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

Oplysninger om Plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecenter Fælledgården, Drejøgade 3, 2100 København Ø 

Leder: Hannah Hjorth 

Antal boliger: 193 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 25. november 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Observationsstudier  

• Gennemgang af dokumentation på ernæringsområdet 

• Tilsynsbesøg hos 14 beboere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere (en social- og sundhedshjælper, to social- og sund-
hedsassistenter, en sygeplejerske) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Breck Johansson, Manager og sygeplejerske 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Mette Norré Sørensen, Senior manager og sygeplejerske  

Gitte Duus Andersen, 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 Plejecenter Fælledgården.  

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

 

Tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der generelt er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, samt at der arbejdes med 
relevante emner i kvalitetsarbejdet, hvor COVID-19 situationen dog har påvirket kadence og kvaliteten af 
arbejdet. Det er tilsynets vurdering, at plejecentret arbejder målrettet med organisering af kvalitetsarbej-
det med fokus på en tværfaglig indsats, hvor organiseringen til tider opleves vanskeligt idet det kan være 
svært at rekruttere sosu-personale 

arbejdet er dog udfordret, idet det opleves vanskeligt at rekruttere faglærte medarbejdere, særligt social- 
og sundhedsassistenter, hvor der er en del vakante stillinger både aften og nat. 

I forbindelse med observationsstudierne af den personlige pleje vurderer tilsynet, at kommunikationen er 
respektfuld, ligeværdig og anerkendende. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne sikrer beboernes 
medindflydelse og arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang med et personcentreret udgangspunkt. I to 
ud af tre observationsstudier vurderes det, at der ikke sker en tilstrækkelig hensigtsmæssig organisering af 
arbejdsopgaverne, og i et tilfælde forstyrrer en medarbejder unødigt og udviser en mindre professionel 
adfærd. I et andet tilfælde vurderer tilsynet, at medarbejderens arbejdsstilling bidrager til en øget infek-
tionsrisiko, da medarbejderen ikke har det nødvendige udsyn til at udføre opgaven. Dertil vurderes det, at 
beboerens placering under den øvrige pleje er forbundet med mindre værdighed. 

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte leveres med hensyntagen til beboernes individuelle behov, mens 
leveringen af personlig støtte og pleje opleves mindre tilfredsstillende. På flere områder konstateres util-
strækkelige forhold, som det efter tilsynets vurdering vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. 
Det er tilsynets vurdering, at gældende hygiejniske retningslinjer i to tilfælde ikke overholdes, da der ikke 
anvendes korrekte værnemidler og ikke foretages korrekt handskeskift og håndhygiejne. Endvidere overhol-
des de hygiejniske principper i et tilfælde ikke, da der vaskes fra urent mod rent. 

 

Tilsynet vurderer, at indretningen på fællesarealerne er præget af en hyggelig, årstidsbestemt udsmykning, 
og at plejecentret har et varieret tilbud om aktiviteter. 

Det er tilsynets vurdering, at der i flere afdelinger udvises en respektfuld og anerkendende kommunikation 
med beboerne, hvor medarbejderne inddrager beboerne i hyggeligt samvær og aktiviteter og møder dem i 
øjenhøjde. 

Dog vurderer tilsynet, at en afdeling skiller sig ud. Afdelingen er hovedsageligt besat med vikarer, og den 
faste medarbejder, tilsynet møder, udviser en fortravlet og stresset adfærd. I denne afdeling observeres 
der kun få beboere på fællesarealerne og ingen igangværende aktiviteter. Tilsynet vurderer, at de inter-
viewede beboeres mindre positive udsagn om plejen (se beboerinterviewet) og de observerede forhold giver 
anledning til bekymring på denne ene afdeling. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag på pleje-
centret. Beboerne er tilfredse med hjælpen og kvaliteten, når den ydes af de faste medarbejdere, men 
flere beboere er mindre tilfredse, når hjælpen ydes af vikarer. Beboerne oplever, at de støttes i at anvende 
deres ressourcer aktivt og at aftaler overholdes. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at medi-
cinen udleveres rettidigt, mens de har divergerende oplevelser af, hvor de kan henvende sig ved behov for 
at klage. Det er tilsynets vurdering, at den tildelte indsats generelt svarer til beboerens behov, samt at 
hjælpemidler og boliger er tilstrækkeligt rengjorte. 
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Syv beboere oplever, efter tilsynets vurdering, kontinuitet i støtten i dagvagten, men fem beboere oplever, 
at der er mange vikarer, særligt aften og nat, som ikke altid har kendskab til beboernes behov for hjælp.  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd fra medar-
bejdernes side, hvor der udvises hensyn til privatliv og personlige grænser, dog oplever en beboer, at nogle 
vikarer ikke har en anerkendende og målrettet kommunikationsform. Det er tilsynets vurdering, at beboerne 
finder aktivitetstilbuddene særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har positive oplevelser i forbindelse med overgangen fra hospital til pleje-
center samt ved indflytning på plejecentret. Beboerne føler sig godt modtaget, og de oplever, at medar-
bejderne følger godt op på deres forløb. Beboerne udtrykker tilfredshed i forhold til medarbejdernes sam-
arbejde med beboernes læge og med hinanden. 

Det er tilsynets vurdering, at ni beboere er tilfredse med madens kvalitet, men en beboer med diabetes 
oplever ikke at blive imødekommet i sit ønske om særlig kost. Beboerne oplever generelt mulighed for 
medinddragelse, og at der bliver lyttet til deres ønsker omkring måltidet, dog oplever en beboer at have 
ønsket ekstra grøntsager gennem to år, uden at dette er blevet imødekommet. Tilsynet vurderer, at bebo-
erne generelt oplever, at stemningen ved måltidet er hyggelig, men at fravær af medarbejderne ved mål-
tidet mindsker dialog ved bordene. 

Medarbejderne kan efter tilsynets vurdering redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejecentret. De kan 
endvidere redegøre for faktorer, der kan sikre en respektfuld kommunikation og adfærd. Medarbejderne 
kan ligeledes på særdeles tilfredsstillende måde redegøre for arbejdet med at sikre beboernes selvbestem-
melsesret, og hvorledes plejen udføres ud fra en personcentreret og rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes det tværfaglige samarbejde bidrager til at skabe 
kontinuitet og sikre den rette pleje og støtte. Medarbejderne har kendskab til faktorer, der skaber tryghed 
og sikkerhed for beboerne, og de kan redegøre for gældende retningslinjer ved udlevering af medicin.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange ved planlægning af plejen og 
dokumentationsarbejdet og på særdeles tilfredsstillende måde redegør for anvendelsen af instrukser, vej-
ledninger, besøgsplaner og handlingsanvisninger. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejecentret:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

  

Tilsynet bemærker en række forhold, der relate-
rer sig til hygiejne: 

• Tre medarbejdere udfører ikke konse-
kvent håndhygiejne mellem handske-
skift. 

• En medarbejder med urene hænder, 
spritter ikke hænder, inden en bolig for-
lades, og anvender ikke korrekte værne-
midler i forbindelse med bad. 

• En medarbejder udviser ikke fagligt 
kendskab til de gældende retningslinjer 
på hygiejneområdet og har flere mangler 
i forhold til at udføre faglig korrekt 
hjælp til nedre toilette hos en beboer. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medarbej-
derne har kendskab til og følger de hygiejniske ret-
ningslinjer. Hertil anbefales, at der rettes et fokus 
på smittekilder og korrekt afbrydelse af smitteveje. 
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Tilsynet bemærker flere forhold, der relaterer sig 
til kontinuitet: 

• Særligt en afdeling bærer præg af man-
gel på ledelse og faste medarbejdere.  
En medarbejder udviser en stresset ad-
færd, og beboerne i afdelingen proble-
matiserer selv forholdene. 

• Der er mange vikarer, særligt aften og 
nat, hvilket forringer beboernes ople-
velse af kvaliteten, da vikarerne ikke al-
tid har kendskab til beboernes behov for 
hjælp. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt:  

• Rettes opmærksomhed på de konkrete ud-
fordringer i en afdeling, og at der sikres syn-
lig ledelse. 

• Implementeres en arbejdsgang, som under-
støtter, at vikarer introduceres til besøgs-
planen og anvender denne i plejen af bebo-
erne. 

Tilsynet bemærker, at et hjælpemiddel på fæl-
lesarealerne er snavset. 

Tilsynet anbefaler, at der skabes en struktur der sik-
rer tilstrækkelig rengøring af hjælpemidler. 

Tilsynet bemærker, at en medarbejders organise-
ring af hjælpen til den personlige pleje ikke fore-
går etisk og fagligt korrekt, da hjælpen til øvre 
vask ydes, mens beboeren sidder på toilettet, og 
arbejdsstillingen er uhensigtsmæssig i forhold til 
at sikre fagligt korrekt hjælp til nedre toilette. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt skabes 
faglig refleksion i medarbejdergruppen, så der sikres 
etisk og fagligt korrekt organisering af plejen. 

Tilsynet bemærker at:  

• En beboer oplever, at nogle medarbej-
dere ikke taler i en anerkendende tone, 
og ikke anvender en afstemt og målret-
tet kommunikationsform. 

• Der observeres en uhensigtsmæssig og 
uprofessionel adfærd. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
alle medarbejdere, herunder vikarerne og elever, 
har kendskab til professionel kommunikation og ad-
færd og møder beboerne på en ligeværdig måde. 

Tilsynet bemærker at:  

• En beboer ikke imødekommes i sit ønske 
om særlig kost. 

• Stemningen ved måltidet er præget af 
sparsom dialog, grundet medarbejdernes 
fravær ved måltiderne. 

Tilsynet anbefaler, det ledelsesmæssigt sikres at: 

• Beboerne i højere grad sikres medindfly-
delse, og at der tilbydes en differentieret 
menu til beboere med særligt kostbehov. 

• Medarbejderne kender deres rolle i forbin-
delse med at sikre ’Det gode måltid’. 
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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 

Plejecentret fik ved seneste tilsyn anbefalinger vedrørende italesættelse af klippe-
kortsordningen samt tydeliggørelse af denne over for beboerne. Dertil forskellige 
anbefalinger inden for dokumentationsområdet, herunder at sikre, at handlingsan-
visninger lever op til gældende krav i forhold til dokumentation af værdier, og at 
besøgsplanen indeholder handlevejledende beskrivelser samt henvisning til hand-
lingsanvisninger ved delegerede sygeplejeindsatser. 

Ledelsen oplyser vedrørende klippekortsordningen, at dette område er italesat over 
for medarbejderne, dertil er ordningen blevet beskrevet i beboerbladet. Det er le-
delsens oplevelse, at medarbejderne leverer klippekortsordningen til beboerne, 
men måske ikke er så tydelige på området, idet medarbejderne ser indsatsen som 
en integreret del af det daglige arbejde. 

I forhold til dokumentationsområdet har der været nedsat en ’taskforce-gruppe’ 
med repræsentanter fra alle afdelinger. Der er arbejdet med at ensrette dokumen-
tationen via journal-audits med udgangspunkt i forvaltningens vejledning. Kvalitets-
sygeplejersken har forestået undervisning af handlingsanvisninger, og social- og 
sundhedsassistenterne har herefter gennemgået og justeret dokumentationen. 

Vedrørende dokumentation af beboernes vægt er der udviklet en arbejdsgang for 
dokumentation af målinger, hvilket ligeledes har været et fokusområde i forhold til 
ernæringsarbejdet, hvor alle beboere er blevet gennemgået og ernæringsscreenet. 

Tilsynet bliver oplyst, at plejecentret for nylig har haft tilsyn fra Styrelsen fra pati-
entsikkerhed på baggrund af en pårørendehenvendelse fra Alzheimerforeningen.  

