeles tilfredsstillende. 
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En beboer siger: 

• ”De stod nærmest i kø for at kramme mig, da jeg kom hjem – ja, det 
måtte man altså godt dengang”. 

 

Generelt oplever beboerne, at medarbejderne taler med dem og med deres fami-
lier, om beboerens oplevelser på hospitalet. En beboer har dog oplevelsen af, at 
medarbejderne ikke talte med beboeren efter udskrivelsen. Beboeren giver udtryk 
for at have lukket sig lidt inde, men fortæller, at det måske ville have været godt 
med en snak herom.  

En pårørende fortæller, at der er et godt samarbejde ved indlæggelser og at de 
modtager besked fra plejehjemmet både ved indlæggelse og udskrivelse.  

 

Beboerne beskriver, at der er et godt samarbejde mellem deres læge og medar-
bejderne, og oplever at medarbejderne følger op på deres forløb. En beboer for-
tæller, at medarbejderne er gode til at følge op på de ting, som beboeren oplever 
at have problemer med. Fx hvis der er rødme eller problemer med høreappara-
terne.  

Flere af beboerne nævner, at lægen kommer en gang om ugen og går stuegang, 
hvor de selv har mulighed for at tale med lægen. 

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Jeg havde en episode, hvor jeg pludselig faldt om, og så kom jeg på hos-
pitalet. Men jeg kan ikke huske forløbet” 

• ”Jeg havde en nat, hvor jeg ikke kunne rette mine tæer ud, så tog de kon-
takt til lægen” 

• ”Jeg har indtryk af, at de taler godt sammen – og de har sagt, jeg bare 
kan sige til, hvis jeg har noget, jeg gerne vil vide eller tale med lægen 
om”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Alle beboere, fraset to, udtrykker tilfredshed med maden og kvaliteten heraf. En 
beboer fortæller, at kartoflerne er kedelige og at kødet nogle gange kan være 
svært at tygge. 

Beboerne hare følgende udsagn i forhold til maden: 

• ”Den er sund, god og velanrettet” 

• ”Den er faktisk ret god. Jeg er lidt kræsen og det tager de hensyn til” 

• ”Hvis jeg havde boet hjemme, havde jeg ikke fået så god mad” 

• ”I weekenden bliver der altid kræset lidt extra om os, og om aftenen får 
vi ofte vin og øl, og måske en Irish coffee – det er et lille prik over i’et” 

• ”Jeg har ikke noget at klage over maden. Den er veltillavet, kødet er 
mørt og der er rigeligt af det” 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne har særdeles tilfredsstillende oplevelser i forbindelse med overgange 
mellem hospital og plejehjem. 

Tilsynet vurderer, at beboerne føler sig godt modtaget, når de kommer hjem fra hospitalet, hvor med-
arbejderne generelt følger godt op på beboernes helbredsmæssige situation efter en hospitalsindlæg-
gelse. Ligeledes vurderes det, at beboerne oplever, at medarbejderne vil tage kontakt til læge eller 
hospital, såfremt beboerne har behov for dette. 
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• ”Den er jeg nok ikke helt glad for, men det kan være mig, der er noget 
galt med. Noget er godt – andet er skidt”. 

 

Flere af beboerne fortæller, at der er mulighed for indflydelse på måltidet og ma-
den, og at medarbejderne er lydhøre overfor tilbagemeldinger. Hertil beskriver 
enkelte beboere, hvordan de enten har fravalgt maden helt eller blot fravalgt no-
get af maden. 

En beboer fortæller, at der tages særhensyn, hvis beboeren har særlige præferen-
cer. Beboerne oplever, at der er selvbestemmelse i forhold til, hvilke måltider de 
vil deltage i.  

Beboerne siger: 

• ”Jeg bryder mig ikke så meget om grøntsager og det tager de hensyn til. 
Nogle gange laver de sjov med mig ved at sige, at de i dag vil give mig 
dobbeltportion af gulerødder” 

• ”Jeg har ikke haft brug for det, men ville sige til, hvis der var noget” 

• ”Når de får ris, får jeg kartofler og når de får risengrød, så får jeg is”. 

 

Enkelte beboere kan ikke mindes, at de er blevet spurgt ind til deres ønsker. 

Tilsynet får oplyst af ledelsen, at der på de faste beboermøder tages emner op 
omkring ønsker til måltidet. Der er serveret flere retter, som er kommet på me-
nuen, efter at beboere har efterspurgt retten, oplyser medarbejdere. 

Derudover tales der ofte om beboernes ønsker i forbindelse med et måltid. 

 

Beboerne indtager måltidet i boligen eller i spisestuen sammen med de andre be-
boere, efter eget ønske. De beboere, som ikke spiser plejehjemmets mad, indta-
ger naturligt måltidet i boligen. Beboerne oplever generelt, at stemningen ved 
måltidet er hyggelig. Enkelte beboere nævner, at der er sparsom dialog, men at 
det skyldes, at nogle af de andre beboere er for dårlige til at kunne føre en sam-
tale. 

