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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 ved hhv. interview med leder, gruppein-
terview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerinterviews. For hvert mål foretager de tilsyns-
førende en vurdering ud fra den indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurde-
ring, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt til-
synets faglige viden og erfaring. 

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecentret Hørgården, Brydes Allé 28-32, 2300 København S 

Leder: Lars Bo Sørensen 

Antal boliger: 150 boliger og 38 MPO-pladser 

Dato for tilsynsbesøg: Den 9. og 10. december 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos tolv beboere, heraf er to borgere fra MPO-pladserne 

• Gruppeinterview med tre medarbejdere fra aftenvagten (tre social- og sundhedsassistenter) 

 

Tilsynsførende: 

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 aftentilsyn på plejecentret Hørgården. 
Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Meget tilfredsstillende 

 

Ovenstående vurdering er givet på baggrund af, at der på Hørgården er fundet gode og tilstrækkelige forhold 
med få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes ved en mindre indsats. 

   

Tilsynet vurderer, at ledelsen kan redegøre relevant for, hvordan der er arbejdet målrettet med opfølgning 
på tilsynets anbefalinger. Samtidig vurderes det, at der på Hørgården arbejdes med emner i kvalitetsarbej-
det, som skal medvirke til, at borgerne/beboerne modtager pleje og støtte af høj kvalitet. Organiseringen 
på Hørgården understøtter et systematisk og metodisk kvalitetsarbejde, hvor der er fokus på at sikre en høj 
faglighed i opgaveløsningen. 

 

Tilsynet har foretaget tre observationsstudier. Heraf er to af observationerne foretaget i aftentimerne. 

Tilsynet vurderer, at der under alle tre observationsstudier foregår en venlig, respektfuld og ligeværdig 
kommunikation mellem borgerne/beboerne og medarbejderne. Under måltidet er det tydeligt, at kommu-
nikationen i høj grad understøttes af medarbejderne. Det vurderes, at støtten tager udgangspunkt i borger-
nes/beboernes egne ønsker, og at medarbejderne under alle observationsstudierne er tilstrækkeligt op-
mærksomme på at sikre, at støtten udføres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvortil borgernes og beboernes 
selvbestemmelse sikres. COVID-19 restriktioner begrænser dog, i hvor høj grad borgerne/beboerne kan del-
tage aktivt under anretning og serveringen af måltidet.   

Tilsynet vurderer, at observationsstudiet af aftenpleje gennemføres hensigtsmæssigt og uden unødige af-
brydelser. Det er samtidig tilsynets vurdering, at der forekommer unødige forstyrrelser under aftensmåltidet 
på plejecentret, idet en medarbejder påbegynder afrydningen, mens enkelte beboere fortsat spiser. Under 
frokostmåltidet på MPO-pladserne vurderer tilsynet, at der ikke sker en hensigtsmæssig organisering, idet 
alle medarbejdere varetager opgaver omkring både anretning og servering af maden. Organiseringen bevir-
ker, at der er en mindre hjemlig stemning under serveringen, da alle medarbejderne er iført handsker og 
engangsforklæde, hvilket samtidig vurderes ikke at følge gældende retningslinjer på området. Ligeledes 
vurderes det, at medarbejderne ikke konsekvent foretager de nødvendige handskeskift.   

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte og den personlige pleje udføres efter gældende retningslinjer, og 
at borgerne/beboerne inddrages i relevant omfang, svarede til deres ressourcer og gældende retningslinjer. 

 

På baggrund af observationer på fællesarealerne vurderer tilsynet, at Hørgårdens indretning, både i forhold 
til plejehjem og MPO-pladserne, er målrettet borgerne/beboernes behov. Det vurderes, at der foregår en 
særdeles imødekommende, venlig og anerkendende kommunikation mellem medarbejderne og beboerne på 
fællesarealerne. Samtidig vurderes det, at flere beboere, som opholder sig på fællesarealerne, giver udtryk 
for, at der er mange forskellige medarbejdere, som ofte har travlt.  

Det er tilsynets vurdering, at der i flere tilfælde observeres, at mundbind anvendes på forskellig vis og ikke 
i henhold til gældende retningslinjer. Det vurderes, at der i et tilfælde foregår en uhensigtsmæssig hånd-
tering af affald, som ikke vurderes hygiejnisk korrekt, idet affaldsposerne er placeret foran beboernes bo-
liger og herefter samles i en bunke i køkkenet. 
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Tilsynet er i dialog med 10 beboere, som bor på plejecentret, og to borgere, som opholder sig på MPO-
pladserne. Det vurderes, at borgerne på MPO-pladserne og beboerne på plejecentret generelt oplever, at 
have en hverdag med trivsel, tryghed og selvbestemmelse. En beboer beskriver dog, at oplevelsen af tryghed 
kan være påvirket af ventetid på besvarelse af nødkald, mens en anden beboer oplever, at selvbestemmel-
sen kan være påvirket af, at medarbejderne er optagede af andre opgaver. 

Borgerne og beboerne fremstår veltilpasse og soignerede. Boligerne fremstår ryddelige og rengjorte. Hjæl-
pemidler fremstår ligeledes tilstrækkeligt rengjorte.  