Efter tilsynene har der endnu engang været fokus på dokumentationsarbejdet, og 
der er påbegyndt auditering af alle journaler. Det er lederens oplevelse, at pleje-
centret er inde i en god proces, hvor alle journaler er gennemgået inden udgangen 
af året. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen oplever, at kvalitetsarbejdet fortsat er præget af COVID-19 situationen, 
hvilket har krævet nye måder at arbejde på samt pausering af enkelte områder.  

Der arbejdes fortsat med medicin- og dokumentationsområdet, og medarbejderne 
udfører ugentlige audits. Tidligere havde plejecentret en arbejdsgang, hvor audite-
ring foregik på tværs af afdelinger, men under COVID-19 er auditeringen foregået 
lokalt i egen afdeling. Ledelsen oplyser, at nogle afdelinger har haft et slip i audi-
teringen, og det overvejes derfor i øjeblikket, om det er forsvarligt at gå tilbage til 
den tidligere arbejdsgang. Ledelsen oplever, at auditering på tværs foregår mere 
systematisk og skaber større udvikling. 

Der er implementeret e-tavler, der anvendes dagligt til tavlemøder. Ledelsen ople-
ver, at tavlerne understøtter dokumentationsarbejdet og gør det nemmere at 
danne sig et hurtigt overblik over indsatser hos beboerne. 

Ledelsen oplyser, at der er fokus på GDPR, hvor der også udføres audits for at sikre, 
at plejecentret lever op til kravene. I den forbindelse er alle rum på plejecentret 
gennemgået, og der er opsat plakater i personalerum til videre læring omkring, 
hvordan medarbejderne kan forebygge og anmelde et databrud. 
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På baggrund af indrapporterede utilsigtede hændelser fremkom data med oplysnin-
ger om mange indberetninger på urinvejsinfektioner, og der er derfor igangsat eks-
tra fokus og en baseline for området. En sygeplejerske fra hver afdeling er involve-
ret i arbejdet, hvor forbedringsmodellen og skabelon fra ’I sikre hænder’ (et pro-
gram om forebyggende indsatser) anvendes i arbejdet med området. 

Plejecentret har også fokus på ernæring, og de har gennemgået alle beboernes er-
næringsbehov med en økonoma for at minimere unødvendige diæter og for at sikre, 
at alle beboerne får den rette kost. Det har medført, at der laves seks måltider i 
løbet af dagen, og at mellemmåltiderne også fremgår på madplanen. Ledelsen op-
lever, at det er et udfordrende område, da nogle beboere vælger kosten fra af øko-
nomiske årsager, og det derfor er svært at sikre, at disse beboere får deres behov 
dækket i tilstrækkelig grad. Det er sygeplejersker og social- og sundhedsassisten-
ter, der ernæringsscreener beboerne. Ledelsen nævner, at der som en del af ernæ-
ringsindsatsen ikke længere tilbydes saft, og at det ikke efterfølgende har været 
efterspurgt af beboerne. 

Et projekt vedrørende ’beboernes liv efter Corona’ er igangsat, hvor forsker Britta 
Hørdam skal interviewe flere af beboerne for at belyse deres oplevelser i relation 
hertil. Det er ledelsens oplevelse, at COVID-19 situationen har påvirket dagligdagen 
på plejecentret, og de mange restriktioner har i den grad påvirket aktiviteter og 
muligheder for at arbejde på tværs i huset. Det er leders oplevelse, at plejecentret 
er kommet godt igennem perioden, men leder er fortsat bekymret for beboernes 
trivsel. 

Københavns Kommune har besluttet, at plejecentret skal have hygiejne som fokus-
område fra januar 2022, og der er nedsat en hygiejnegruppe med repræsentanter 
fra alle afdelinger, der skal arbejde med dette. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen oplyser, at plejecentret er organiseret med en forstander og fem afde-
lingsledere for plejen, der alle er uddannede social- og sundhedsassistenter. Det 
opleves svært at rekruttere sygeplejersker til lederstillinger, hvor det derfor er be-
sluttet, at afdelingslederne skal have en social- og sundhedsassistentbaggrund. Der-
til er der på hver afdeling en teamkoordinator, der også indgår i plejen. 

Ledelsen nævner, at der er en ligelig fordeling af social- og sundhedshjælpere og 
social- og sundhedsassistenter, samt at der er basissygeplejersker på alle afdelin-
ger. For at sikre faglighed gennem hele døgnet er der tilknyttet en ansvarshavende 
sygeplejerske til alle vagtlag - også i weekenden.  

Ligeledes er der en sygeplejefagligleder, en terapeutfaglig leder og en økonoma 
som køkkenleder. 

Det opleves vanskeligt at rekruttere faglærte medarbejdere, særligt social- og 
sundhedsassistenter, og der er vakante stillinger både aften og nat. Plejecentret 
har en stab af faste afløsere, heriblandt er der også faglærte afløsere, men der an-
vendes også afløsere fra vikarbureauer. 

Kvalitetsarbejdet faciliteres af kvalitetssygeplejersken, der fungerer som tovholder 
på indsatserne i samarbejde med afdelingslederne. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der generelt er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, samt at der arbejdes med 
relevante emner i kvalitetsarbejdet, hvor COVID-19 situationen dog har påvirket kadence og kvaliteten 
af arbejdet. 
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I forhold til arbejdet med de utilsigtede hændelser er kvalitetssygeplejersken sags-
behandler, og kvalitetssygeplejersken vurderer, hvilke hændelser der skal udarbej-
des handleplaner og analyser på. Afdelingslederne modtager tilbagemeldinger fra 
kvalitetssygeplejersken, og medarbejderne involveres i analysearbejdet for at 
skabe læring og forståelse for kvalitetsarbejdet. 

Lederen mødes ugentligt med afdelingslederne for at samle op på weekenden, for-
berede ugen og vurdere data fra audits vedrørende GDPR, medicin og dokumenta-
tion. Kvalitetssygeplejersken understøtter, hvis der opleves mønstre i indberetnin-
gerne, og det nævnes, at data vedrørende medicinhåndtering har vist gode resulta-
ter. Ledelsen fortæller, at de arbejder aktivt med forbedringsindsatsen, og de an-
vender forbedringsmodellen med eksempelvis PDSA og Safety-cross skema. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Ledelsen ønsker, at tilsynet lægger særligt mærke til beboernes trivsel – er bebo-
erne påvirket af COVID-19 situationen? 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observation af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen hilser på beboeren, som sidder i sengen med eleveret hovedgærde 
og indtager sin medicin. 

Kommunikationen foregår på engelsk. Medarbejderen fortæller, at beboeren for-
står og snakker dansk, men at det giver større tryghed for beboeren, når kommuni-
kationen foregår på engelsk. 

Medarbejderen tiltaler beboeren ved fornavn og kommunikationen foregår i en 
venlig og respektfuld tone. Medarbejderen er opmærksom på at udvise ro og skabe 
tryghed for beboeren under plejen. 

Kommunikationen omhandler primært plejen, hvilket fremstår relevant for beboe-
ren. Beboeren svarer kort på medarbejderens spørgsmål. Der er en god kontakt 
mellem medarbejderen og beboeren, som bærer præg af, at de har et godt kend-
skab til hinanden. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 2: 

Medarbejderen banker på døren og siger pænt godmorgen til beboeren, som fort-
sat ligger i sengen. Beboeren reagerer med glæde, og dialogen fortsætter i en 
munter tone. Medarbejderen indleder samtaler om emner, som beboeren kan tale 
med om, og der er en god dialog under plejen. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at plejecentret arbejder målrettet med organisering af kvalitetsarbejdet med fokus 
på en tværfaglig indsats. Organiseringen af arbejdet er dog udfordret, idet det opleves vanskeligt at re-
kruttere faglærte medarbejdere, særligt social- og sundhedsassistenter, hvor der er en del vakante stil-
linger både aften og nat. 
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Beboeren er præget af manglende hukommelse og stiller derfor medarbejderen de 
samme spørgsmål flere gange. Medarbejderen gentager sine svar over for beboeren 
på en venlig og rolig måde, og medarbejderen sikrer, at dialogen fortsætter på en 
værdig og respektfuld måde. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 3: 

Medarbejderen hilser venligt på beboeren, som kommer gående foran boligen. Be-
boeren er præget af sin demenssygdom. 

Medarbejderen tiltaler beboeren ved navn og er meget respektfuld i sin tilgang. 
Det er tydeligt, at medarbejderen er opmærksom på at udvise et roligt kropssprog.  
Samtalen, der primært omhandler plejesituationen, foregår med rolig stemmefø-
ring, og med korte og præcise sætninger.  

Medarbejderen roser og anerkender beboeren løbende og kommenterer positivt på 
beboerens påklædning. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observation af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen italesætter sine handlinger over for beboeren og sikrer sig beboe-
rens accept, inden handlingen igangsættes. 

Plejen udføres på rutineret vis og i et roligt tempo, som er afstemt beboeren.  

Medarbejderen inddrager beboeren relevant under plejen, fx spørges der ind til, 
om beboeren er klar til at komme op, hvilken trøje beboeren ønsker at have på, og 
om beboeren ønsker at komme ud og spise morgenmad. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 2: 

Medarbejderen indleder med at spørge beboeren, om beboeren er klar til at kom-
me op, hvilket beboeren svarer ja til.  

Forløbet gennemføres med udgangspunkt i beboerens ønsker, og medarbejderen 
sikrer løbende og relevant inddragelse af beboeren. Fx spørges ind til temperatu-
ren på vandet, og om beboeren ønsker det tøj på, som medarbejderen har valgt.  

Forløbet gennemføres i et roligt tempo, som er afstemt beboeren. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 3: 

Medarbejderen har opmærksomhed på at italesætte sine handlinger undervejs og 
afventer accept fra beboeren, inden en handling igangsættes. 

Beboeren spørges, om beboeren er klar til at blive vasket, og beboeren samtykker. 

Plejen forløber i et tempo, der er tilpasset beboeren, og beboeren inddrages na-
turligt omkring ønsker vedrørende påklædning. 

Rehabilitering  

 

Observation af hjælp til personlig pleje 1: 

Forløbet gennemføres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor medarbejderen støt-
ter beboeren i at anvende sine ressourcer. Beboeren vender sig fx selv i sengen, 
løfter sine ben under påklædningen og hjælper til med at sætte bukserne rigtigt. 
Medarbejderen anvender korte sætninger og roser og anerkender beboeren for ind-
satsen.  

Beboeren går med støtte fra rollator ud på badeværelset og indleder med at bør-
ste sine tænder. Medarbejderen børster efter. 

Medarbejderen anvender guidning og vejledning i motivationen, hvor medarbejde-
ren fx beder beboeren om at tage sin t-shirt af og deltage i den øvre personlige 
pleje. Medarbejderen har en kompenserende tilgang og udfører vask de steder, 
hvor beboeren ikke selv kan nå. 
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Inden beboeren får serveret sin morgenmad, går medarbejderen og beboeren en 
tur ned af gangen og tilbage igen. Medarbejderen vejleder beboeren i gangen, så 
beboeren løfter sine fødder på en hensigtsmæssig måde. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 2: 

Beboeren sætter sig op på sengekanten og går herefter ud på badeværelset. 

Under både bad og påklædning er medarbejderen opmærksom på at give beboeren 
tid til at anvende sine ressourcer aktivt. 