Beboerne siger: 

• ”Det er hyggeligt nok. Medarbejderne sidder med ved bordene. Jeg sidder 
ved det samme bord og der er nogen at tale med. Men der er mange, der 
ikke kan høre, hvad man siger” 

• ”Det er hyggeligt. Der er nogen, man kan tale med. Der er faste pladser, 
så man kender hinanden godt” 

• ”Der er altid nogen jeg kan tale med under måltidet” 

• ”Stemningen er god, men det er ikke alle, der siger noget” 

• ”Når personalet sidder med, bringer det ofte lidt liv ved bordet”. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at alle beboere, fraset to, oplever tilfredshed med madens kvalitet. Det er tilsynets 
vurdering, at beboerne generelt oplever mulighed for medinddragelse og oplever at der bliver lyttet til 
deres ønsker omkring måltidet. Tilsynet vurderer, at de beboere, der spiser i spisestuen, oplever, at 
samværet er hyggeligt, og at der er en god stemning. 
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplyser, at de i kvalitetsarbejdet har fokus på et projekt om ”Triv-
sel i teams på plejehjemmet”, som skal øge samarbejdet og trivslen blandt medar-
bejderne og oplevelsen af kontinuitet for beboerne. Medarbejderne udtrykker, at 
de er i opstartsfasen og er i gang med afklaring af målene i indsatsen. 

Medarbejderne nævner også, at de har arbejdet med NPI-screeninger (neuropsyki-
atrisk vurderingsredskab) i demensarbejdet. Medarbejderne beskriver, at de har 
opnået stor læring i forbindelse med dette, men at arbejdet med beboerkonferen-
cer og BPSD endnu ikke er fuldt implementeret på alle afdelinger. 

På plejehjemmet har der været en stor opmærksomhed på hygiejne efter COVID-
19 og medarbejderne oplever, at der er kommet mere struktur på hygiejneindsat-
sen.  

Medarbejderne nævner et eksempel, hvor ledelsen efter sommerferien italesatte 
at medarbejderne ikke havde anvendt tilstrækkeligt med desinfektionsservietter. 
Herefter blev rengøringsindsatsen sat i system og på plejehjemmet fastholdes nu 
et øget fokus på renholdelse af boligerne, hvor desinficering indgår som en naturlig 
del af arbejdet. 

Der udføres audits på dokumentation og medicin hver 14. dag. Medarbejderne an-
vender auditskemaet og deler deres erfaringer på fællesmøder. Resultaterne fra 
de udførte audits fører ofte til afprøvninger gennem PDSA-modellen. Medarbej-
derne oplever, at arbejdet med PDSA har været succesfuldt og nævner, at anven-
delse af PDSA-modellen har sænket antallet af urinvejsinfektioner på plejehjem-
met. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  For at sikre en respektfuld og ligeværdig kommunikation med beboerne, beskriver 
medarbejderne vigtigheden i at: 

• Være åben og smilende 

• Udvise en rolig adfærd 

• Tale i øjenhøjde 

• Tale klart og tydeligt 

• Afstemme en individuel kommunikation 

• Skabe en tillidsfuld relation 

 

Medarbejderne fortæller, at de ville reagere, hvis de overhørte en uhensigtsmæs-
sig kommunikation mellem en medarbejder og beboer. Medarbejderne ville tale 
med kollegaen, hvis de oplevede, at beboerne ikke blev behandlet med respekt. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at de afdækker beboerens ønsker og behov for pleje og 
støtte ved indflytningssamtalen, hvor beboerens pårørende også ofte deltager. 
Endvidere anvender medarbejderne et dialogværktøj, der har fokus på, at beboe-
ren løbende spørges ind til ønsker for en god trivsel.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. 
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Medarbejderne har også en øget opmærksomhed på beboerens livshistorie og an-
vender kendskabet til denne i plejen. 

På plejehjemmet arbejdes der ud fra kontaktpersonssystemet med fokus på at 
etablere faste teams, så flere medarbejdere kender beboerens behov og vaner. 

Der afholdes beboermøde på afdelingsniveau flere gange årligt, hvor beboeren har 
mulighed for at komme med ønsker til eksempelvis aktiviteter og måltider. Ved 
møderne deltager repræsentanter fra plejen, køkkenet og ledelsen. 

Medarbejderne beskriver, at plejehjemmet anvender klippekortsordningen og at 
beboerne anvender deres klip til fx extra rengøring, ture ud af huset og indkøb. 
Medarbejderne holder regnskab med klippene i Cura. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at en rehabiliterende tilgang består i at træde et skridt 
tilbage og holde hænderne på ryggen. Medarbejderne redegør for, hvordan bebo-
erne motiveres og guides til at anvende deres ressourcer i forhold til selv de mind-
ste aktiviteter ved personlig pleje og praktiske opgaver. 

Ovenpå et år med COVID-19 skal den rehabiliterende tilgang genoptages i forbin-
delse med måltidet. Beboere, der ønsker at spise i egen bolig, skal eksempelvis 
selv hente deres mad, hvis de er i stand til dette. 

Medarbejderne anvender sparring med kolleger og fysioterapeut ved tvivl og har 
fokus på at anskaffe hjælpemidler, hvis dette kan understøtte beboerens selvhjul-
penhed. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne sikrer sammenhæng i beboerens forløb efter en udskrivelse, ved at 
en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske orienterer sig i udskrivningsrap-
port og epikrise, og følger op på eventuelle ændringer. Medarbejderne sikrer 
ajourføring i Cura, og inddrager andre fagpersoner til sparring, hvis det er nødven-
digt med en tværgående indsats.  