Tilsynet vurderer, at borgerne/beboerne får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de er 
tilfredse med kvaliteten af hjælpen, særligt når denne leveres af faste medarbejdere. Det vurderes samti-
dig, at fire beboere oplever manglende kontinuitet i hjælpen og plejen, hvilket påvirker kvaliteten af hjæl-
pen. Beboerne beskriver fx, hvordan hjælpen leveres på et andet tidspunkt end normalt, at de ikke ved, 
hvem de kan henvende sig til, og at maden ikke anrettes og serveres ordentligt. Herudover beskriver en 
beboer, at det også kan påvirke tidspunktet for udlevering af medicin, når der er vikarer på plejecentret. 
Herudover vurderes det, at borgerne/beboerne oplever, at medicinen udleveres på de aftalte tidspunkter, 
fraset en borger fra MPO-pladserne, som oplever, at tidspunktet kan variere. 

Det vurderes, at både borgere/beboere har en strategi for, hvordan de vil handle, såfremt de oplever util-
fredshed eller vil klage, hvortil de udtrykker en oplevelse af, at deres henvendelser tages alvorligt. 

Tilsynet vurderer, at borgerne/beboerne oplever, at der er en respektfuld, anerkendende og venlig kom-
munikation på Hørgården. Borgerne/beboerne oplever ligeledes, at medarbejderne udviser respekt for de-
res privatliv og for deres personlige grænser. 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne på MPO-pladserne oplever, at de kun tilbydes sparsomme aktiviteter. 
Det vurderes samtidig, at beboerne på plejecentret derimod oplever, at de i høj grad tilbydes meningsfulde 
aktiviteter og samvær i hverdagen på plejecentret. En beboer efterspørger dog gymnastik af større svær-
hedsgrad. 

Tilsynet vurderer, at borgere på MPO-pladserne og beboere på plejehjem giver udtryk for at opleve særdeles 
tilfredsstillende overgange mellem hospital og Hørgården. Borgerne på MPO-pladserne oplever, at de er 
taget godt imod, og at der tages hånd om praktiske forhold i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse.  

Det vurderer, at borgerne/beboerne har varieret oplevelser om madens kvalitet. Stemningen under måltidet 
beskrives generelt som værende udmærket, god og hyggelig. Samtidig vurderes det, at borgerne/beboerne 
oplever, at de har mulighed for at komme med ønsker eller forslag til menuen, og at der lyttes til deres 
ønsker.  

 

Tilsynet har foretaget interview af tre medarbejdere, som alle arbejder i aftenvagt på henholdsvis pleje-
hjem og MPO-pladserne. På baggrund heraf vurderer tilsynet, at medarbejderne kan redegøre for emner i 
kvalitetsarbejdet med sammenhæng til flere af de emner, som er italesat af ledelsen. 

Medarbejderne kan ligeledes redegøre for, hvorledes der sikres en ligeværdig, anerkendende og respektfuld 
kommunikation med borgerne og beboerne. Det vurderes, at medarbejderne fagligt reflekteret redegør for, 
hvordan borgernes/beboernes selvbestemmelse og medindflydelse sikres, hvordan indsatsen leveres ud fra 
en rehabiliterende tilgang, og for hvordan der sikres sammenhæng i borgerne/beboernes forløb og indsatser. 

Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for faktorer, som 
medvirker til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne/beboerne i hverdagen og for korrekt kontrol i 
forbindelse med medicinadministration. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i henhold til plejen af borgerne/bebo-
erne samt dokumentationsarbejdet. Medarbejderne kan endvidere redegøre for, hvordan de anvender in-
strukser og vejledninger i deres daglige arbejde. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvordan der 
arbejdes med sikre handlevejledende beskrivelser i både besøgsplaner og handlingsanvisninger. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der forekommer unødige 
forstyrrelser under aftensmåltidet, idet en med-
arbejder påbegynder afrydningen, mens enkelte 
beboere fortsat spiser.  

Tilsynet bemærker, at der ikke sker en hensigts-
mæssig organisering under frokostmåltidet, idet 
alle medarbejdere varetager opgaver omkring 
både anretning og servering af maden. Organise-
ringen bevirker, at der er en mindre hjemlig stem-
ning under serveringen, da alle medarbejdere er 
iført handsker og engangsforklæde, hvilket samti-
dig vurderes ikke at følge gældende retningslinjer 
på området. Ligeledes bemærkes det, at medar-
bejderne ikke konsekvent foretager de nødven-
dige handskeskift.   

 

Tilsynet anbefaler, at der som en del af indsatsen 
omkring mad og måltid rettes fokus på at sikre, at 
måltiderne på Hørgården gennemføres ud fra princip-
perne omkring det gode måltid, herunder: 

• At afrydningen først påbegyndes, når alle be-
boere er færdige med at spise. 

• At medarbejderne ikke er iført engangsfor-
klæde og handsker ved servering af maden. 

• At handsker anvendes – og skiftes – efter gæl-
dende retningslinjer.  

Tilsynet bemærker, at mundbind anvendes på for-
skellig vis og ikke altid i henhold til gældende ret-
ningslinjer.  

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
medarbejderne til enhver tid anvender mundbind ef-
ter gældende retningslinjer.  

 

Tilsynet bemærker, at der i et tilfælde foregår en 
uhensigtsmæssig håndtering af affald, idet af-
faldsposerne er placeret foran beboernes boliger 
og herefter samles i en bunke i køkkenet. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op på det kon-
krete eksempel og sikrer, at affaldshåndteringen sker 
efter hensigtsmæssige arbejdsgange og gældende hy-
giejniske retningslinjer.   

 

Tilsynet bemærker, at beboerne på plejecentret, 
beskriver forskellige oplevelser i forhold til konti-
nuiteten i hjælpen, hvoraf fire beboere beskriver 
manglende kontinuitet, som påvirker kvaliteten af 
hjælpen, fx ift., at hjælpen leveres på et andet 
tidspunkt end normalt, eller at medicinen udleve-
res på et senere tidspunkt.  