Beboeren deltager blandt andet i at tørre sig selv, i påklædningen og i tandbørst-
ningen. Efter plejen går beboeren selv ind i stuen og sætter sig i sofaen. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 3: 

Beboeren er gående uden hjælpemidler. Beboeren guides til badeværelset af med-
arbejderen og støttes til afklædning af nattøjet gennem en rehabiliterende til-
gang. Medarbejderen udfører kompenserende handlinger, såsom vask af beboerens 
ansigt og krop samt hårbørstning, mens beboeren guides til selv at børste sine 
tænder. Tilsynet observerer, at beboerens ressourcer ikke anvendes i størst muligt 
omfang, og tilsynet drøfter efterfølgende dette med medarbejderen. Medarbejde-
ren oplyser, at det er for at tage hensyn til beboeren, som ellers bliver utålmodig 
og kan finde på at rejse sig og forlade boligen midt under plejen og for at ræson-
nere beboerens ressourcer i løbet af dagen. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observation af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejder indleder med at klargøre de nødvendige hjælperedskaber, så plejen 
kan gennemføres hensigtsmæssigt. 

Under plejen ringer det på døren, og en kollega kommer ind i boligen. Kollegaen 
hverken præsenterer sig eller hilser på beboeren, men stiller i stedet medarbejde-
ren et spørgsmål. Medarbejderen svarer kort og fortæller, at det må vente, da 
medarbejderen netop er i gang med plejen. Kollegaen forlader herefter boligen 
uden at sige farvel til beboeren. 

Plejesituationen forløber herudover hensigtsmæssigt og uden unødige forstyrrel-
ser. 

 

Observation af hjælp til bad: 

Al pleje foregår på badeværelset, hvor medarbejderen har de nødvendige reme-
dier til rådighed. Der forekommer ingen unødige afbrydelser under forløbet. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 3: 

Al pleje foregår på badeværelset. Medarbejderen udfører hjælpen til den person-
lige pleje, mens beboeren sidder på toilettet.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under observationsstudierne af den personlige pleje er respekt-
fuld, ligeværdig og anerkendende.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne sikrer beboerne medindflydelse, og de arbejder ud fra den 
rehabiliterende tilgang med et personcentreret udgangspunkt. 



UANMELDT FOKUSERET TILSYN 2021 PLEJECENTER FÆLLEDGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
13 

Medarbejderen gør vaskeklude klar til at udføre nedre toilette, og beboeren står 
op ved de to greb, der omgiver toilettet, med fronten mod medarbejderen og 
guides ikke over foran vasken. Medarbejderens arbejdsstilling er uhensigtsmæssig, 
da den ikke muliggør, at der kan udføres fagligt korrekt nedre toilette, grundet 
manglende udsyn til de steder, hvor medarbejderen skal yde hjælpen. Medarbej-
deren har næsten alle remedier til rådighed, undtagen et halehåndklæde, og be-
boeren aftørres derfor med engangs-papirhåndklæder. 

Der forekommer ingen unødige forstyrrelser undervejs. 

Tilsynet drøfter efterfølgende forløbet med medarbejderen. I forhold til den dår-
lige arbejdsstilling, som ikke muliggør fagligt korrekt nedre toilette, og beboerens 
placering på toilettet i forbindelse med vask, nævner medarbejderen, at dette gø-
res for at spare tid, da beboeren kan blive utålmodig. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observation af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen foretager enkelte praktiske opgaver under forløbet. Fx ryddes der 
op efter den øvre personlige pleje, inden beboeren går ud på badeværelset.  

Mens beboeren børster tænder, udnytter medarbejderen tiden til at rede beboe-
rens seng.  

Efter plejen foretager medarbejderen de sidste praktiske opgaver, og boligen ef-
terlades i pæn og ryddelig stand.  

 

Observation af hjælp til personlig pleje 2: 

Efter badet udfører medarbejderen praktiske opgaver, som oprydning og sengered-
ning. Urent linned håndteres på korrekt vis, og medarbejderen følger gældende 
retningslinjer under de praktiske opgaver. 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 3: 

Medarbejderen foretager sengeredning, mens beboeren er på badeværelset for at 
børste tænder. Inden boligen forlades, håndterer medarbejderen affald fra boli-
gen. Medarbejderen oplyser, at de resterende praktiske opgaver udføres, når be-
boeren har fået serveret sin morgenmad. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observation af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen sikrer, at beboeren har indtaget sin medicin, inden plejen påbe-
gyndes. Medicinen er kontrolleret på korrekt vis. 

Medarbejderen ifører sig engangsforklæde og handsker. Herefter frakobles den 
lange kateterslange på korrekt vis, og beboeren vaskes forneden på korrekt vis, 
liggende i sengen. Medarbejderen er opmærksom på beboerens hud og rødme. Be-
boeren smøres med creme. 

Beboeren hjælpes med den nedre påklædning i sengen. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at der i to ud af tre observationsstudier ikke sker en tilstrækkelig hensigtsmæssig or-
ganisering af arbejdsopgaverne. I et tilfælde vurderes det, at en medarbejder forstyrrer unødigt og ud-
viser en mindre professionel adfærd.  

I et andet tilfælde vurderer tilsynet, at medarbejderens arbejdsstilling bidrager til en øget infektionsri-
siko, da medarbejderen ikke har det nødvendige udsyn til at udføre opgaven. Dertil vurderer tilsynet, at 
beboerens placering under den øvrige pleje er forbundet med mindre værdighed. 
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Beboeren går herefter ud på badeværelset, hvor tandbørstningen og den øvre per-
sonlige pleje forgår i et samarbejde mellem beboer og medarbejder. 

Medarbejderen foretager korrekt handskeskift og korrekt håndhygiejne mellem 
handskeskift under hele forløbet. 

Beboeren og medarbejderen går herefter en tur ned af gangen, hvorefter medar-
bejderen serverer morgenmaden for beboeren. Medarbejderen har medbragt en 
proteindrik fra beboerens køleskab. 

  

Observation af hjælp til bad: 

Medarbejderen ifører sig handsker, men anvender ikke plastforklæde under hjæl-
pen til bad. Der foretages korrekt skift af handsker under plejen, men der udføres 
ikke konsekvent håndhygiejne mellem handskeskift. 

Beboeren følges ud på badeværelset og sætter sig på badetaburetten, hvorefter 
medarbejderen støtter beboeren med badet. 

Tilsynet er ikke til stede på badeværelset under badet og observerer derfor ikke 
udførelsen af den personlige pleje. 

Under badet sikrer medarbejderen sig, at beboeren bliver vasket og skyllet, og at 
beboerens hud efterfølgende er tilstrækkelig tør. Medarbejderen observerer bebo-
erens hud og italesætter sine observationer over for beboeren. 

Efter badet går beboeren ind i stuen. Medarbejderen udfører praktiske opgaver og 
klargør herefter beboerens morgenmad og medicin. Medicinen kontrolleres på kor-
rekt vis. 

 

Observationsstudie af personlig pleje 3: 

Medarbejderen ifører sig handsker, men ikke plastforklæde, under plejen. Beboe-
ren sidder på toilettet, mens medarbejderen hjælper beboeren med at få vasket 
sig i ansigtet og på overkroppen. Medarbejderen hjælper med nedre påklædning, 
mens beboeren sidder på toilettet. Medarbejderen gør vaskeklude klar til at ud-
føre nedre toilette, og beboeren står op ved de to greb, der omgiver toilettet med 
fronten mod medarbejderen, og beboeren guides ikke over foran vasken. Medar-
bejderens arbejdsstilling er uhensigtsmæssig, da den ikke muliggør, at der kan ud-
føres fagligt korrekt nedre toilette, grundet manglende udsyn til de steder, medar-
bejderen skal yde hjælpen til vask. Endvidere udføres hjælpen ikke ud fra de hygi-
ejniske principper, da der ses eksempler på, at vask og aftørring går fra urent til 
rent. 

Der foretages ikke handskeskift under plejen, og hænderne afsprittes heller ikke 
efter, at handsker er taget af. Medarbejderen gør beboerens tandbørste klar og gi-
ver denne til beboeren med forurenede handsker.  

Da plejen er afsluttet, forlader medarbejderen boligen, uden at spritte sine hæn-
der, og følger beboeren ned til spisestuen. Her spritter medarbejderen hænder og 
serverer herefter morgenmad for beboeren. 

Tilsynet drøfter efterfølgende den manglende opmærksomhed på hygiejne med 
medarbejderen, der medgiver, at dette er et forbedringsområde for medarbejde-
ren. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte leveres med hensyntagen til beboernes individuelle behov.  

Det er tilsynets vurdering, at der i forhold til levering af personlig støtte og pleje er mindre tilfredsstil-
lende forhold, idet der på flere områder konstateres utilstrækkelige forhold, som det efter tilsynets 
vurdering vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. Det er tilsynets vurdering, at gældende 
hygiejniske retningslinjer i to tilfælde ikke overholdes, da der ikke anvendes korrekte værnemidler og 
ikke foretages korrekt handskeskift og håndhygiejne. Endvidere vurderer tilsynet, at de hygiejniske 
principper i et tilfælde ikke overholdes, da der vaskes fra urent mod rent. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Indgangen til plejecentret er præget af en hyggelig julestemning. Ved rundgang på 
plejecentret ses det, at flere afdelinger har pyntet op til jul, mens andre er i 
gang. Flere beboere stopper op og kommenterer, at det er hyggeligt. På mange af 
afdelingerne og i plejecentrets månedsblad ses der oversigter over husets aktivite-
ter. Der er et stort og varieret udvalg, som eksempelvis bowling, gymnastik, film-
hygge, musik, gå-ture og dans. 

Tilsynet observerer flere eksempler på venlig og respektfuld kommunikation. I en 
afdeling ses det, at en medarbejder henvender sig til en beboer, som netop er 
kommet hjem fra hospitalet. Medarbejderen spørger ind til, om beboeren har det 
godt, og hvordan det er gået på hospitalet. Beboeren sidder i kørestol, og medar-
bejderen sætter sig ned på hug, så kommunikationen kan foregå i øjenhøjde.  

En anden medarbejder går hen til en beboer, som ser forvirret ud. Medarbejderen 
lægger en hånd på beboerens skulder og siger ”kom med mig, vi skal snart spise”. 
Beboeren følger roligt med medarbejderen. 

Der er generelt en hyggelig og hjemlig stemning på flere af afdelingerne, som dog 
opleves meget forskellige. I nogle afdelinger er medarbejderne synlige, og der sid-
der beboere og hygger sig på fællesarealerne. I andre afdelinger opleves det spar-
somt med medarbejdere, og særlig en afdeling skiller sig ud fra de øvrige. På 
denne afdeling er der primært vikarer og en meget fortravlet social- og sundheds-
assistent, som i mødet med tilsynet udviser en stresset adfærd. På afdelingen er 
der meget stille, der er næsten ingen beboere samlet på fællesarealerne, dørene 
ind til beboernes boliger er lukkede. Tilsynet overværer, at social og sundhedsassi-
stenten i afdelingen sender to praktikanter hjem, idet der ikke er tid til dem. Af-
delingens manglende faste medarbejdere, sammenholdt med beboernes lidt min-
dre positive udsagn om plejen og forholdene på afdelingen, giver anledning til be-
kymring fra tilsynet side. Tilsynet har efterfølgende dialog med ledelsen omkring 
observationerne fra afdelingen, og tilsynet giver udtryk for bekymring for organise-
ringen. Tilsynet bliver oplyst, at der netop på denne afdeling er massivt fravær på 
tilsynsdagen, og at lederen på afdelingen har været  udlånt til et andet plejehjem,  
men aktuelt er på ferie. 

På to andre afdelinger observeres det, at der spilles popmusik i afdelingernes fæl-
lesstue. På den ene afdeling er musikken høj. Der er flere beboere til stede i rum-
met, som dog ikke virker generet – eller optagede – af musikken. 