Medarbejderne fortæller, at der afholdes triageringsmøder dagligt, men beskriver 
samtidig, at de ikke har fået genoptaget de faste tværfaglige møder med terapeu-
terne efter COVID-19. 

Medarbejderne oplever, at den tværgående indsats, hvor alle arbejder efter fælles 
mål, er tryghedsskabende for beboeren. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for faktorer, der kan bidrage til at skabe tryghed og øge 
sikkerheden for beboerne. De nævner eksempelvis: 

Tryghed:  

• Genkendelighed 

• Kontinuitet 

• Nærværende 

• Inddrage pårørende/godt samarbejde med pårørende 

Sikkerhed:  

• TOBS 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fagligt korrekte faktorer, der kan sikre en re-
spektfuld kommunikation og adfærd. Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på beboernes selvbe-
stemmelsesret i den personlige pleje og støtte, som udføres med en rehabiliterende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes det tværfaglige samarbejde bidrager 
til at sikre den rette pleje og støtte. 
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• Screening (fald fx) 

• Samarbejde med lægen 

• Ernæringsscreening 

• Fokus på god hygiejne, og huske at anvende korrekte værnemidler 

• Prioriterer en god introduktion til nye, så de bliver klædt ordentligt på til 
opgaven 
 

Medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinhåndtering og oplever, at der er 
gode muligheder for at få hjælp fra en kollega ved behov for sparring. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i forbindelse 
med indsatser efter Service-
loven/Sundhedsloven 

 

Medarbejderne fortæller, at deres arbejde tilrettelægges ud fra en ar-
bejdsplan, hvor beboerne er fordelt efter kontaktpersonsordning og kom-
petencer.  

Medarbejderne beskriver, at de indleder arbejdet hos beboerne med at 
finde alle remedier og tøj klar, så plejen og støtten kan udføres hensigts-
mæssigt og uden afbrydelser. Skal medarbejderne ind til en beboer, der 
ikke kan rumme forstyrrelser, adviseres kolleger, og telefonen lægges fra 
sig. 

Medarbejderne italesætter, at opkald til deres telefoner er forstyrrende i 
arbejdet med beboeren, særligt i morgenplejen. Tidligere har der på ple-
jehjemmet været en lokal aftale om telefontid, hvilket medarbejderne 
giver udtryk for at ønske genindført. 

Ved ændring i beboerens tilstand anvender medarbejderne TOBS og går i 
dialog med beboeren. Medarbejderne udfører også lavpraktiske handlin-
ger som udluftning og tilbud om væske. Observationerne dokumenteres i 
Cura og medarbejderne henter hjælp fra kolleger eller andre fagpersoner 
ved behov for sparring. 

Arbejdsgange i forbindelse 
med dokumentationsarbej-
det 

Medarbejderne fortæller, at de prioriterer at finde tid til dokumentatio-
nen ud fra vigtigheden af oplysningerne. Nogle informationer overleveres 
mundtligt, særligt de dage medarbejderne har tidligt fri.  

Medarbejderne beskriver, at de italesætter overfor kolleger, hvis de har 
behov for at gå ind og dokumentere, for at sikre ro og forståelse for op-
gaven.  

Medarbejderne oplyser, at de søger hjælp og sparring gennem FSIII vej-
ledning, nøglepersoner eller udviklingssygeplejerske, når der opstår tvivl 
omkring dokumentationsarbejdet. 

Instrukser, vejledninger og 
procedurer 

Medarbejderne oplyser, at de anvender FSIII-mappen, VAR og KK-net til 
søgning af gældende vejledninger og instrukser.  

Medarbejderne redegør for anvendelsen i praksis og beskriver, at VAR 
særligt anvendes til undervisning af elever og afløsere samt ved udførelse 
af sygeplejefaglige procedurer, fx sondeanlæggelse. Medarbejderne ople-
ver at være særligt tilfredse med den visuelle del og videoerne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for faktorer, der skaber 
tryghed og sikkerhed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvorledes der 
sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne oplyser, at besøgsplanen udarbejdes og ajourføres løbende af 
kontaktpersonen og oftest i samarbejde med gruppeledere eller andre kolleger. 
Aften- og nattevagter udarbejder besøgsplanen for eget vagtlag. 

Besøgsplanen tager udgangspunkt i beboerens ønsker og ressourcer og derfor ind-
drages den i forventningssamtalen for at sikre beboerens medindflydelse.  

I besøgsplanen henvises også til handlingsanvisninger og forflytningsplaner. Med-
arbejderne beskriver, at en besøgsplan skal være kort, præcis og handlevejle-
dende, helt ned til mindste detalje, så alle medarbejdere kan tilgå beboeren ud 
fra beboerens vaner og behov.  

Medarbejderne anvender besøgsplanen hos de beboere, de ikke har et godt 
kendskab til. 

Handlingsanvisninger Medarbejderne fortæller, at de anvender handlingsanvisninger ved alle sund-
hedslovsydelser. Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker kan udfylde 
disse. Handlingsanvisningerne henviser til VAR for at sikre fagligt korrekte proce-
durer. 

Udviklingssygeplejersken, kan yde støtte og vejledning til medarbejderne, ved 
behov for hjælp.  