Tilsynet bemærker samtidig, at flere af de bebo-
ere, som tilsynet er i spontan dialog med, ligele-
des beskriver, at der ofte kommer forskellige 
medarbejdere hos dem. 

 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværksæt-
tes indsatser, som medvirker til at øge beboernes op-
levelse af kontinuitet. Tilsynet anbefaler, at der 
samtidig skabes faglig refleksion og indføres arbejds-
gange, som understøtter, at beboerne får hjælpen på 
de aftalte tidspunkter ,og at de samtidig oplever, at 
medicinen udleveres på de aftalte tidspunkter.  

Tilsynet bemærker, at borgerne/beboerne har 
forskellige oplevelser med madens kvalitet, hvor-
til halvdelen af borgerne/beboerne beskriver ma-
den med mindre tilfredshed. 

 

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes tiltag, som 
medvirker til at øge borgernes/beboernes tilfredshed 
omkring madens kvalitet.  
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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 og MPO-pladserne modtog ved sidste års virtuelle tilsyn anbefalinger 
på dokumentationsområdet. Ledelsen redegør for, hvordan der er arbejdet med an-
befalingerne. Hertil beskrives, at en opdatering i Cura har gjort det nemmere at 
dokumentere samtykke, idet der er en boks, som skal krydses af.  

Herudover beskrives det, at der udføres journalaudits som en del af forbedringsind-
satsen. Auditeringen sikrer, at der arbejdes målrettet med de områder, hvortil til-
synet har givet anbefalinger. Der udføres audit en gang om ugen i hvert team af so-
cial- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Der iværksættes undervisning på 
baggrund af resultaterne, hvilket har været gennemført i mindre teams grundet 
COVID-19. Formålet med indsatsen er at sikre, at alle er opdaterede på Cura, og at 
der sker kontinuerlig læring blandt medarbejderne.  

På MPO-pladserne beskriver ledelsen, at de har efterspurgt vejledninger fra forvalt-
ningen, hvori det tydeligt er beskrevet, hvordan dokumentationen på MPO-plad-
serne skal udføres. Der er udpeget to sygeplejersker, som er tovholdere for doku-
mentationsområdet, og som har gennemført undervisning af alle medarbejdere.   

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller, at der arbejdes systematisk med Forbedringsmodellen, hvortil 
metoden også anvendes i andre områder i kvalitetsarbejdet. Fx beskrives en indsats 
omkring fald. Her er indhentet data på antal fald, og dette er sammenholdt med, 
hvor mange faldudredninger der er udført. Data er ligeledes analyseret for at iden-
tificere tendenser, som fx tidspunkt for fald, og om det er de samme beboere, der 
falder. Der er gennemført små afprøvninger, som ændringer i belysning og ændring 
i medicin. Ledelsen fortæller, at indsatsen har bevirket øget fokus på faldudrednin-
ger, hvor social- og sundhedsassistenterne har fået en større rolle, samt at der er 
skabt øget refleksion hos medarbejderne. Fx beskrives det, at det undersøges, om 
nye beboere har haft fald inden indflytning, og at der i tilfælde heraf igangsættes 
faldudredning allerede, inden beboeren evt. falder første gang på plejecentret. Le-
delsen fortæller, at antal fald er reduceret fra 100 fald på et kvartal til 19 fald i 
samme periode.  

Der arbejdes fortsat med BPSD på plejecentret, hvor der er demensvejledere i 
hvert team, som mødes fast med demensvidensperson. Der afholdes konferencer og 
udføres MPI-screeninger. Ledelsen beskriver, at indsatsen har bevirket, at beboerne 
har en større ro og højere livskvalitet. Ligeledes beskriver ledelsen, at indsatsen 
har medført, at medarbejderne er mere nysgerrige på årsager til mistrivsel og ud-
adreagerende adfærd, både hos beboere med demens og hos øvrige beboere.   

Af øvrige indsatser beskriver ledelsen, at der blandt andet arbejdes med dysfagi og 
ernæring. Der foretages ernæringsscreeninger og sikres et tæt samarbejde med 
køkkenet. Der er netop påbegyndt en indsats omkring mad og måltidsstrategi i sam-
arbejde med Meyers Madhus.  

Der er fokus på beboernes mestring og livskvalitet i hverdagen, hvortil beboerne 
understøttes i at anvende deres ressourcer aktivt.  

Herudover er der arbejdet med forebyggelse af unødige indlæggelser, hvori der ar-
bejdes med TOBS og med fokus på beboernes behandlingsplan. Der er et tæt sam-
arbejde med de to plejehjemslæger.  
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Ledelsen fortæller, at COVID-19 har fyldt meget det seneste år, og at det har påvir-
ket hverdagen. Særligt på MPO-pladserne, som har været inddelt i individuel zone, 
adskilt fra plejecentret. På MPO-pladserne har man samtidigt oplevet at modtage 
et stigende antal borgere med demensdiagnoser. Dette har medført, at der er ud-
peget demensvejledere, og at der er opstartet samarbejde med demensvidensper-
son.   

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen fortæller, at kvalitetsarbejdet gennemføres ud fra en systematisk og me-
todisk tilgang ved anvendelse af Forbedringsmodellen. Der er nedsat et kvalitets-
team, bestående af medarbejderrepræsentanter fra hvert team, faggruppe og vagt-
lag samt ledelse og udviklingssygeplejerske. Der afholdes kvalitetsmøder efter en 
fast kadence. Hertil beskrives det, at data præsenteres for både ledelse og medar-
bejderne til forskellige typer af tavlemøder.   