Sociale aktiviteter En medarbejder og en beboer taler om dagens stolegymnastik, og de aftaler tids-
punkt for, hvornår medarbejderen skal følge beboeren. Medarbejderen henvender 
sig til en anden beboer og spørger ind til, om hun vil med til dagens stolegymna-
stik. Beboeren svarer ja, hvorefter medarbejderen fortæller, at hun vil sørge for 
at hente beboeren. 

På en af plejecentrets demensafdelinger sidder der seks beboere og spiser morgen-
mad i afdelingens spisestue. Der er tre medarbejdere til stede, som sidder med 
ved bordene og fører en hyggelige samtale med beboerne. Der er en hyggelig mor-
genstemning, og der afspilles radio i baggrunden, på baggrund af en beboers øn-
ske. 

En medarbejder har fundet et huske-spil frem, som får beboerne til at synge gen-
kendelige sange og gætte citater ud fra stikord. Flere beboere tager del i dette, 
selv om de sidder spredt forskellige steder i spisestuen, men medarbejderen sørger 
for at inkludere dem, der måtte ønske det. 

Ved et bord sidder der tre beboere og en medarbejder og taler om appelsiner, da 
afdelingen netop har modtaget friske appelsiner med grønne blade på. Medarbej-
deren skærer appelsinerne i skiver og deler ud til beboerne, der nyder smagen. 
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I dagligstuen sidder der tre beboere og ser fjernsyn, mens en medarbejder hjælper 
en beboer med at spise. 

Af øvrige aktiviteter og samvær observeres: 

• To beboere sidder sammen ved et lille bord og hygger med morgenmaden. 

• En beboer sidder og læser avisen i den fælles dagligstue. 

• En beboer sidder og nyder morgenfjernsynet. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Alle beboerne beskriver, at de har det godt, og at de er trygge ved at bo på pleje-
centret. 

En beboer bor i en ægtefællebolig med sin demensramte ægtefælle. Beboeren sy-
nes, at det var svært at flytte ind på plejecentret, og beboeren oplevede at miste 
noget af sin frihed, fordi folk kom rendende hele tiden. Beboeren oplevede at 
medarbejderne var gode til at udvise støtte. 

Beboerne siger: 

• ”Man føler tryghed, og man kan altid få hjælp - og så får jeg dejlig mad”. 

• ”Jeg føler mig godt behandlet, der er intet at klage over. Man kan leve 
det liv, man har lyst til. I betragtning af, at det er et offentlig tilbud, så 
fungerer det godt. Det er jo ikke for sjov, at man kommer på plejecenter, 
men det er et godt plejecenter, og jeg har indfundet mig med dette”. 

• ”Det er let at bo på plejecentret, selv om man har en anden religion. Man 
kan have sin religion i fred og dyrke den, som man vil”. 

• ”Jeg har aldrig befundet mig så godt som nu – ønskede Fælledgården og 
vil hellere dø, end at bo et andet sted - Lige siden jeg er kommet, er det 
bare blevet bedre fra dag til dag, troede aldrig jeg kunne få det så godt, 
niver mig i armen og bliver bare så glad, når jeg opdager, at det er virke-
lighed”.  

• ”Jeg har det faktisk meget godt. Behandlingen her og personalet giver mig 
tryghed”. 

• ”Det første halve år havde jeg svært ved at være her. Men efter et halvt 
års tid er jeg blevet meget glad for at være her”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever alle selvbestemmelse og medindflydelse.  

To beboere ligger i sengen og tager et formiddagshvil, hvortil de begge fortæller, 
at det er efter eget ønske. Beboerne har følgende udsagn: 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at indretningen på fællesarealerne er præget af en hyggelig, årstidsbestemt udsmyk-
ning, og det vurderes, at plejecentret har et varieret tilbud om aktiviteter. 

Det er tilsynets vurdering, at der i flere afdelinger udvises en respektfuld og anerkendende kommunika-
tion med beboerne, hvor medarbejderne inddrager beboerne i hyggeligt samvær og aktiviteter og mø-
der dem i øjenhøjde. 

Dog vurderer tilsynet, at en afdeling skiller sig ud. Afdelingen er hovedsageligt besat med vikarer, og 
den faste medarbejder, som tilsynet møder, udviser en fortravlet og stresset adfærd. Tilsynet observe-
rer i denne afdeling kun få beboere på fællesarealerne og ingen igangværende aktiviteter. Tilsynet vur-
derer, at de interviewede beboeres mindre positive udsagn om plejen (se beboerinterviewet) og de ob-
serverede forhold giver anledning til bekymring på denne ene afdeling.  
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• ”Når jeg er blevet vasket og har fået morgenmad, så går jeg i seng igen. 
Der er ikke noget at klage over”. 

• ”Jeg må godt gå, jeg skal bare sige det”. 

• ”Der er faste rammer til måltiderne, ellers er alt frit, og man må gøre, 
hvad man ønsker”. 

• ”Jeg deltager i træning to gange om ugen, medarbejderne gør alt for at 
jeg kan få det godt. Der er mulighed for, at jeg kan gøre det, jeg ønsker”. 

• ”Man kan bestemme alt inden for sine egne fire vægge”. 

En beboer oplever at have en god status på plejecentret, hvor der bliver lyttet til 
beboerens synspunkter og meninger. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne beskriver generelt, at de får den hjælp, de har brug for, og at de er til-
fredse med kvaliteten, når hjælpen ydes af de faste medarbejdere, men de ople-
ver, at kvaliteten er svingende, når hjælpen ydes af vikarer. To beboere kan ikke 
svare på tilsynets spørgsmål, og flere af beboerne oplyser, at de ikke får hjælp til 
personlig pleje. 

Beboerne siger:  

• ”De hjælper med alt muligt. Jeg kan fx ikke stå op alene”. 

• ”Jeg får det, der er brug for, de er så dygtige, jeg kan ikke sætte en fin-
ger på noget, de er gode til at smøre huden – man føler sig som et helt 
menneske, når man er færdig med morgenplejen”. 

• ”Det synes jeg generelt set at jeg gør. Det er udmærket kvalitet, det er 
jeg tilfreds med”.  

• ”Den er 100 % god, den bliver bedre fra dag til dag, vil gerne rose dem 
alle, de er så professionelle”. 

• ”Det eneste der kniber lidt, det er alle de her vikarer. Det er ikke rart, 
for så skal jeg hele tiden være inde over”. 

 

En anden beboer klarer selv plejen, men beboeren synes, at ægtefælle får en god 
hjælp.  

En anden beboer oplyser, at han har en badestol, men at badet kun er afprøvet en 
gang ved denne, hvilket ikke gik så godt. Det er beboerens oplevelse, at der ikke 
er leveret hjælp til bad gennem en længere periode. Tilsynet har ikke haft mulig-
hed for at rådføre sig med medarbejder fra afdelingen, da der på tilsynsdagen var 
meget travlt på den pågældende afdeling og kun mulighed for at få fat på vikarer, 
som ikke kendte til borgerens hjælp.  

Ledelsen oplyser til tilsynet, at der er tvivl om beboerens udsagn er korrekt, da 
beboer har kognitive udfordringer, men der vil blive taget hånd om problemstillin-
gen. Samme beboer oplever ligeledes, at der er alt for lidt personale på afdelin-
gen, og beboeren oplyser, at det er svært at få hjælp med rette kvalitet. Beboe-
ren henviser til, at nødkaldet ikke er givet på, og at kraven på blusen sidder sju-
sket. Tilsynet bemærker, at beboerens nødkald ligger på bordet ved siden af bebo-
eren. Idet beboeren er halvsidig lammet, kan det være vanskeligt for beboeren at 
nå dette. Kraven på blusen sidder skævt, og tilsynet hjælper beboeren med at få 
nødkaldet om halsen og få rettet på kraven. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag på ple-
jecentret. 



UANMELDT FOKUSERET TILSYN 2021 PLEJECENTER FÆLLEDGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
18 

En fjerde beboer oplever at mangle hjælp til at komme i bad og få vasket hår. Be-
boeren fortæller, at medarbejderne bliver ved med at love det, men at det ikke 
sker.  

Beboeren synes ikke, at det er rart at skulle sidde ude sammen med de andre, når 
beboeren ikke har været i bad længe. Fraset dette er beboeren tilfreds med hjæl-
pen. Tilsynet har drøftet udsagnet fra beboeren med ledelsen, der vil følge op på 
dette. 

 

Beboerne fortæller, at de bliver støttet i at anvende deres ressourcer aktivt, og at 
aftaler bliver overholdt. Beboerne siger: 

• ”Jeg gør også nogle ting selv, fx børste tænder”. 

• ”De er meget hjælpsomme, og man skal blot sige til, så er de der og hjæl-
per”. 

• ”Alt det jeg selv kan - vil jeg gerne gøre. Jeg barberer mig selv, og de er 
gode til at støtte mig og give mig tid, så jeg selv kan det, det giver god 
mening”.  

• ”Jeg gør det jeg selv kan”. 

 

Beboerne oplever generelt at få deres medicin til tiden. Tre beboere kan ikke 
svare på spørgsmålet. En beboer oplyser, at medarbejderne er meget opmærk-
somme. Beboeren får noget særligt medicin, der kræver, at beboeren skal sidde 
stille i 30 min. efterfølgende. 

Beboerne siger: 

• ”Alt det med medicin, det ordner de”. 

• ”Jeg får den medicin, jeg skal have”. 

• ”Det ordner medarbejderne, de kommer med medicin i forbindelse med 
måltiderne, det kører fint”. 

En beboer fortæller, at vikarer godt kan glemme aftenmedicinen, men at de faste 
medarbejdere gør det godt. 

En anden beboer nævner, at beboeren skal have udleveret en dagsæske dagligt til 
selvadministration, men at vikarerne ofte glemmer dette og udleverer medicin i et 
bæger. 

 

En del af beboerne har vanskeligt ved at redegøre for, hvordan de vil handle, hvis 
de oplever utilfredshed eller vil klage. Nogle siger, at de ikke har noget at klage 
over, eller at de vil tale med lederne eller medarbejderne. Andre beboere siger: 

• ”Der er altid en, man kan tale med, hvis man beder om det”.  

• ”Jeg ville bare sige det til dagvagten”. 

En beboer oplever, at lederen på afdelingen er meget fraværende, og beboeren 
ved derfor ikke, hvem der kan klages til. Tilsynet bliver oplyst, at afdelingslederen 
er udlånt til et andet plejehjem, men aktuelt er på ferie. 

En anden beboer fortæller, at der på afdelingen afholdes beboermøder jævnligt, 
hvor beboerne har mulighed for at komme til orde. Det er dog kun til kollektive 
problemer, men der er også mulighed for individuelle møder med den faste kon-
taktperson og andre medarbejdere, hvor man kan tilkendegive sin mening. Beboe-
ren fortæller, at beboeren vil foreslå, at der oprettes et introduktionskursus for 
beboerne, så beboerne ved indflytning kan blive fortrolig med boligen, nødkaldet, 
kontaktpersonssystemet og efterfølgende med resten af plejehjemmet. Beboeren 
nævner, at det er meget forvirrende at komme på plejehjemmet, og beboer næv-
ner depression som en typisk bivirkning i indflytningsfasen, som skal tages meget 
alvorligt. 
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Observation Alle beboere fremstår generelt soignerede og veltilpasse, svarende til deres leve-
stil og behov. En beboer fremstår med fedtet hår, og beboeren giver udtryk for 
ikke at have fået hjælp til bad i over en uge, og hos en beboer sidder kraven på 
tøjet skævt.   