Medarbejderne oplever, at handlingsanvisningerne er tilfredsstillende udfyldt og 
at de får de oplysninger, de har behov for. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

Evt. spørgsmål 
med udgangspunkt 
i de situationsbe-
stemte observatio-
ner  

Tilsynet har ingen bemærkninger hertil. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange ved den personlige pleje og 
dokumentationsarbejdet.  Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever forstyrrelser fra deres telefoner 
særligt ved morgenplejen. Dog bemærker tilsynet, at der under begge observationsstudier til personlig 
pleje ikke forekom unødige forstyrrelser. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for anven-
delsen af instrukser og vejledninger. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for besøgsplanerne og handlingsanvisningerne, samt 
hvorledes de anvendes i hverdagen. 

Tilsynets samlede vurdering -  
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4. VURDERING AF FOKUSEMNE ERNÆRING 

4.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING AF FOKUSEMNE ERNÆRING 

I sammenhæng med det uanmeldte ordinære tilsyn på plejehjemmet Hjortespring, er der udført et fokuseret 
tilsyn med fokusemnet ”Ernæring”. Den samlede tilsynsvurdering for fokusemne ”Ernæring” er, jf. beskri-
velsen af vurderingsskalaen, under afsnit 6.3: 

 

Tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at begge beboere er ernæringsscreenet, og at dette er dokumenteret korrekt i omsorgs-
systemet. Beboerne er tilbudt vejning i rette frekvens, men for begge borgere ses vægtudsving, som der 
ikke er taget stilling til i dokumentationen. Det er tilsynets vurdering, at besøgsplanen har mangler og kan 
udfoldes yderligere for begge beboere. Hertil vurderer tilsynet, at der mangler en rød tråd i dokumentatio-
nen. 

Tilsynet vurderer, at der er fokus på overdragelse af oplysninger om ændringer i beboernes ernæringsstatus 
eller behov relateret til spisning. Hertil er der fokus på overgange imellem vagtlag i forhold til sikring af 
beboernes ernæring, mad og måltider. Det er tilsynets vurdering, at der et godt tværfagligt samarbejde på 
ernæringsområdet. Medarbejdernes kendskab til kostformerne, plejehjemmets hovedkostform og Dysfagidi-
ætens forskellige konsistenser kan styrkes, for derigennem at sikre den rette kost, eller diætform, til bebo-
erne. Medarbejderne har et godt kendskab til køkkenets sortiment. 

Tilsynet vurderer, at ernæringsscreeningerne udføres korrekt, og at medarbejderne søger faglig sparring 
ved behov. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til ”Instruks til 
indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats”. Medarbejderne kan redegøre for afdelingens arbejds-
gange i forhold til sikring af vejning. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden på plejehjemmet, dog har en beboer behov for, at 
madens konsistens er tilpasset beboerens tyggefunktion, herunder finder tilsynet, at der er valgt en mindre 
hensigtsmæssig løsning i forhold til beboerens brød til frokost. Beboerne er tilfredse med den støtte, som 
de modtager til deres mad og ernæring. Tilsynet observerer, at en beboers medicin ikke administreres 
korrekt. 

4.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER FOR FOKUSEMNE ERNÆRING 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på ernærings-
området på plejehjemmet:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der mangler stillingtagen 
til beboernes vægtudsving i dokumentationen. 

 

Tilsynet bemærker samtidig, at besøgsplanerne 
fremstår med flere mangler i forhold til beboernes 
mad og måltider. Der ses mangler i forhold til be-
skrivelser af den kostform, som beboerne skal til-
bydes, beboernes ressourcer og vaner, samt en 
bedre struktur i planerne med anvendelse af over-
skrifter.  

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fagligt fokus på 
dokumentationen i forhold til mad og måltider, 
samt at det sikres at: 

• Der tages stilling til beboernes vægtudsving 
og handles herpå. 

• Beboernes tilbudte kostform fremgår af be-
søgsplanen. 
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For en plan mangler beskrivelser af måltider for 
hele døgnet. Hertil kan beskrivelserne generelt 
gøres mere handlevejledende. 

 

Tilsynet bemærker, at den røde tråd i dokumen-
tationen kan udfoldes yderligere. 

• Planen udformes for hele døgnet under 
overskrifter, med udgangspunkt i beboerens 
egne ressourcer og behov og med handlevej-
ledende beskrivelser. 

Tilsynet anbefaler desuden, at der sikres en rød 
tråd i dokumentationen. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke er til-
strækkeligt bekendt med kostformerne, og hvil-
ken hovedkostform, der er på plejehjemmet. Her-
til mangles kendskab til Dysfagidiætens forskel-
lige konsistenser. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på kostfor-
merne og hvordan de spiller sammen med ernærings-
screeningens resultater. Herunder at der skabes vi-
den om plejehjemmets hovedkostform, samt hvordan 
der differentieres i forhold til beboernes forskellige 
ernæringsmæssige behov. 

Tilsynet anbefaler, at medarbejderne undervises i 
Dysfagidiætens forskellige konsistenser. 

Tilsynet bemærker, at en beboer med behov for 
en let konsistensjustering efterspørger kogte 
grøntsager, og at beboeren gemmer brød fra mor-
genmaden til frokost – dette for at sikre sig brød 
med den rette konsistens. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes opmærksomhed på 
en konkret beboers mad i forhold til konsistensen, og 
at det sikres, at beboeren kan få brød med den rette 
konsistens. 