I kvalitetsarbejdet er der både fokus på data, som kan måles, samt beboernes ople-
velser. Der er fokus på at dele viden på tværs af afdelinger og skabe inspiration. 

Der er et tæt samarbejde med pårørendevejleder, hvor der fx afholdes pårørende-
møder en gang om ugen. Formålet hermed er at skabe netværk for de pårørende. 
Ledelsen fortæller, at der er udarbejdet en kort interviewguide, som medarbej-
derne benytter, når de systematisk kontakter de pårørende hver tredje måned og 
inviterer til en samtale.  

Der er forskellige netværk på plejecentret. Der afholdes tavlemøder og andre mø-
der ud fra en fast mødekadence, som understøtter, at der systematisk deles viden 
om beboerne. På MPO-pladserne afholdes ligeledes tavlemøder, hvor alle borgere 
gennemgås, og hvor der er et målrettet fokus på borgernes proces.  

Der afholdes tværfaglige møder hver tredje uge, hvor terapeuterne deltager.  

I forhold til de utilsigtede hændelser beskrives det, at lederne på plejecentret fun-
gerer som sagsbehandlere, mens en sygeplejerske varetager funktionen på MPO-
pladserne. Hændelserne gennemgås til tavlemøderne, og såfremt der er gentagel-
ser, iværksættes undervisning eller indsats ud fra forbedringsmodellen. Hertil er 
der fx gennemført en indsats omkring forebyggelse af urinvejsinfektion.  

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet er bedt om at lægge særligt mærke til beboernes oplevelse af plejecen-
tret, som et ”hjem” og muligheden for at leve det liv, de ønsker.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at ledelsen kan redegøre relevant for, hvordan der er arbejdet målrettet med opfølg-
ning på tilsynets anbefalinger. Samtidig vurderes det, at der på Hørgården arbejdes med emner i kvali-
tetsarbejdet, som medvirker til, at borgerne og beboerne modtager pleje og støtte af høj kvalitet.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen på Hørgården understøtter et systematisk og metodisk kvalitetsar-
bejde, hvor der er fokus på at sikre en høj faglighed i opgaveløsningen. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af aftensmåltid på plejecentret: 

Beboerne sidder sammen i mindre grupper i afdelingens fælles spisestue. Ved et 
bord sidder to beboere, som indgår i let dialog omkring måltidet. Herudover er der 
indledningsvist kun sparsom dialog ved bordene.  

Efter at medarbejderne er færdige med at servere maden for beboerne, sætter de 
sig ved hvert deres bord og indleder samtale med beboerne ved bordet. 

Midt under måltidet kommer en tredje beboer, som sætter sig ved et bord og ind-
går i dialog med beboerne ved de andre borde. Herefter er der en god stemning i 
spisestuen, på tværs af bordene. Medarbejderne er opmærksomme på at invitere 
til dialog om emner, som beboerne kan tale med om.  

 

Observationsstudie af hjælp til at komme i seng på plejecentret: 

Medarbejderen banker på døren og hilser venligt på beboeren. Medarbejderen ta-
ler til beboeren i en rolig og venlig tone. Der er en god stemning under forløbet, 
og kommunikationen bærer præg af, at beboeren og medarbejderen har et godt 
kendskab til hinanden.  

Den medarbejder, som skal hjælpe med at lifte beboeren i seng, banker ligeledes 
på døren og hilser venligt på beboeren. Medarbejderen siger pænt godnat til bebo-
eren, inden hun forlader boligen.  

 

Observation af frokostmåltid på MPO-pladserne: 

Indledningsvist i måltidet deltager alle medarbejderne i opgaver omkring serverin-
gen, og der er derfor ikke opmærksomhed på at skabe dialog ved bordene. Ved en-
kelte borde indleder borgerne selv dialog omkring maden, men herudover observe-
res der kun sparsom dialog.  

Løbende, som medarbejderne bliver færdige med serveringen, sætter de sig ved 
bordene, og så begynder der at komme gang i dialogen. Der sidder medarbejdere 
med ved hvert bord, og der er en god stemning, hvor flere af borgerne deltager 
livligt i samtalen.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af aftensmåltid på plejecentret: 

Beboerne har fået serveret mad og drikkevarer, da tilsynet ankommer til afdelin-
gen. Tallerknerne fremstår generelt ens anrettede, og beboerne har fået skænket 
enten mælk eller vand efter eget ønske. 

En beboer ønsker rødbeder til sin mad, og beboeren kører ned mod sin bolig for at 
hente dem. En medarbejder tilbyder hurtigt at hente rødbederne, hvilket beboe-
ren takker ja til. 

En medarbejder spørger beboerne om maden smager godt, hvilket beboerne svarer 
ja til. Medarbejderne spørger løbende beboerne om de ønsker mere mad og fore-
tager herefter servering, svarende til beboernes ønsker. 