Beboernes boliger og hjælpemidler i boligerne er ligeledes tilstrækkeligt ren-
gjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Syv ud af tolv beboere oplever kontinuitet, mens fem oplever, at der er mange vi-
karer. Tre af dem problematiserer det. Beboerne oplever, at der bliver fulgt op på 
aftaler, og at nødkaldet besvares hurtigt, eller inden for rimelig tid. 

I forhold til kontinuiteten, siger beboerne: 

• ”Det er som regel de samme”. 

• ”Der er en, der står mig nærmest, men det er lidt på skift, hvem der kom-
mer. De er meget gode alle sammen”.  

• ”Det kniber med faste medarbejdere, der er mange vikarer”. 

To beboere oplever det ikke som et problem, at der er vikarer, og beboerne for-
tæller, at alle vikarer er søde og venlige. Tre beboere oplyser, at der kommer 
mange forskellige, særligt i aften- og nattetimerne. Beboerne oplever, at det er 
frustrerende, da vikarerne ikke altid er bekendte med, hvilken hjælp beboerne 
skal have, og beboerne derfor selv skal forklare sig. En beboer nævner, at mange 
af vikarerne ikke taler dansk, men at beboeren taler mange sprog og derfor kan 
kommunikere med dem. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne beskriver generelt medarbejderne som søde og venlige. Beboerne ople-
ver, at medarbejderne taler pænt og i en respektfuld tone. 

Beboerne siger: 

• ”Der er en meget pæn omgangstone, man kan drille hinanden og lave sjov. 
Det er dejligt at få luft ind i mellem på en god måde”. 

• ”De kan godt lide, at der er lidt skævhed og morsomhed, det prøver jeg 
på bedste måde, for at få lidt liv i alle – alle er søde”. 

• ”De er meget meget meget søde”. 

• ”De taler pænt til mig, synes jeg”. 

• ”Jeg synes, at der er et meget frit sprog mellem personale og beboere”. 

• ”Vi kan grine sammen, og jeg tror de er vilde med mig, det siger de”. 

En beboer har dog oplevet, at nogle vikarer enten tiltaler beboerne, som om de er 
børn, eller tiltaler dem som om de er fanger i et fængsel. Beboeren mener, at det 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen og kvaliteten, når den ydes af de faste medar-
bejdere, men at flere beboere er mindre tilfredse, når hjælpen ydes af vikarer. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever, at de støttes i at anvende deres ressourcer aktivt, og at 
aftaler overholdes. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at medicinen udleveres rettidigt. 
Tilsynet vurderer, at beboerne har divergerende oplevelser af, hvor de kan henvende sig ved behov for 
at klage. 

Tilsynet vurderer, at den tildelte indsats generelt svarer til beboerens behov, samt at hjælpemidler og 
boliger er tilstrækkeligt rengjorte. 

Det er tilsynets vurdering, at syv beboere oplever kontinuitet i støtten i dagvagten, men at fem beboere 
oplever, at der er mange vikarer, særligt aften og nat, som ikke altid har kendskab til beboernes behov 
for hjælp. 
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er kulturbestemt og finder det ikke problematisk, men beboeren er dog til tider 
påvirket af dette. 

 

Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og person-
lige grænser. De banker fx på døren. De siger: 

• ”Det har jeg indtrykket af, at de har”. 

• ”I de fleste tilfælde banker de på eller ringer på klokken”.  

• ”Fx når vi har gæster, det respekterer de meget”. 

• ”De respekterer mig på alle områder, de er tip-top, jeg kan ikke forvente 
mere”. 

 

Beboerne fortæller, at der er mange aktivitetstilbud på plejecentret og mange 
muligheder for at deltage i samvær med de øvrige beboere. 

En beboer fortæller, at hun er begrænset af, at hun ikke kan se og høre, men at 
hun ind imellem deltager i banko, hvor en ven eller en medarbejder spiller for 
hende. Dette nyder beboeren. 

En anden beboer fortæller, at hun besøger en veninde, som bor på en af de andre 
afdelinger. Beboerne siger: 

• ”Jeg går nogle ture”. 

• ”Der sker meget, jeg er imponeret, jeg deltager i alt, men er ikke aktiv, 
men det er dejligt at være med”. 

• ”Sidst der var banko, var der en pige, der spillede for mig – og så vandt 
hun, så jeg fik en stor buket blomster”.  

• ”Jeg går til alt, hvad der sker, gymnastik og fællessang”. 

En tredje beboer fortæller om nogle spændende arrangementer, som beboeren har 
deltaget i, eksempelvis sønderjysk kaffebord og en skotsk eftermiddag med sække-
piber - ”der var så godt, at man næsten kunne græde”. 

En fjerde beboer glæder sig til at fejre julen på plejecentret. Beboeren vil hellere 
dette end ud til familien, og beboeren fortæller, at han allerede har indkøbt di-
verse drikkevarer, som skal gøre aftenen festlig. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Kun en beboer erindrer at have erfaring med overgange efter indlæggelse, og bebo-
eren fortæller, at det var godt at komme tilbage på plejecentret efter indlæggelsen, 
og at beboeren har indtrykket af, at de følger op, og det er meget rart. 

Seks beboere har erfaring fra indflytningen, og de oplever, at medarbejderne tager 
godt imod dem ved indflytning og medvirker til, at beboerne hurtigt føler sig godt 
tilpas. 

 

I forhold til det interne og tværfaglige samarbejde mellem medarbejderne på ple-
jecentret oplever beboerne, at medarbejderne taler sammen om beboernes pleje, 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd fra med-
arbejdernes side, samt at der udvises hensyn til privatliv og personlige grænser.  

Det er tilsynets vurdering, at en beboer oplever, at nogle vikarer ikke har en anerkendende og målrettet 
kommunikationsform. 

Tilsynet vurderer, at beboerne finder aktivitetstilbuddene særdeles tilfredsstillende. 
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og de er orienterede om tidligere forløb og nye beslutninger. Beboerne har indtryk 
af, at medarbejderne holder øje med deres tilstand og kontakter læge/hospital ved 
behov. 

En beboer fortæller, at hun taler med medarbejderne om forandringer. Der er fx 
lige blevet taget prøve for UVI, og beboeren afventer svar. Beboeren siger: 

• ”Det har jeg indtrykket af, at de gør, det er ikke noget, man skal presse 
på for”. 

En anden beboer oplever, at beboeren ikke ser sin læge så meget efter indflytning: 

• ”Det gør de, men jeg har kun én gang på to år set en læge her. Det går 
bare gennem personalet”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Ni beboere udtrykker tilfredshed med maden. En beboer savner dog grøntsager. 
Beboeren har efterspurgt dette til beboermøder igennem 2 år, men det er ikke 
blevet hørt. En beboer nævner, at maden er meget god, og at beboeren ofte for-
tæller det til kokken. Det smager hjemmelavet, selv om der skal laves mad til hele 
huset. Smørrebrødet er altid frisk og altid pænt pyntet. Beboerne siger: 

• ”Jeg er imponeret, den er veltillavet og velsmagende”. 

• ”Den er tip top – har i mit liv smagt så meget mad, da jeg har rejst me-
get, så maden den er god”. 

• ”Vi spiser den varme mad. Vi får ingen grøntsager. Jeg har klaget til hvert 
beboermøde, men det hjælper ikke”. 

• ”Den er pragtfuld. Jeg kan bare ikke lide deres franskbrød, men så får jeg 
bare rugbrød eller yoghurt”.  

• ”Maden er ikke som min mors, men den smager ok”. 

 

En beboer oplever dog, at særligt kartoflerne ikke altid er veltilberedte, og det 
stegte flæsk ikke altid er så sprødt, når det kommer i en bradepande. 

En anden beboer oplever, at beboerens behov for diabeteskost ikke imødekommes, 
og beboeren oplever, at det er de samme grøntsager beboeren får, hvilket beboe-
ren finder ensformigt. 

Flere af beboerne oplever, at der er mulighed for indflydelse på maden. De næv-
ner, at der afholdes afdelingsmøder, hvor man kan blive hørt. Der deles en menu-
plan ud hver måned, så beboerne kan se, hvad der bliver serveret, og to beboere 
beskriver også muligheden for at gå i caféen, hvor man selv har mulighed for at 
købe noget.  

En beboer fortæller, at beboeren for nyligt har ønsket boller i karry, og at det kom 
på menuen kort tid efter, mens en anden beboer stolt viser et referat fra afde-
lingsmødet, hvor der står beskrevet, at beboerens ønsker vil blive imødekommet. 

Flere beboere fortæller, at man kan få noget andet mad, såfremt der er noget 
man ikke kan lide. En beboer er særligt glad for den varme mad, og beboeren op-
lever, at medarbejderne er flinke til at varme ekstra mad til beboeren ved behov. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne har positive oplevelser i forbindelse med overgangen fra hospital til ple-
jecentret samt ved indflytning på plejecentret. Beboerne følte sig godt modtaget, og de oplever, at 
medarbejderne følger godt op på deres forløb. Det er tilsynets vurdering, at beboerne udtrykker tilfreds-
hed i forhold til medarbejdernes samarbejde med beboernes læge og med hinanden. 
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Beboerne beskriver, at der generelt er en god og hyggelig stemning under målti-
det, men at den også er præget af tavshed. De siger: 

• ”Det er meget hyggeligt, men jeg kan ikke snakke med nogen”. 

• ”Jeg spiser som regel ude, der er en god stemning”.  

• ”Jeg synes, at den er ret afslappet. De beboere, som jeg sidder sammen 
med, er sådan set ret friske”. 

• ”Jeg kan ikke sige noget dårligt om stemningen, jeg sidder sammen med 
en af de andre beboere, jeg kan ikke forstå, hvad han siger, men han er 
utroligt sød”. 

• ”Der er lidt tavst, der bliver ikke snakket meget, men jeg er tryg ved mål-
tiderne, og det er det vigtigste”. 

Flere beboere nævner, at medarbejderne ikke altid sidder med ved bordet, og de 
oplever, at det kan påvirke stemningen og mindske dialogen ved måltidet. En be-
boer har oplevelsen af, at mange af de andre beboere er for dårlige til at kunne 
føre dialog, og de oplever, at særligt vikarerne kun taler indbyrdes med hinanden 
og ikke med beboerne. Beboeren oplyser, at den faglige indsigt mangler. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplyser, at de har haft fokus på ernæring og diabetes. En medar-
bejder har været på kursus på Steno Diabetescenter, og medarbejderen er blevet 
undervist i ernæring til diabetikere. Medarbejderen har herefter delt sin viden 
med kolleger. 

Medarbejderne nævner, at plejecentret i relation til dette også har haft fokus på 
ernæringen til socialt udsatte beboere. Medarbejderne oplever, at det er en udfor-
dring, at nogle beboere afviser den tilbudte mad eller helt afmelder den, så de 
ikke får dækket deres ernæringsbehov i tilstrækkelig grad. De er derfor gået i dia-
log med de konkrete beboere for at se på mulige løsninger. Sygeplejerskerne har 
haft undervisning omkring emnet, og de tilbyder sparring til de kolleger, der ople-
ver, at det er svært. 

BPSD-projektet er også et fokusområde på plejecentret, og der afholdes beboer-
konferencer, hvor beboerne gennemgås enkeltvis i et tværfagligt forum. Medarbej-
derne oplever BPSD-arbejdet meget positivt, og de finder det meningsfuldt og læ-
rerigt. 