Tilsynet bemærker, at en beboers medicin er sat 
frem på spisebordet, før beboeren ankommer til 
spisestuen – dette er ikke i overensstemmelse med 
retningslinjerne for medicinadministration. 

Tilsynet anbefaler, at alle medarbejdere, der admi-
nistrerer medicin, er bekendt med retningslinjerne 
for medicinadministration og at det ledelsesmæssigt 
sikres, at retningslinjerne efterleves i hverdagen. 
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5. DATAGRUNDLAG FOR FOKUSEMNE ERNÆ-
RING 

5.1 DOKUMENTATION 

Mål 1: Det valgte tema 

Tema for det fokuserede tilsyn: 
 

A. Arbejdsprocesserne omkring ernæringsscreening og forebyggelse af utilsigtede vægttab 

B. Sammenhæng mellem beboerens ernæringsbehov og de tilbudte indsatser 

 

Temaet er udpeget af forvaltningen som det fokuserede tilsyn i årets tilsynskoncept på plejehjem i Kø-
benhavns Kommune. Dette som et led i at klarlægge, i hvor høj grad ernæringsscreeninger efterfølges 
af relevante indsatser 

 

Tilsynet har udpeget to beboere fra hver sin afdeling til at indgå i det fokuserede tilsyn. Heraf har en 
beboer netop gennemgået dysfagi udredning, mens den anden beboer har diabetes. 

 

 

Mål 2: Dokumentation - Kvalitet i dokumentationen 

Emne Data 

Ernæringsscreening 
og forebyggelse 

Tilsynet har gennemgået dokumentation for to beboere med henholdsvis en social- 
og sundhedsassistent og en gruppeleder. 

 

Begge beboere er ernæringsscreenet inden for det seneste halve år og begge 
screeninger er udført korrekt. Dog er der ikke noteret vægt og evt. vægttab for en 
beboer i screeningen. 

Resultatet for begge beboere er ved screeningen GRØN farvekode, hvilket viser, at 
beboerne ingen ernæringsmæssige problemstillinger har. Screeningerne er korrekt 
registreret.  

Der er ikke angivet kostform for beboerne, jf. ”Instruks til indsatserne ernærings-
screening og ernæringsindsats”. 

 

Notater under observationer 

For begge beboere er deres vægt korrekt registreret, og vejning er foretaget med 
den rette frekvens, jf. ”Instruks til indsatserne ernæringsscreening og ernærings-
indsats”. 

For begge beboere ses flere vægtudsving siden marts måned.  

For en beboer er fx registreret vægttab på henholdsvis 4 kilo og 1,4 kilo, samt se-
nest en vægtøgning på ca. 5 kilo over 4 måneder. Der ses ingen notater om dette. 
Tilsynet taler med medarbejderen om disse mangler. Medarbejderen er enig med 
tilsynet i, at vægtudsvingene skal følges op af en faglig refleksion, notat og evt. 
handling, samt at dette skal være synligt i dokumentationen. Medarbejder vil 
følge op på den seneste vægtøgning. 
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For den anden beboer gælder, at der ved en vægtøgning korrekt er noteret, at 
der er skiftet personvægt. Der ses siden marts flere udsving i beboerens vægt, 
uden at der er foretaget notat. Beboeren er over tid vægtstabil. 

Sammenhæng mel-
lem behov og til-
budte indsatser 

Generelle oplysninger og stamdata 

For en beboer ses beskrivelse under overskriften ”Mestring”, om at beboeren selv 
kan spise og klare de forskellige funktioner under måltiderne. Dette passer med 
medarbejderens oplevelser af beboerens nuværende situation. Under feltet ”Moti-
vation” er beskrevet, at beboer ønsker at være så selvhjulpen som muligt. 

For den anden beboer er der ingen noter.  

Der er for begge beboere spurgt til om de har allergi. 

Der er for begge beboere taget stilling til funktionsevnetilstandene. For en beboer 
mangler beskrivelser af beboerens dårlige tyggefunktion.  

 

Helbredstilstande 

Helbredstilstandene er udfyldt relevant for begge beboere. 

For en beboer er beskrevet, at beboer lider af obstipation, samt at beboeren skal 
vejes 1 x månedligt. Beboeren får vitamintilskud. 

For den anden beboer er beskrevet beboerens diabetes, samt at egen læge er be-
handlingsansvarlig. Helbredstilstandene er netop opdateret og der findes en be-
handlingsplan for diabetes i lægekorrespondancen. Heri er der anvist retningslin-
jer for kosten. Medarbejderen fortæller, at lægens behandlingsplan er læst op for 
beboeren, som blev meget glad for lægens beskrivelser. 

Der er noteret, at beboeren har problemer med tandprotesen. Dette ses ikke vide-
reført i forhold til funktionsevnetilstande eller i besøgsplanen.  

 

Handlingsanvisninger - Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

For begge beboere er der en handlingsanvisning for vejning, hvor der er overens-
stemmelse i den anførte frekvens til resultatet af ernæringsscreeningen. 

For den ene beboer mangler beskrivelse af beboerens beklædning, hvilken person-
vægt, der anvendes, samt på hvilken tid af døgnet beboeren vejes. Medarbejde-
ren reflekterer over, at der også bør stå, at beboernes kateterpose tømmes før 
vejning. Medarbejder oplyser, at handlingsanvisningerne for vejning for de øvrige 
beboere i afdelingen normalt indeholder de elementer, som tilsynet efterspørger. 