Serveringen af desserten foregår ved, at en medarbejder har placeret grøden på et 
rullebord, som transporteres fra beboer til beboer. Medarbejderen spørger hver 
beboer, om de ønsker dessert, hvortil der gives mulighed for at vælge mellem 
mælk eller fløde til grøden.  
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Observationsstudie af hjælp til at komme i seng på plejecentret: 

Beboeren indleder med at spørge efter sin nattrøje, som medarbejderen finder 
frem. Det er tydeligt, at forløbet gennemføres ud fra en fast rutine, hvor beboeren 
har særlige ønsker til flere forhold. Medarbejderen arbejder rutineret og udfører 
opgaverne med stort hensyn til beboerens ønsker. Dette ses fx ved, at medarbej-
deren forlader boligen i et aftalt tidsrum, mens beboeren sidder på toilettet, og i 
lejringen af beboeren, hvortil både dyne, pude og håndklæde skal placeres på en 
bestemt måde.  

 

Observation af frokostmåltid på MPO-pladserne: 

Maden er placeret i køkkenet, og borgerne har derfor ikke mulighed for at se den 
mad, der serveres. Serveringen foretages af alle medarbejdere. Medarbejderne går 
hen til en borger, præsenterer menuen og spørger, hvad borgeren ønsker at spise. 
Medarbejderne serverer herefter det ønskede. Der tilbydes alternativ mad for de 
borgere, som ikke kan lide dagens ret.  

Under måltidet spørger medarbejderne ind til, om maden smager godt, og om bor-
gerne ønsker mere mad.  

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af aftensmåltid på plejecentret: 

Aftensmaden består af varm mad og en dessert. 

Medarbejderne foretager anretning og servering af maden, grundet COVID-19 re-
striktioner.  

På hvert bord står en kande med vand, som beboerne selv kan skænke fra. Der er 
ligeledes små poser med salt og peber, som beboerne frit kan benytte.  

Alle beboerne indtager selv maden, og måltidet gennemføres ud fra en rehabilite-
rende tilgang i det omfang, det er muligt.  

 

Observationsstudie af hjælp til at komme i seng på plejecentret: 

Beboeren sidder i kørestol. Der anvendes hjælpemidler, såsom lift og vendelagen.  

Under forløbet er der et samarbejde mellem beboeren og medarbejderen, hvortil 
beboeren anvender sine ressourcer i det omfang, det er muligt. Beboeren læner 
sig fx selv frem i kørestolen, da trøjen skal af og nattrøjen på samt ved placering 
af liftsejl. Herudover har beboeren ikke ressourcer til at deltage aktivt i forløbet. 

 

Observation af frokostmåltid på MPO-pladserne: 

Medarbejderne foretager servering fra fade, som er placeret i køkkenet. På bordet 
stilles der kurve med brød, som borgerne selv kan tage fra. Der står kander med 
vand på bordet, så borgerne selv kan skænke.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der under alle tre observationsstudier foregår en venlig, respektfuld og ligeværdig 
kommunikation mellem borgerne/beboerne og medarbejderne. Under måltidet er det tydeligt, at kom-
munikationen i høj grad understøttes af medarbejderne. 

Det vurderes, at støtten tager udgangspunkt i borgernes/beboernes egne ønsker, og at medarbejderne 
under alle observationsstudierne er tilstrækkeligt opmærksomme på at sikre, at støtten udføres ud fra 
en rehabiliterende tilgang, hvortil borgernes og beboernes selvbestemmelse sikres. COVID-19 restriktio-
ner begrænser dog, i hvor høj grad borgerne/beboerne kan deltage aktivt under anretning og serverin-
gen af måltidet.   



UANMELDT ORDINÆRT AFTENTILSYN 2021 PLEJECENTRET HØRGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
12 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af aftensmåltid på plejecentret: 

Tilsynet ankommer til måltidet efter, at der er serveret mad for beboerne. En 
medarbejder står i køkkenet, mens en anden medarbejder foretager servering for 
de beboere, som indtager måltidet i boligen. Begge medarbejdere er iført rele-
vante værnemidler.  

Halvvejs gennem måltidet henvender en tredje medarbejder sig og tilbyder at 
sætte sig sammen med beboerne, hvilket der takkes ja til.  

Under måltidet forekommer der enkelte forstyrrelser, hvilket dog ikke synes at ge-
nere beboerne. Fx er fjernsynet tændt med lav lyd i dagligstuen, som er placeret i 
forlængelse af spisestuen. Ligeledes påbegynder en medarbejder afrydningen ved 
et bord, mens en beboer ved et andet bord fortsat spiser. Ligeledes foretages der 
også praktiske opgaver i køkkenet, mens to beboere fortsat spiser dessert.   

Beboerne forlader spisestuen, som de bliver færdige med at spise. Flere af bebo-
erne siger højt ”tak for mad” og ønsker medarbejderne en god aften.  

 

Observationsstudie af hjælp til at komme i seng på plejecentret: 

Medarbejderen foretager et opkald til sin kollega og aftaler tidspunkt for, hvornår 
kollegaen skal komme og hjælpe med forflytningen. Medarbejderen stiller toilet-
stolen frem og klargør bleen i sengen. Kollegaen ankommer på det aftalte tids-
punkt og forløbet gennemføres hensigtsmæssigt og uden unødige forstyrrelser un-
der forløbet.  

 

Observation af frokostmåltid på MPO-pladserne: 

Der er fem medarbejdere til stede under måltidet, som alle deltager i serverings-
opgaven. Medarbejderne er iført engangsforklæde, mundbind og handsker. Medar-
bejderne udfører ikke konsekvent skift af handsker mellem opgaverne. Dette be-
virker, at en medarbejder fx rykker en stol ind eller har fysisk kontakt med en bor-
ger iført de samme handsker, som efterfølgende anvendes under servering af ma-
den. Ligeledes fremstår serveringen af maden mindre hjemlig, idet medarbejderne 
er iført engangsforklæde og handsker.  