Medarbejderne er blevet mere opmærksomme på at se beboeren i et helhedsper-
spektiv, hvor den røde tråd i beboerens forløb opleves mere tydeligt. De fortæller, 
at de ligeledes har fået øget deres kompetencer vedrørende identifikation af 
symptomer og kobling til sygdomsbillede, og de kommer med eksempler herpå. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at ni beboere er tilfredse med madens kvalitet, men at en beboer med diabetes ikke 
oplever at få imødekommet sit ønske om særlig kost. Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt 
oplever mulighed for medinddragelse, og de oplever, at der bliver lyttet til deres ønsker omkring målti-
det, dog oplever en beboer at have ønsket ekstra grøntsager gennem to år, uden at det er imødekom-
met. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at stemningen ved måltidet er hyggelig, men at 
fravær af medarbejderne ved måltidet mindsker dialogen ved bordene. 
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Medarbejderne oplyser, at e-tavlerne er implementeret i afdelingen, og at de an-
vendes dagligt. Medarbejderne oplever, at anvendelsen af e-tavlerne giver et godt 
og tydeligt overblik over fokusområderne hos beboerne, og de er glade for tav-
lerne. Der afholdes endvidere tavlemøder ugentligt, hvor beboerne gennemgås. 

Medarbejderne fortæller afslutningsvist, at de på plejecentret har opmærksomhed 
på at anvende den personcentrerede tilgang i deres arbejde. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne nævner følgende faktorer, som værende essentielle for at sikre en 
respektfuld kommunikation med beboerne: 

• Ligeværdighed. 

• Tale i øjenhøjde - sætte sig ned. 

• Give sig tid og udvise ro. 

• Kendskab til beboeren og beboerens behov. 

• Empati. 

• Være nærværende. 

• Have et åbent kropssprog. 

Medarbejderne oplever, at respekt og ligeværdighed bliver synligt ved, at beboe-
ren udviser tillid og danner relation med medarbejderne. 

Hvis medarbejderne oplever, at en kollega fører en uhensigtsmæssig kommunika-
tion til en beboer, vil medarbejderne påtale det i nuet. Medarbejderne oplever, at 
der er tilstrækkelig psykologisk tryghed i afdelingen til at kunne tale åbent og ær-
ligt om svære emner. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne har fokus på beboernes livskvalitet og livshistorie, og de anvender 
deres kendskab til områderne aktivt i deres arbejde. Medarbejderne klarlægger 
beboerens behov, vaner og rutiner ved en forventningsafstemning i forbindelse 
med indflytningen, hvor der afholdes indflytningssamtale med beboeren og evt. 
pårørende. Kontaktpersonen og en sygeplejerske deltager ved samtalen. 

Medarbejderne er løbende i dialog med beboerne om deres ønsker, og de sikrer sig 
ud fra et fagligt udgangspunkt, at ønsker er realistiske, og at de kan opfyldes. Be-
boernes vaner og rutiner dokumenteres og ajourføres i besøgsplaner, som alle kol-
leger kan tilgå. 

Medarbejderne anvender klippekortsordningen, og klip anvendes primært til bus-
ture, indkøb, få ordnet negle og individuelle behov. Afdelingerne er struktureret 
lidt forskelligt i forhold til registrering af klip, hvor nogle afdelinger har en medar-
bejder, der fungerer som tovholder for klip og fører regnskab, mens andre selv ori-
enterer sig og dokumenterer i Cura. 

Rehabilitering Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der bidrager til en rehabiliterende til-
gang. Medarbejderne oplyser, at rehabilitering betyder at anvende beboernes res-
sourcer i hverdagsaktiviteter og have fokus på at bevare beboernes funktioner og 
yde kompenserende støtte, der hvor det giver mening. Medarbejderne er opmærk-
somme på at italesætte tilgangen ved indflytningssamtalen, så beboere og pårø-
rende har kendskab til plejecentrets fokus på, at de skal gøre det, de selv kan. 
Medarbejderne fortæller, at der er sat ekstra tid af på badedage til, at medarbej-
derne kan støtte beboerne, så der er god tid til at yde guidning/motivation, så be-
boerne støttes i selv at udføre handlinger. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejecentret. 
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Medarbejderne oplever gode muligheder for sparring med kolleger og fysioterapeu-
ter vedrørende træning i hverdagsaktiviteter. Terapeuter deltager også på beboer-
konferencer, hvilket opleves positivt for den tværfaglige indsats. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne oplyser, at de sikrer god dokumentation i Cura, så kolleger er op-
daterede for at sikre sammenhæng i udskrivelsesforløbet. 

Ved udskrivelsen laves en sygeplejefaglig udredning, for at sikre, at medarbej-
derne kommer omkring alle sygeplejeområder, og epikriser og udskrivningsrappor-
ter gennemgås af en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Der er en af-
tale på plejecentret om, at medarbejderne orienterer sig i journalen hos indlagte 
beboere. Plejecentret har overlap mellem vagtlag, hvor der også gives mundtlig 
rapport. 

Medarbejderne anvender e-tavler til at få et hurtigt overblik over beboernes til-
stand, og beboerne tages op på et tavlemøde dagen efter udskrivelse. Ved udskri-
velse udføres altid TOBS og triagering. Plejecentret er ved at få implementeret tri-
agering på alle afdelinger, og medarbejderne oplever, at det er blevet en mere in-
tegreret del af deres arbejde. 

Vedrørende det tværfaglige arbejde, afholder medarbejderne ydermere tværfag-
lige beboerkonferencer, hvor kontaktpersonen er i dialog med beboeren omkring 
dennes ønsker. Nogle beboere deltager selv i konferencerne og kan her give udtryk 
for deres behov. Der er en fast turnus med beboerkonferencer, så alle beboere 
gennemgås ca. hver tredje måned. 

Medarbejderne oplever endvidere et godt samarbejde med plejecentret to huslæ-
ger, der kommer på ugentlig basis. 

Medarbejderne oplyser, at beboerne profiterer af det tværfaglige samarbejde, og 
at beboerne oplever, at der bliver fulgt op på aftaler, og beboerne udtrykker en 
tryghed ved, at alle de tværfaglige medarbejdere også har kendskab til indsatser 
vedrørende beboerne. 

Medarbejderne nævner endvidere, at de har et godt samarbejde med kvalitetssy-
geplejersken, som følger op på indberetningerne af de utilsigtede hændelser og 
medinddrager medarbejderne i at lave hændelsesanalyser, når det skønnes rele-
vant. Medarbejderne er glade for at være en del af kvalitetsarbejdet. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for faktorer, der kan bidrage til at skabe tryghed for bebo-
erne. De nævner eksempelvis: 

• Nødkald – mulighed for at tilkalde hjælp. 

• Genkendelighed og kontinuitet, gennem kontaktpersonssystem og faste af-
løsere.  

• Kendskab til beboerens døgnrytme, 

• Medinddragelse af beboere og pårørende. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, der kan sikre en respektfuld kommuni-
kation og adfærd. Medarbejderne kan ligeledes på særdeles tilfredsstillende måde redegøre for arbej-
det med at sikre beboernes selvbestemmelsesret, og hvorledes plejen udføres ud fra en personcentreret 
og rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes 
det tværfaglige samarbejde bidrager til at skabe kontinuitet og sikre den rette pleje og støtte. 
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I relation til dette beskriver medarbejderne følgende elementer som vigtige i det 
forebyggende arbejde med at skabe sikkerhed for beboerne: 

• Sengehest og bevægelsesalarm. 

• Screeninger til forebyggelse (ernæring, tryksår, fald).  

• Vidensdeling og sparring med kolleger. 

• Hygiejneindsats. 

• Faste toilettider, sikre væskeindtag – for at forebygge eksempelvis urin-
vejsinfektion. 

 

Medarbejderne kan redegøre særdeles tilfredsstillende for korrekt medicinhåndte-
ring, hvor de sikrer sig, at beboerne indtager deres medicin. De 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 planlægger dagens arbejde fra morgenstunden, og forde-
ling af beboere og opgaver fremgår på en dagsplan. Beboerne fordeles ud 
fra kontaktpersonssystemet med udgangspunkt i relationer og kemi mel-
lem medarbejdere og beboere. Endvidere sikres det, at der tages hensyn 
til beboernes kompleksitet og medarbejdernes kompetencer. 

Medarbejderne oplyser, at de starter med at orientere sig i Cura og be-
søgsplanen for de beboere, de skal ind til. Særligt hvis det er beboere, 
de ikke er vant til at komme hos. For at minimere forstyrrelser indleder 
medarbejderne plejen med at klargøre alle remedier. Medarbejderne 
lægger telefonen fra sig, hvis de skal hjælpe en beboer, der let bliver 
forstyrret. 

Ved ændringer i beboernes tilstande vurderer den enkelte medarbejder 
behovet for hjælp og sparring fra kolleger. Medarbejderne udfører TOBS, 
og på baggrund af data herfra iværksættes der videre indsats i samar-
bejde med en ansvarshavende medarbejder. Medarbejderne oplever, at 
de har nogle gode arbejdsgange for dette, og at de kan få god hjælp ved 
behov. 

Arbejdsgange i forbindelse 
med dokumentationsarbej-
det 

Medarbejderne har håndholdte tablets, og de oplyser, at det giver mulig-
hed for, at de kan dokumentere tidstro. Medarbejderne oplyser, at de 
har gode muligheder for at få hjælp og sparring af sygeplejegruppen. De 
fortæller endvidere, at de netop har gennemgået alle beboernes doku-
mentation på baggrund af et andet tilsyn. 

Instrukser, vejledninger og 
procedurer 

Medarbejderne oplyser, at de anvender lokale mapper FSIII-mappen, VAR 
og KK-net til at sikre, at de fremsøger gældende vejledninger og instruk-
ser. I lokale mapper kan der fx opnås viden omkring proceduren vedrø-
rende en bortgået beboer. 

Medarbejderne redegør for anvendelsen i praksis, og de beskriver, at VAR 
særligt anvendes til undervisning af elever og afløsere samt ved udførelse 
af sygeplejefaglige procedure, fx intramuskulære injektioner, medarbej-

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til faktorer, der skaber tryghed og sikkerhed for be-
boerne, og at medarbejderne kan redegøre for gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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derne ikke har udført længe. Sygeplejersken nævner, at plejecentret an-
vender auditeringsskemaer fra KK-net, og at de i handlingsanvisningerne 
indsætter links til VAR. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at besøgsplanen tager udgangspunktpunkt i beboerens 
ønsker og ressourcer, og at den beskriver beboerens behov for hjælp gennem 
hele døgnet. Besøgsplanen er inddelt i faglige overskrifter og indeholder korte, 
præcise, individuelle og handlevejledende beskrivelser, hvor særhensyn også er 
beskrevet. Medarbejderne anvender den faste skabelon fra KK-net, hvor samar-
bejdet med beboeren også tydeligt fremgår. 

Den medicinansvarlige og kontaktpersonen er ansvarlige for at opdatere og 
ajourføre besøgsplanen, og de forskellige vagtlag dokumenterer og ajourfører 
selv. 

Besøgsplanen opdateres ved ændringer i beboerens tilstand, beboerkonferencer 
og udskrivelser fra hospital. 

Handlingsanvisninger Medarbejderne oplyser, at det primært er social- og sundhedsassistenterne, der 
udarbejder handlingsanvisningerne. De oplyser, at der er nogle tydelige krav til 
opbygningen af handlingsanvisningerne, der skal imødekommes, som sikrer, at 
den er handlevejledende og individuelt tilpasset, og de nævner, at der på pleje-
centret har været stor opmærksomhed på at ensrette dokumentationen. Medar-
bejderne beskriver, at de anvender handlingsanvisninger ved alle sundhedslovs-
ydelser, og de linker til VAR for at sikre korrekte og opdaterede procedurer. 