For den anden beboer ses en korrekt udfyldt handlingsanvisning for vejning, der 
svarer til ernæringsscreeningen. 

 

Besøgsplanen 

Det er for ingen af beboerne beskrevet, hvilken kostform beboerne skal tilbydes. 

Begge besøgsplaner er mangelfulde. For den ene beboer mangler beskrivelser af 
beboerens ressourcer, vaner og behov i forhold til beboerens måltider. Der mang-
ler fx beskrivelse af, at beboeren selv kan smøre sin morgenmad. Besøgsplanen 
mangler inddeling af dagen i intervaller – og der ses kun beskrivelse af beboerens 
morgenmad og aftensmad, mens der mangler beskrivelse af beboerens frokost og 
mellemmåltider.  

For aften er det beskrevet, at beboeren selv kan tage og anrette sin mad fra fade. 

For den anden beboer er noteret, hvor beboeren indtager måltidet. Besøgsplanen 
for morgen og frokost er beskrevet med beboerens egne ressourcer. Der findes in-
gen beskrivelser af beboerens vaner i forhold til selve maden og spisning, herun-
der at beboeren har særlige behov som følge af beboers tandstatus.  
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Besøgsplanen for aften er ikke tydeligt opdelt, således er der ingen overskrift for 
mad og drikke, og det er ikke angivet, at beboeren har diabetes, eller hvilken 
kostform, der er tale om. Beboerens individuelle vaner er beskrevet i forhold til 
drikke. 

Der er ingen mellemmåltid beskrevet til aften. Medarbejderen oplyser, at beboe-
ren selv har mellemmåltider i boligen. 

 

Dysfagi 

En beboer er udredt for dysfagi. Der ses dokumentation for undersøgelse for Dys-
fagi af fysioterapeut. Konklusionen er, at der ikke er tale om dysfagi. Medarbejder 
oplyser, at der ikke er fulgt op i forhold til yderligere udredning af beboerens pro-
blemstillinger. Medarbejder vil sørge for, at dette sker. 

 

Det vurderes, er der er mangler i forhold til sammenhæng i dokumentationen. 

Tilsynet er i dialog med begge medarbejdere om ”Instruks til indsatserne ernæ-
ringsscreening og ernæringsindsats”, og hvordan instruksen understøtter korrekt 
dokumentation. 

5.2 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Overgange og sammenhæng 

Emne Data 

Overgange Medarbejderne oplyser, at overdragelse af ændringer hos beboerne i forhold til er-
næring, vægt og mad sker på det daglige triageringsmøde og via omsorgssystemet. 

Medarbejderne oplever, at der sker den overdragelse i hverdagen, som der er be-
hov for. 

Medarbejderne beskriver, at der ved behov for indsatser i forhold til beboernes er-
næringsstatus, eller funktionstab relateret til spisning, tages kontakt til andre re-
levante faggrupper som medarbejderne i køkkenet, ergoterapeut, læge, sygeple-
jerske eller tandlæge. 

Input fra disse faggrupper drøftes på triageringsmødet, så alle er orienteret om 
det seneste i forhold til beboerens behandling og ændringer i støtte eller mad. 
Samtidig kopieres al korrespondance over i omsorgssystemets afsnit om lægenotat 
eller fx opfølgning fra omsorgstandlæge.  

Sammenhængen for hele døgnet sikres på alle afdelinger via dokumentationen. 
Der triageres på to afdelinger ved skiftet til aften- og nattevagt ved et tavlemøde. 
På nogle afdelinger efterlades beskeder på diktafon som supplement til dokumen-
tationen.  

Medarbejderne beskriver overdragelse, madbestilling og samarbejde mellem pleje-
personale og køkkenpersonale som velfungerende, og der kommunikeres via mail 
med køkkenet.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at begge beboere er ernæringsscreenet, og at dette er dokumenteret korrekt i om-
sorgssystemet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilbudt vejning i rette frekvens, men at der for begge beboere ses 
vægtudsving, som der ikke er taget stilling til i dokumentationen. 

Tilsynet vurderer, at besøgsplanen har mangler og kan udfoldes yderligere for begge beboere.  

Tilsynet vurderer, at der mangler en rød tråd i dokumentationen. 
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Medarbejderne giver eksempler på, at de har kontaktet køkkenet, når de observe-
rer særlige populære retter. Der er en menuplan i beboerbladet, som beboerne 
kan orientere sig i, og menuerne er tilgængelige i spisestuen. 

Køkkenet deltager på beboermøderne og har herigennem kontakt til beboerne. 
Medarbejderne fortæller, at køkkenet gerne kommer og taler med beboerne, hvis 
de har særlige behov, som fx fedtfattig med, vegetarkost. Beboerne på en afdeling 
har ønske om en ekstra servering til frokost af fx suppe. Dette understøtter, at be-
boerne er vægtstabile.  

Medarbejderne er generelt noget usikre i kostformerne og anvender udtryk som 
Fuldkost, hvilket ikke er en korrekt beskrivelse af kostform. Medarbejderne er ikke 
klar over, hvilken kostform der er hovedkostformen på plejehjemmet. Medarbej-
derne fortæller, at de ved, at køkkenet har helt styr på, hvordan det skal være. 