Serveringen påbegyndes, inden nalle borgere er samlet i spisestuen.  

Efterfølgende serveres der mad for de borgere, som spiser i boligen. Løbende, som 
medarbejderne bliver færdige med serveringen, skænker de en portion mad til 
dem selv og indgår i et pædagogisk måltid sammen med borgerne. Tilsynet be-
mærker, at der ved et bord er placeret tre medarbejdere sammen med to bor-
gere, hvorimod der kun sidder en medarbejder ved de andre to borde. Medarbej-
derne er dog opmærksomme på at skabe dialog med borgerne, frem for kollega-
erne, hvilket de generelt lykkes godt med.  

Idet alle medarbejdere har ansvar for serveringen, er det også nødvendigt for 
medarbejderne løbende at rejse sig fra bordet og deltage i opgaver i køkkenet.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at observationsstudiet til aftenplejen gennemføres hensigtsmæssigt og uden unødige 
afbrydelser. Det er samtidig tilsynets vurdering, at der forekommer unødige forstyrrelser under aftens-
måltidet på plejecentret, idet en medarbejder påbegynder afrydningen, mens enkelte beboere fortsat 
spiser. Under frokostmåltidet på MPO-pladserne vurderer tilsynet, at der ikke sker en hensigtsmæssig 
organisering, idet alle medarbejderne varetager opgaver omkring både anretning og servering af ma-
den.  
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af aftensmåltid på plejecentret: 

To beboere deltager i enkelte praktiske opgaver, idet de selv bærer deres service 
hen til afrydningsvognen.  

De øvrige praktiske opgaver varetages af medarbejderne ud fra gældende retnings-
linjer.  

 

Observationsstudie af hjælp til at komme i seng på plejecentret: 

Beboeren har ikke ressourcer til at deltage i de praktiske opgaver, hvorfor disse 
udelukkende varetages af medarbejderen.  

Medarbejderen følger relevante faglige retningslinjer i udførelsen af opgaver.  

 

Observation af frokostmåltid på MPO-pladserne: 

Medarbejderne varetager alle praktiske opgaver omkring måltidet, herunder bord-
dækning og oprydning. Oprydningen påbegyndes først, da alle borgere er færdige 
med at spise. Medarbejderne følger gældende retningslinjer under udførelsen af 
de praktiske opgaver.  

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af aftensmåltid på plejecentret: 

Ikke relevant for observationsstudiet.  

 

Observationsstudie af hjælp til at komme i seng på plejecentret: 

Forflytningen varetages af to medarbejdere. Den øvrige hjælp udføres af en med-
arbejder alene. Begge medarbejdere er iført relevante værnemidler. Der udføres 
korrekt skift af handsker under forløbet samt korrekt håndhygiejne mellem hand-
skeskift.   

Beboeren liftes fra kørestol til toiletstol på korrekt vis. Beboeren gives herefter tid 
til at sidde alene på toiletstolen. Efter kort tid kalder beboeren, hvorefter medar-
bejderne straks vender retur til boligen og fortsætter plejen.  

Medarbejderne lifter herefter beboeren over i sengen og hjælper med at tage buk-
serne af og placere bleen korrekt.  

Medarbejderen lejrer herefter beboeren og anvender en pude og et lille hånd-
klæde, som placeres efter beboerens ønske.   

Medarbejderen støtter beboeren med øjendråber og medicin, som er kontrolleret 
og administreres efter gældende retningslinjer.  

 

Observation af frokostmåltid på MPO-pladserne: 

Ikke relevant for observationsstudiet.  

Organiseringen bevirker, at der er en mindre hjemlig stemning under serveringen, da alle medarbej-
derne er iført handsker og engangsforklæde, hvilket samtidig vurderes ikke at følge gældende retnings-
linjer på området. Ligeledes vurderes, at medarbejderne ikke konsekvent foretager de nødvendige 
handskeskift.   

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte og den personlige pleje udføres efter gældende retningslin-
jer, og at borgerne/beboerne inddrages i relevant omfang, svarede til deres ressourcer og gældende 
retningslinjer. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer I plejecentrets stueetage ses, at fællesarealerne i høj grad er indrettede til social 
aktivitet med mulighed for forskellige spil, som fx billard og airhockey. Der er et 
stort træningsrum, og på fællesarealerne er der placeret forskellige træningsakti-
viteter, som borgerne/beboerne frit kan benytte.  

På plejecentrets afdelinger ses aktivitetsvogne med bøger og spil, som kan anven-
des til hyggeligt samvær med beboerne. På afdelingerne er der en fælles spisestue 
og en opholdsstue med en indretning, som er målrettet målgruppen.  

Der er pyntet op til jul, og på to afdelinger er der også hængt gaver op, som an-
vendes til pakkeleg med beboerne. På afdelingerne er der en informationstavle, 
hvor der ses invitation til koncert, julehygge og andre praktiske informationer.  

 

På tidspunktet for tilsyn er der igen indført COVID-19 restriktioner, hvortil medar-
bejderne skal anvende mundbind/visir på fællesarealer og i kontakten med bebo-
erne. Under tilsynets besøg i både aften- og dagtimer observeres det, at medar-
bejderne anvender mundbind på forskellig vis. Fx ses, at:  

• Enkelte medarbejdere er ikke iført mundbind på fællesarealerne. Medar-
bejderne er ikke i direkte borgerkontakt.  

• Enkelte medarbejdere har mundbindet placeret på hagen, når de træder 
ud af boligen. Medarbejderne placerer mundbindet korrekt, idet de bevæ-
ger sig ud på fællesarealerne.  