Medarbejderne oplever, at kvaliteten af handlingsanvisningerne generelt er god, 
og at de får den information, 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 planlægning af plejen og 
dokumentationsarbejdet.  Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af in-
strukser og vejledninger. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for besøgspla-
nerne 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 Plejecenter Fælledgården, er der udført et fokuse-
ret tilsyn med fokusemnet ”Ernæring”. Den samlede tilsynsvurdering for fokusemne ”Ernæring” er, jf. be-
skrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 6.3: 

 

Tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der for en beboer er dokumenteret korrekt ernæringsscreening og vejning, mens der 
for en anden beboer mangler ernæringsscreening, og at frekvensen for vejning ikke følges , jf. ”Instruks til 
indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats”.  Det er tilsynets vurdering, at der ses varierende 
kvalitet i dokumentationen, idet der fx er gode eksempler med en terapeutisk udredning for dysfagi, hen-
visninger til lægekorrespondance og dokumentation for en beboer, der ikke ønsker at følge den anviste 
diæt. Samtidig ses der mangler på flere andre områder, fx angivelse af en spiseforstyrrelse under helbreds-
tilstande og mangelfulde handlingsanvisninger for vejning. Tilsynet vurderer, at besøgsplanerne er mangel-
fuldt udført. Særligt bemærkes, at beboernes kostform ikke fremgår, og at der i en journal henvises til 
handlingsanvisning for ernæringsindsats, der ikke er handlevejledende. Der ses ligeledes varierende grad af 
sammenhæng i dokumentationen. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes systematisk med overdragelse af ændringer i beboernes vægt eller andre 
forhold relateret til beboernes mad og ernæring. Medarbejderne efterlyser ensartede arbejdsgange for ar-
bejdet med ernæring, efter at der ikke længere er en diætist på plejecentret. Det er tilsynets vurdering, 
at medarbejderne kan redegøre for et bredt tværfagligt samarbejde på ernæringsområdet. Medarbejdernes 
kendskab til plejecentrets hovedkostform og dysfagidiætens forskellige konsistenser kan styrkes, for der-
igennem at sikre den rette kost- eller diætform til beboerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et 
godt kendskab til køkkenets sortiment, herunder til menuplan for mellemmåltider. Det er tilsynets vurde-
ring, at den observerede ernæringsscreening er korrekt udført. Medarbejderne efterspørger kompetence-
udvikling i arbejdet med ernæringsvurderinger. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har varierende kend-
skab til ”Instruks til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats ” og et godt kendskab til arbejds-
gangene. 

Tilsynet vurderer, at en beboer er utilfreds med maden, mens en anden beboer generelt er mere tilfreds. 
Det er tilsynets vurdering, at begge beboere har problemer i forhold til at tygge og synke. Beboerne har 
forskellige tilgange til denne problematik, men fælles for dem begge er, at de ikke oplever sig mødt i deres 
ønsker til maden. Tilsynet anerkender, at beboerne har mulighed for en dysfagidiæt, såfremt de ønsker 
dette.  

4.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER FOR FOKUSEMNE ERNÆRING 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på ernæringsom-
rådet på plejecentret:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at dokumentationen er af va-
rierende kvalitet med flere mangler. Der ses 
blandt andet mangler i forhold til: 

• Manglende ernæringsscreening. 

• Angivelse af en helbredstilstand. 

• Handlingsanvisninger for vejning.  

Tilsynet anbefaler, at der igangsættes systematisk 
opdatering af dokumentationen, så der sikres den 
samme kvalitet hele vejen igennem dokumentatio-
nen. Der kan sættes et særligt fokus på: 

• Ernæringsscreening. 

• Handlingsanvisning for ernæringsindsats. 
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• Handlingsanvisning for ernæringsindsats, 
der viser, hvad beboeren ikke ønsker, og 
der mangler beskrivelse af, hvad beboe-
ren skal tilbydes af mad. 

• Korrekt beskrivelse af mål for indsats om 
vægtøgning. 
 

For besøgsplanerne: 

• Angivelse af kostform.  

• Opdeling i dagens måltider. 

• Handlevejlende beskrivelser. 

• Beskrivelse af mellemmåltider 

• Angivelse af en beboers fødevarealler-
gier. 

• Angivelse af beboerens behov for hjælp 

• Handlingsanvisninger for vejning. 

• Besøgsplanens kvalitet – så besøgsplanen 
kan fungere, som det værktøj, den er til-
tænkt 

• Sammenhæng i dokumentationen. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne efterspør-
ger ensartede arbejdsgange for arbejdet med be-
boernes ernæring, og kompetencer i ernærings-
vurderingen. Ligeledes har medarbejderne et va-
rieret kendskab til ”Instruks til indsatserne ernæ-
ringsscreening og ernæringsindsats”. Herunder er 
nogle medarbejderes viden om kostformer og dys-
fagidiætens konsistenser mangelfuld. Tilsynet er 
oplyst om, at der er startet undervisning af dette 
på plejecentret. 

Tilsynet anbefaler, at der sikres ensartede arbejds-
gange i forhold til ernæringsområdet på afdelin-
gerne, at alle social – og sundhedsassistenter og sy-
geplejersker har kendskab til ”Instruks til indsat-
serne ernæringsscreening og ernæringsindsats”, og 
at det sikres, at de har de nødvendige kompetencer 
i ernæringsscreeningsvurdering. 

Tilsynet anbefaler, at undervisningen af medarbej-
derne i kostformerne og konsistenser fortsættes. 

Tilsynet bemærker, at begge beboere ikke ople-
ver sig mødt i deres ønsker til maden. 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på at møde 
beboerne i forhold til deres konkretet problemstillin-
ger og ønsker til maden. 

 

 



UANMELDT FOKUSERET TILSYN 2021 PLEJECENTER FÆLLEDGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
29 

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 borgerens 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 en spiseforstyrrelse, underernæring og tygge-synkeproblemer, mens den anden beboer har dys-
fagi. 

 

 

Mål 2: Dokumentation - Kvalitet i dokumentationen 

Emne Data 

Ernæringsscreening 
og forebyggelse 

Tilsynet har gennemgået dokumentation for to beboere med henholdsvis en team-
koordinator/social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske. 

For en beboer er ernæringsscreeningen korrekt udfyldt og opdateret. Der er ikke 
registreret kostform for beboeren. 

For den anden beboer er der ikke ernæringsscreenet. 

 

Notater under observationer 

For en beboer ses ugentlige vejninger, som har den rette frekvens, jf. ernærings-
screeningen, dog med to perioder, hvor beboeren ikke er vejet med samme fre-
kvens. For en vejning ses et markant vægttab, hvor der korrekt er optaget notat 
omkring problemstillingen. Efterfølgende ses det, at beboeren er retur til den for-
rige vægt og herefter har en stabil vægt. Det bemærkes, at beboeren har haft en 
betydelig planlagt vægtfremgang. 

For den anden beboer ses meget sporadiske registreringer af beboerens vægt. 
Herved følges frekvensen for vejning ikke, jf. ”Instruks til indsatserne ernærings-
screening og ernæringsindsats”. Beboeren er vægtstabil. 

Sammenhæng mel-
lem behov og til-
budte indsatser 

Generelle oplysninger og stamdata 

For en beboer gælder, at beboerens spiseforstyrrelse i helbredsoplysninger er an-
givet under ”tidligere”. Tilsynet finder, at denne bør være aktuel. Der er spurgt 
ind til allergi. 

For den anden beboer er der korrekt registrering af beboers dysfagi, og der er li-
geledes registreret intolerance og allergier. 
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Funktionsevnetilstande 

For en beboer mangler der registrering under Fødeindtag, hvor beboerens tygge-
synkebesvær skal beskrives. Spise er ligeledes ikke udfyldt med beboers spisepro-
blematik. 

For den anden beboer er Fødeindtag beskrevet – herunder, at beboeren har fra-
sagt sig dysfagidiæt. Der henvises til korrespondance med egen læge. Denne hen-
visning kunne optimeres ved at nævne dato for korrespondancen. Felterne Spise 
og Drikke er korrekt udfyldt. Herunder henvises igen til korrespondance med egen 
læge. 

 

Helbredstilstande 

For en beboer er Undervægt udfyldt, men der mangler beskrivelse af beboers spi-
seforstyrrelse, ligesom det er angivet. at der skal forebygges vægttab. I stedet 
burde det været angivet, at der arbejdes med vægtopbygning. Der mangler opret-
telse af Problemer med fødeindtagelse, da beboer har synkeproblemer, og medar-
bejderen ved, at beboeren har problemer med nogle konkrete fødeemner. 

 

For den anden beboer er der beskrevet problem med fødeindtag – der henvises til 
dysfagiscreeningen, samt at beboeren frasiger sig Dysfagidiæt. Der henvises til 
korrespondance med lægen. 

 

Handlingsanvisninger - Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

For en beboer er der udfyldt handlingsanvisning for ernæringsindsats. Det er angi-
vet, at det faglige mål er at undgå vægttab. Der er angivet målet for beboerens 
vægt, som er væsentligt højere end beboerens laveste vægt i forløbet. Der er der-
med tale om, at målet er vægtøgning. Der er anvisning fra behandler og beskri-
velse af aftale mellem læge og beboer om tiltag, der skal understøtte beboerens 
bedring. Det er beskrevet, at beboerens ernæringsindtag skal dokumenteres i 
Cura. Tilsynet observerer, at dette er sket i høj grad i starten af forløbet, men ef-
terfølgende i varierende grad. Tilsynet drøfter med medarbejderen, at aftalen 
med lægen med fordel kan opdateres i forhold til beboerens nuværende status. 

Der er i Handlingsanvisning for vejning korrekt angivet frekvens, mens der udestår 
beskrivelse af tid på dagen, der vejes, beboerens påklædning, og hvilken vægt der 
anvendes. For den anden beboer ses tilsvarende i Handlingsanvisning for vejning. 

I Handlingsanvisning for ernæringsindsats for den anden beboer er det beskrevet, 
at beboeren ikke ønsker at følge den faglige anvisning for dysfagidiæt. Der henvi-
ses til lægenotat. Der er ingen beskrivelse i handlingsanvisningen af, hvad beboe-
ren skal tilbydes af mad, når beboeren ikke ønsker sin diæt, og ingen angivelse af 
kostformen. Der findes en udførlig terapeutisk udredning. 

 

Besøgsplanen 

For begge beboere ses det, at besøgsplanerne er inddelt med tydelige overskrif-
ter. 

For en beboer er beboerens egne ressourcer angivet samt beskrivelse af, hvor be-
boeren indtager sine måltider. Der udestår beskrivelser af kostformen samt mel-
lemmåltider. For Aften mangler beskrivelse af beboerens ressourcer, og det er an-
givet, at beboeren ”spiser egen mad”, hvilket er misvisende, da beboeren spiser 
mad produceret på plejecentret. Der er ikke angivet mellemmåltid for aften. 

 

For den anden beboer er det angivet, at beboeren spiser både i spisestuen og i 
egen bolig, samt at dette skal ske under opsyn. Planen er ikke opdelt i de enkelte 
måltider, herunder mellemmåltider, dette gør sig også gældende for hele døgnet. 
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Der henvises korrekt til handlingsanvisning for ernæringsindsats, men denne angi-
ver som tidligere beskrevet ikke, hvad beboeren skal tilbydes af mad. Der er ikke 
beskrevet kostformen, som beboeren spiser.  

Der er ikke angivet i besøgsplanen, at beboeren har fødevareallergi. Der er ikke 
angivet i besøgsplanen, at beboer ved hårde/seje fødevarer har behov for hjælp 
til at skære maden ud. (Oplyst af beboeren til tilsynet). 