En medarbejder kender til Dysfagidiætens opdeling i konsistenstrappen, mens de 
øvrige medarbejdere ikke har kendskabet, om end de udviser stor interesse for 
emnet. 

Medarbejderne har et godt kendskab til køkkenets sortiment og tilbud. 

 

 

Mål 2: Praktisk udførsel 

Emne Data 

Observation af op-
gavens udførsel  

Tilsynet observerer, at ernæringsscreeningerne generelt er korrekt udfyldt. (Se af-
snit om dokumentation). 

Medarbejderne kan redegøre korrekt for arbejdet med ernæringsscreeninger. 

Medarbejderne mener hertil selv, at de har de nødvendige kompetencer i forhold 
til udfyldelse og vurdering af screeningsresultaterne. Medarbejderne fortæller, at 
de taler med en kollega eller udviklingssygeplejersken, hvis de bliver i tvivl om no-
get. 

Med støtte fra tilsynet kan medarbejderne beskrive, hvornår der skal udføres en ny 
screening. 

Hvem udfører op-
gaven? 

Ledelsen oplyser, at det er social- og sundhedsassistenterne og sygeplejerskerne, 
der udfører screeningerne i samarbejde med beboerens kontaktperson.    

Medarbejderne oplever, at der kan være behov for støtte, hvis der er tale om dys-
fagi eller et uforklarligt vægttab. I disse tilfælde søges sparring. En medarbejder 
giver et eksempel, hvor lægen blev inddraget, og afdækkede, at beboeren havde 
svamp i munden. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der er fokus på overdragelse af oplysninger om ændringer i beboernes ernærings-
status eller behov relateret til spisning. Hertil er der fokus på overgange imellem vagtlag i forhold til 
sikring af beboernes ernæring, mad og måltider. 

Tilsynet vurderer, at der et godt tværfagligt samarbejde på ernæringsområdet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kendskab til kostformerne, plejehjemmets hovedkostform og Dys-
fagidiætens forskellige konsistenser kan styrkes, for derigennem at sikre den rette kost- eller diætform 
til beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til køkkenets sortiment. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at ernæringsscreeningerne udføres korrekt, og at medarbejderne søger faglig spar-
ring ved behov. 
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Mål 3: Retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser 

Emne Data 

Temaets retnings-
linjer 

Social- og sundhedsassistenterne blandt medarbejderne har ikke tilstrækkeligt 
kendskab til ”Instruks til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats”. 

Medarbejderne redegør for afdelingens arbejdsgange, der sikrer, at vejning sker 
regelmæssigt. 

5.3 INTERVIEW AF BEBOERE 

Mål 1: Borgeroplevelse 

Emne Data 

Selvbestemmelse Beboerne er tilfredse med maden og måltiderne på plejehjemmet. En beboer ople-
ver dog, at der er retter, som beboeren ikke bryder sig om, ligesom der er dage, 
hvor beboeren ikke har lyst til kød. Beboeren mener, at man kan bede om noget 
andet mad. 

Den anden beboer fortæller, at det er så dejligt, når køkkenet gør lidt ekstra ud af 
frokosten og fx serverer en forårsrulle eller en frikadelle. 

En beboer oplyser at blive tilbudt tre hovedmåltider og et mellemmåltid.  

Den anden beboer oplyser, at tandprotesen ikke fungerer. Beboeren er nødt til at 
tage tænderne ud, når hun spiser. Beboeren gemmer brødskiver fra morgenmaden 
for så at skifte brødet under frokostens smørrebrød ud senere, da beboeren ikke 
kan spise det brød, der serveres til frokost. Beboeren fortæller, at vedkommende 
moser sin kartoffel om aftenen, og at det er en god løsning. Beboeren kan tygge 
alle kogte grøntsager, men ikke spise rå, og beboeren efterlyser derfor flere kogte 
grøntsager. Beboeren vil tage det op på næste beboermøde. Tilsynet genfinder 
ikke beboernes særlig behov i beboerens besøgsplan. 

Beboeren køber selv frugt. 

Tilsynet drøfter beboerens beskrivelser med en medarbejder, der genkender bebo-
ers beskrivelse af, at beboeren selv gemmer brød til frokosten. Medarbejder for-
tæller, at det er en lavpraktisk løsning, der er iværksat på grund af beboerens øn-
ske om noget særligt brød.  

Ingen af beboerne har ernæringsindsatser. 

Sammenhæng og 
overgange 

 

 

 

  

Begge beboere er tilfredse med den støtte, de modtager til deres ernæring. En be-
boer har diabetes og beboeren oplyser, at medarbejderne har godt styr på det 
hele og at medarbejderne altid orienterer beboeren om, hvad lægen har sagt om 
beboerens diabetes og behandling. Beboeren oplever sig absolut involveret. 

 

Tilsynet følges med den ene beboer til spisestuen, hvor beboeren skal spise sen 
morgenmad. Ved ankomsten til spisestuen står beboerens morgenmad pænt anret-
tet.  Tilsynet observerer, at beboerens morgenmedicin er stillet i beboerens tekop 
i et medicinbæger med låg.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til ”Instruks til indsatserne ernæ-
ringsscreening og ernæringsindsats”. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for afdelingens arbejdsgange i forhold til sikring af 
vejning. 
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Der er ingen medarbejdere i spisestuen – men flere beboere. Tilsynet er i dialog 
med medarbejderen om, at dette ikke er en korrekt måde at administrere beboe-
rens medicin på. Medarbejderen vil følge op på dette. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden på plejehjemmet. Dog har en beboer behov for 
at madens konsistens er tilpasset beboerens tyggefunktion, herunder finder tilsynet, at der er valgt en 
mindre hensigtsmæssig løsning i forhold til beboerens brød til frokost. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med den støtte, som de modtager til deres mad og ernæring. 