• To medarbejdere er ikke iført mundbind, mens de har tæt kontakt med 
beboerne på fællesarealerne. Hertil støtter en medarbejder en beboer 
med indtagelse af mad, mens en anden medarbejder er i dialog med en 
beboer. 

 

Herudover observeres det, at der på en afdeling i aftentimerne er placeret fyldte 
affaldsposer foran flere boliger samt i afdelingens køkken. En medarbejder kom-
mer kort tid efter ud fra en bolig og samler herefter poserne op. Medarbejderen 
går hen til afdelingens køkken og anbringer alle affaldsposer på gulvet, mens hun 
varetager praktiske opgaver i køkkenet.  

 

Medarbejderne i både dag- og aftenvagten hilser venligt på de beboere, de møder. 
Medarbejderne tiltaler beboerne ved fornavn.  

Tilsynet ser flere eksempler på, at medarbejderne udviser respekt for beboernes 
privatliv og personlige grænser. Medarbejderne henvender sig fx diskret til bebo-
erne og spørger stille, om de kan hjælpe, eller om de vil med ned i boligen. Med-
arbejderne banker ligeledes på døren til boligen, inden de låser sig ind. Hos flere 
beboere står døren til boligen åben i både dag- og aftentimerne.  

Tilsynet er i dialog med flere beboere, som begrunder den åbne dør med, at det er 
rart at kunne følge med i det, der sker, og i at det er en tryghed at vide, at med-
arbejderne kan kigge ind, når de går forbi.   

Ligeledes hilser medarbejderne venligt på tilsynet, som samtidig oplever, at flere 
medarbejdere på en imødekommende og venlig måde spørger ind til, om der er 
noget, som de kan hjælpe med. 

Sociale aktiviteter På plejecentret sidder enkelte beboere i aftentimerne samlet i afdelingernes op-
holdsstuer, hvor de ser fjernsyn og nyder en kop kaffe. Der er en rolig stemning, 
og beboerne fremstår afslappede. Medarbejderne er primært optagede af prakti-
ske opgaver, og de indgår derfor ikke i sociale aktiviteter med beboerne.  
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På en afdeling er en aktivitetsmedarbejder i gang med at arrangere Matador for 
flere af beboeren. Medarbejderen henvender sig til en beboer og spørger, om han 
har lyst til at se Matador sammen med nogle af de andre beboere. Beboeren takker 
ja med et stort smil, og medarbejderen følger ham hen i opholdsstuen. Samme 
medarbejder går hen på en anden etage og spørger, om nogle af beboerne på 
denne afdeling ønsker at komme hen på den anden afdeling og se Matador.  

På en anden afdeling inviterer en medarbejder to beboere til at se film og drikke 
kaffe i den fælles opholdsstue, hvilket beboerne takker ja til. Medarbejderen føl-
ger herefter beboerne hen i opholdsstuen.  

 

På MPO-pladserne ses eksempler på, at borgerne træner på fællesarealerne. En 
borger træner fx rejse/sætte sig sammen med en terapeut. Der er en god kontakt 
mellem borger og terapeut, hvor terapeuten instruerer, motiverer og anerkender 
borgeren for dennes indsats. En anden borger træner gang ved en stepbænk. En 
terapeut støtter borgeren i øvelserne og fortæller borgeren, hvordan øvelserne på-
virker borgerens muskler. Terapeuten har stor opmærksomhed på borgeren og på, 
hvordan borgeren udfører øvelserne.  

På MPO-pladserne observeres herudover, at to borgere sidder og ser en gammel 
film sammen. Herudover deltager flere af borgerne i bagning af småkager sammen 
med en medarbejder. Medarbejderen støtter borgerne i aktiviteten ved at rulle 
dejen ud og uddele forme. Der er en god stemning under aktiviteten.  

På plejecentret sidder flere beboere i morgentimerne og indtager deres morgen-
mad i afdelingens spisestue. Bordene er dækkede med kurve med brød, små skåle 
og kander, så beboerne selv kan skænke og forsyne sig med mad og drikke.  

I formiddagstimerne ses det på flere afdelinger, at enkelte beboere opholder sig 
på fællesarealerne, hvor de enten nyder en gammel film eller læser dagens avis. 

Over middag observeres, at ni beboere er samlet til hockey. Der er en livlig dialog 
mellem beboerne med grin og god stemning. I aktiviteten deltager to medarbej-
dere, som støtter beboerne i spillet og anerkender dem for deres indsats.  

 

Tilsynet ser forskellige eksempler på interaktion mellem medarbejderne og bebo-
erne, fx observeres følgende: 

• En beboer sidder i sin bolig og fremstår urolig. En medarbejder henvender 
sig til beboeren. Beboeren siger ”Du har så travlt”. Medarbejderen tilgår 
beboeren i øjenhøjde, lægger en hånd på beboerens arm og svarer: ”Jeg 
har altid tid til dig”.  

• En medarbejder står sammen med to beboere og kigger på de broderier, 
som beboerne har lavet. Medarbejderen understøtter en dialog mellem de 
to beboere med henblik på at skabe fællesskab mellem beboerne og dele 
de ting, som de har til fælles. Beboerne synes at nyde kontakten, og de vi-
ser med glæde ting frem fra deres bolig.  