5.2 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Overgange og sammenhæng 

Emne Data 

Overgange Medarbejderne oplyser, at de overdrager observationer omkring mad og ændringer 
i beboernes vægt til sygeplejersken. Ændringerne dokumenteres, og der udføres 
typisk en ernæringsscreening. 

E-tavlen understøtter arbejdsgangene for arbejdet med ernæring. Beboernes sta-
tus drøftes løbende ved daglige møder, tværfaglige konferencer og BPSD- konfe-
rencer, som bidrager til at sikre opfølgning på beboernes ernæring. 

Medarbejderne oplyser, at der tidligere var en diætist ansat på plejecentret, og at 
medarbejderne nu arbejder med at gribe de problemstillinger, der er i forhold til 
ernæring. Der savnes lidt mere ensartede arbejdsgange, der er fælles for alle af-
delinger omkring ernæring. 

Medarbejderne oplyser, at der samarbejdes med en række faggrupper om beboer-
nes ernæringsmæssige problemstillinger. Medarbejderne nævner fx læge, et 
firma, der forhandler ernæringsprodukter, terapeuter, køkkenet og tandlæge.  

Henvendelser fra læge, hospital eller lignende dokumenteres i Cura. Der foretages 
altid en undersøgelse af plejecentrets egne terapeuter ved mistanke om dysfagi. 
Blandt andet fordi det opleves, at dysfagi i forbindelse med indlæggelse ofte bed-
res ved hjemkomst. Ved input fra andre faggrupper sikres sammenhæng i indsat-
serne via dokumentationen og via overlevering i overlap mellem vagter eller i sy-
geplejegruppen.  

Medarbejderne rekvirerer mad pr. mail hos køkkenet. For to afdelinger fortæller 
medarbejderne, at særlige bestillinger skal gå igennem lederen eller sygeplejer-
sken. Den enkelte beboers madbestilling sker ved indflytningen, og medarbejderne 
afbestiller ved indlæggelse. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at der for en beboer er dokumenteret korrekt ernæringsscreening og vejning, mens 
der for en anden beboer mangler ernæringsscreening, og frekvensen for vejning følges ikke, jf. ”In-
struks til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats”. 

Tilsynet vurderer, at der ses varierende kvalitet i dokumentationen, idet der fx er gode eksempler på 
en terapeutiske udredning for dysfagi, henvisninger til lægekorrespondance og dokumentation for en 
beboer, der ikke ønsker at følge den anviste diæt. Samtidig ses der mangler på flere andre områder, fx 
angivelse af en spiseforstyrrelse under helbredstilstande og mangelfulde handlingsanvisninger for vej-
ning. Der ses ligeledes varierende grad af sammenhæng i dokumentationen. 

Tilsynet vurderer, at besøgsplanerne er mangelfuldt udført. Særligt bemærkes det, at beboernes kost-
form ikke fremgår, og at der i en journal henvises til handlingsanvisning for ernæringsindsats, der ikke 
er handlevejlende. 
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Medarbejderne kan i varierende grad redegøre for de tilbudte kostformer. Flere 
medarbejdere nævner de kulturelle aspekter omkring maden. Medarbejderne næv-
ner forskellige kostformer, som plejecentrets standard kostform: Normalkost og 
Kost til småtspisende.  

Medarbejderne anvender ligeledes forskellige benævnelser for dysfagidiætens kon-
sistenser. Medarbejderne henviser til, at det i høj grad er plejecentrets terapeu-
ter, der har faglig viden i forhold til de forskellige konsistenser. Plejecentrets Ser-
viceleder oplyser til tilsynet, at hun er begyndt at undervise medarbejderne i er-
næringsområdet og køkkenets tilbud. Denne undervisning har endnu ikke nået alle 
afdelinger. 

Medarbejderne kan redegøre for de forskellige tilbud om mellemmåltider, og hvor-
når de typisk serveres på døgnet. Medarbejderne beskriver et bredt sortiment og 
fortæller, at der findes en menuplan for mellemmåltider.  

 

 

Mål 2: Praktisk udførsel 

Emne Data 

Observation af op-
gavens udførsel  

Tilsynet observerer en ernæringsscreening, som er korrekt udfyldt. (Se afsnit om 
dokumentation).  

Hvem udfører op-
gaven? 

Ernæringsscreeningen udføres i et samarbejde mellem kontaktpersonen, social- og 
sundhedsassistenten og sygeplejersken. 

Alle beboere ernæringsscreenes ved indflytning. Efter tre måneder og ved evt. 
problemstillinger. 

Medarbejderne oplever, at de i nogen grad mangler kompetencer til vurderin-
gerne. 

 

 

Mål 3: Retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser 

Emne Data 

Temaets retnings-
linjer 

Medarbejderne kender i varierende grad ”Instruks til indsatserne ernæringsscree-
ning og ernæringsindsats”, mens de relevante medarbejdere kender ernærings-
screeningsværktøjet i Cura. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes systematisk med overdragelse af ændringer i beboernes vægt eller 
andre forhold relateret til beboernes mad og ernæring. Medarbejderne efterlyser ensartede arbejds-
gange for arbejdet med ernæring, efter der ikke længere er en diætist på plejecentret. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for et bredt tværfagligt samarbejde på ernæringsom-
rådet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejdernes kendskab til plejecentrets hovedkostform og dysfagidiætens for-
skellige 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, herunder till menu-
plan for mellemmåltider. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at den observerede ernæringsscreening er udført korrekt. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne efterspørg kompetenceudvikling i arbejdet med ernæringsvurde-
ringer. 
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Medarbejderne kan redegøre for, at der arbejdes efter en tjekliste ved beboernes 
indflytning, hvor ernæringsscreening af beboerne indgår. Ligeledes er det beskre-
vet, at der skal oprettes handlingsanvisning for vejning. Vejning kommer regel-
mæssigt frem som en opgave i journalsystemet. 

5.3 INTERVIEW AF BORGERE 

Mål 1: Borgeroplevelse 

Emne Data 

Selvbestemmelse En beboer er ikke helt tilfreds med maden. Beboeren har funktionstab i forhold til 
at spise, hvorfor noget af utilfredsheden kan skyldes dette. Beboeren fortæller, at 
maden er meget ringe, fordi den er svær at tygge. På tilsynets spørgsmål til detal-
jer omkring dette, fortæller beboeren, at både stege og grøntsager er seje/ hårde. 
Til gengæld er farsretterne rigtig gode. Beboeren mener bestemt ikke at have 
tygge-synkeproblemer. Beboeren efterspørger mere grønt og er samtidig meget 
utilfreds med den ugentlige vegetardag. 

Vedrørende smørrebrød, fortæller beboeren, at kun kan  tre konkrete almindelige 
pålægstyper falder i beboerens smag. Beboeren er oplyst om, at man kun kan få 
det pålæg, der kommer op fra køkkenet. Beboeren ville være tilfreds med at få de 
tre pålægstyper dagligt. Beboeren drikker en proteindrik om dagen. Beboeren spi-
ser frokost med de øvrige beboere og indtager de andre måltider i boligen. 

 

Den anden beboer synes, at maden smager udmærket. Beboeren ønsker sig lidt 
mere moderne mad - fx pizza. Beboeren fortæller, at det sker, at kartofler og ris 
ikke har den rette konsistens. 

Beboeren spiser i spisestuen og oplever, at de øvrige beboere går, når de har spist 
deres mad. Det synes beboeren ikke er så hyggeligt. Beboeren oplyser at have 
store problemer omkring brødet, der serveres på plejecentret. Beboeren er kendt 
med dysfagi, hvor brød er kendt for at give problemer i form af halsirritation og 
hoste. Beboeren har fremlagt sin problemstilling på et beboermøde, men beboeren 
oplever sig ikke hørt af medarbejderne. Beboeren oplever, at det er begrænset, 
hvad der tilbydes af mellemmåltider. 

 

Den ene beboer oplever, at medarbejderne har gennemgået beboerens mad, og at 
beboeren bliver vejet hver uge. Beboeren er tilfreds med den indsats, medarbej-
derne gør. 

Den anden beboer fortæller, at beboeren er blevet anbefalet dysfagidiæt og også 
har spist det i en periode. Beboeren brød sig ikke om diæten, og spiser derfor al-
mindelig mad igen. Beboeren oplever, at det går udmærket, det kræver bare, at 
beboeren spiser meget langsomt. 

Beboer har allergi, men er ikke klar over, om der tages hensyn til dette. 

Sammenhæng og 
overgange 

Den ene beboer kan ikke selv redegøre for sammenhænge og kan ikke udtale sig 
konkret. 

Beboeren har fravalgt diæt og spiser derfor den mad, der i øvrigt serveres på afde-
lingen. Beboer skal have hjælp til at skære maden ud, hvis den er sej/hård. Bebo-
eren er tilfreds med den hjælp, som beboeren modtager. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har varierende kendskab til ”Instruks til indsatserne ernærings-
screening og ernæringsindsats ” og et godt kendskab til arbejdsgangene. 
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Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at en beboer er utilfreds med maden, mens den anden beboer generelt er mere til-
freds. 

Tilsynet vurderer, at begge beboere har problemer i forhold til at tygge og synke. Beboerne har forskel-
lige tilgange til denne problematik, men fælles for dem begge er, at de ikke oplever sig mødt i deres 
ønsker til maden. Tilsynet anerkender, at beboerne har mulighed for en dysfagidiæt, såfremt de ønsker 
dette. 
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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 borgerne 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 borgerne, 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 borgernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens mu-
ligheder 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 borgerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegå-
ende viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager på pleje-
centret. 

 

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. 
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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. 

6.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

 

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 

 

Tak for tilsynsrapporten, som vi nu har gennemlæst – og har følgende faktuelle høringssvar til: 

 

Side 5 – 2. afsnit – vi erindrer ikke at have give udtryk for at arbejdet er udfordret,  men at vi til tider ople-
ver det vanskeligt at rekruttere sosu-personale. 
BDO: Ændret i rapporten  
  
Side 9 – i boksen til Mål 2 – 2. afsnit – ”…leder for tværgående funktioner” er forkert – der skal stå ”sygeple-
jefaglig leder” 
BDO: Ændret i rapporten  
  
Side 12+13 – under observation af personlig pleje 1 – kollega bør udskiftes med elev i hele afsnittet – og 
ligeledes side 13 under tilsynets samlede vurdering, medarbejder bør ændres til elev. 
BDO: Beskrivelsen fastholdes ordlyden,  idet BDO vurderer at betegnelsen er med til at beskytte eleven.   
  
Side 13 - under observation af personlig pleje 3 – der blev anvendt papir engangs-halehåndklæder og ikke 
papirservietter. 
BDO: Ændret i rapporten til engangs-papirhåndklæder, som er den korrekte betegnelse. 
  
Side 15 – under mål 4 – fællesarealer – 3. afsnit - sidste linie. Lederen havde tidligere været udlånt, men var 
aktuelt på ferie – det samme gør sig gældende på side 18 - 5. afsnit. 
BDO: Ændret i rapporten  

Med venlig hilsen  

Tina Kjærgaard 

Sygeplejefaglig leder 

Fælledgården - Sygeplejerske 
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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. 


	Forside
	INDHOLD
	FORORD
	1. FORMALIA
	2. VURDERING
	3. DATAGRUNDLAG
	4. VURDERING AF FOKUSEMNE ERNÆRING
	5. DATAGRUNDLAG FOR FOKUSEMNE ERNÆ-RING
	6. TILSYNETS FORMÅL OG METODE
	7. YDERLIGERE OPLYSNINGER
	8. BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDEFEJL OG INFORMATIONER