Tilsynet observerer, at en beboers medicin ikke administreres korrekt. 
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6. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

6.1 FORMÅL 

I henhold til Servicelovens § 151 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de 
kommunale opgaver efter §§§ 83, 83a og 86 løses.  

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2021” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

Indholdet i tilsynene skal afspejle de væsentlige punkter vedrørende kvaliteten i den leverede indsats.  

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

1. Får beboerne den hjælp, de har behov for, inden for de gældende rammer? 
2. Leveres hjælpen i den kvalitet, som relevant lovgivning, politiske beslutninger og vejledninger fo-

reskriver? 
3. Oplever beboerne, at de får hjælp og støtte, så de kan mestre deres egen hverdag? 
4. Er der tilstrækkelig ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse? 

 

Vurderingen af kvaliteten i den leverede indsats foretages ved de virtuelle tilsyn udelukkende på baggrund 
af interviews og gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation. 

6.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager af-
sæt 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 res-
sourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik 
på at få overensstemmelse mellem beboernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens 
muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er strukture-
ret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangs-
punkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  

De anvendte metoder er henholdsvis interview med ledelse, gruppeinterview med medarbejdere, observa-
tionsstudie samt tilsynsbesøg hos beboerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybde-
gående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på 
plejehjemmet. 

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på den konkrete dataindsamling samt det foreliggende baggrunds-
materiale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til 
de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET HJORTESPRING KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
33 

6.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremra-
gende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige 
mangler, som let vil kunne afhjælpes. 

• Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 

2 – Meget tilfredsstillende 

• Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være 
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne 
afhjælpes.   

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

• Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og 
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

• Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakterise-
res som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det 
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

• Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udar-
bejdelse af handleplan. 

5 – Ikke tilfredsstillende 

• Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som util-
strækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområ-
derne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, even-
tuelt i samarbejde med forvaltningen.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 
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6.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynene afholdes over 1-2 dage afhængigt af plejehjemmets størrelse. Ved tilsynets begyndelse aftales 
forløbet konkret med leder, så det tager størst muligt hensyn til såvel beboernes som medarbejdernes 
hverdag.  

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2021”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejehjem, der skal modtage tilsyn i aftentimer eller på en 
lørdag.  

Tilsynsbesøget afsluttes altid med, at ledelsen modtager en mundtlig tilbagemelding om tilsynsresultatet. 
Overleveringen af tilsynsresultaterne sker med fokus på læring, så enheden understøttes i aktivt at an-
vende tilsynsresultaterne i deres arbejde med kvalitet. For at sikre ensartethed i tilbagemelding af tilsyns-
resultatet foregår denne efter en særlig skabelon udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og BDO. 

Der henvises i øvrigt til drejebog for tilsyn på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Køben-
havns Kommune. 
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7. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

BDO er den største private leverandør af tilsyn på det danske marked. Som tilsynsførende i en kommune 
garanterer BDO et eksternt, uafhængigt og fagligt blik på den praksis, som udføres. 

 

BDO har en stærk tilsynsgruppe, som organisatorisk og kundemæssigt er forankret i hele landet. BDO’s til-
synskonsulenter er højt specialiserede inden for tilsyn; de har en sygepleje-, sundheds- eller terapeutfaglig 
baggrund, praksiserfaring, ledererfaring fra praksis og myndighed samt supplerende uddannelser ofte på 
kandidat- og masterniveau. De specialiserede kompetencer og den brede erfaring, som tilsynsgruppen har, 
anvendes også til løsning af andre typer af rådgivningsopgaver. 

  

BDO fører tilsyn med ældreområdet, det specialiserede socialområde samt det specialiserede børn- og un-
geområde. Dertil fører vi tilsyn med sundhedsopgaver på tværs af områderne.  

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

mailto:tilsyn@suf.kk.dk
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8. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

Mange tak for den tilsendte tilsynsrapport. Vi har følgende kommentar. 

 

Ledelsen har ikke oplyst, at plejehjemmet har deltaget i mundhygiejne-projekt. 

Plejehjemmet har arbejdet med forebyggelse af pneumonier, herunder arbejdet med værktøjskassen til 
dette - og på den måde også med mundhygiejne, men ikke deltaget i projekt. 

BDO har tilrettet rapporten ud fra ovenstående kommentar.  

 

 

Vedr. spisestuerne bærer præg af institutionel indretning og udfordringer med indretning af hjemlige og 
hyggelige spisestuerne pga. anbefalinger fra brandtilsynet og hygiejne. 

Der bør også nævnes, at brandtilsynet tidligere har givet påbud i forhold til spisestuernes indretning, da 
det er en del af flugtvejen, og derfor skal der holdes fri passage, og møblering kan kun ske i begrænset 
omfang fortrinsvis af ubrandbart eller svært antændeligt materiale. 

BDO har tilrettet rapporten og tydeliggjort afsnittet i forhold til ovenstående kommentar.  
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OM BDO 

 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 
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