 

Tilsynet taler med flere af de beboere, som opholder sig på fællesarealerne. Bebo-
erne fortæller alle, at de er glade for at bo på plejecentret, og at medarbejderne 
er meget søde, venlige og hjælpsomme. Flere af beboerne fortæller samtidig, at 
der ofte er forskellige medarbejdere til stede, og at medarbejderne har travlt, 
grundet mange opgaver. Beboerne har i deres beskrivelse stor sympati og forstå-
else for medarbejderne, og de ønsker ikke at uddybe deres oplevelser over for til-
synet.  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at Hørgårdens indretning både i forhold til plejecenter og MPO-pladserne er målret-
tet borgerne/beboernes behov. Det vurderes, at der foregår en særdeles imødekommende, venlig og 
anerkendende kommunikation mellem medarbejderne og beboerne på fællesarealerne.  
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3.3 INTERVIEW MED BORGERE OG BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Tilsynet er i dialog med ti beboere, som bor på plejecentret og to borgere, som 
opholder sig på MPO-pladserne. 

 

Både borgerne på MPO-pladserne og beboerne på plejecentret giver udtryk for, at 
de har det godt, og at de trives på Hørgården. Ligeledes beskriver borgerne/bebo-
erne, at de oplever tryghed i hverdagen, hvilket begrundes med, at der er mulig-
hed for at få den hjælp, som man har brug for.  

Borgerne på MPO-pladserne fortæller begge, at de har fået det markant bedre un-
der deres ophold, og at de føler sig godt behandlet under opholdet.  

En beboer på plejecentret giver udtryk for, at der kan forekomme ventetid på be-
svarelse af nødkald, hvilket kan medvirke til at skabe utryghed. De øvrige bor-
gere/beboere, som tilsynet er i dialog med, beskriver alle, at der er hurtig besva-
relse på nødkaldet, hvilket samtidig benævnes som en faktor, der medvirker til at 
skabe tryghed i hverdagen.   

En anden beboer på plejecentret har vanskeligt ved at svare på tilsynets spørgs-
mål. Beboeren ligger i sengen og fremstår let konfus og urolig. En medarbejder 
kommer ind under tilsynsbesøget og beskriver, hvordan der arbejdes med at skabe 
ro og tryghed for beboeren. 

Borgerne og beboerne kommer blandt andet med følgende udsagn: 

• ”Generelt synes jeg godt om det. Venlige mennesker og gode omgivelser”. 

• ”Efter omstændigheder har jeg det godt. Vi har en alarm, de kommer i lø-
bet af et øjeblik”.  

• ”Jeg har det jo godt. Der er nogen, der holder øje med mig, og vi bliver 
passet på om natten også”. 

• ”Jeg har det som blommen i et æg. Jeg får det, jeg skal have”. 

• ”Det gør mig tryg at være sammen med ordentlige mennesker”.  

Selvbestemmelse Borgerne på MPO-pladserne fortæller, hvordan de oplever indflydelse og selvbe-
stemmelse i hverdagen. En borger fortæller, at medarbejderne er gode til at få en 
fornemmelse af, hvordan borgeren bedst ønsker tingene gjort, og at de er meget 
fleksible.  

Beboerne på plejecentret beskriver ligeledes indflydelse og selvbestemmelse i de-
res hverdag. Beboerne beskriver samtidig, hvordan der er nogle rammer, som de 
ikke har indflydelse på. En beboer siger, at det ikke er som at bo i eget hjem, men 
at man har selvbestemmelse.  

Borgerne og beboerne siger fx:  

• ”Jeg har lov til at gå, hvis det passer mig. Der er ikke noget i vejen 
med det. 

• ”Jeg er sådan set herre i eget hus”. 

Samtidig vurderes det, at flere beboere, som opholder sig på fællesarealerne, giver udtryk for, at der 
er mange forskellige medarbejdere, som ofte har travlt.  

Det er tilsynets vurdering, at der i flere tilfælde observeres, at mundbind anvendes på forskellig vis og 
ikke i henhold til gældende retningslinjer. Det vurderes, at der i et tilfælde foregår en uhensigtsmæssig 
håndtering af affald, som ikke vurderes hygiejnisk korrekt, idet affaldsposerne er placeret foran bebo-
ernes boliger og herefter samles i en bunke i køkkenet.  
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• ”Det er mig, der bestemmer”. 

En beboer på plejecentret siger, at de ikke kan bestemme, men at de kan ”hen-
stille” til noget. Beboeren kan ikke komme med et konkret eksempel, men beboe-
ren beskriver, at det kan betyde, at hun nogle gange er nødt til at indordne sig. 
Beboeren begrunder dette med, at medarbejderne har mange opgaver, men bebo-
eren siger samtidig, at medarbejderne er hjælpsomme og fortæller: 

• ”De (medarbejderne) er så påduttet opgaver på 3. og 4. (etage), så de kan 
ikke nå mere. Så man kan lige så godt give efter - de vil gerne, men kan 
ikke nå det”.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Borgerne på MPO-PLADSERNE fortæller, at de får den hjælp til personlig pleje, 
som de har behov for, og at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Borgerne 
beskriver begge, hvordan hjælpen er tilpasset til deres aktuelle funktionsniveau, 
og at der altid er mulighed for at få mere hjælp, såfremt det er nødvendigt.  

Beboerne på plejecentret beskriver ligeledes, at de får den nødvendige hjælp, og 
at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen, særligt når denne leveres af faste 
medarbejdere.  

Enkelte beboere fortæller, at hjælpen indimellem leveres på tidspunkter, som 
ikke helt passer med deres rytme, men de udtrykker samtidig forståelse for, at 
medarbejderne ikke kan være alle steder på én gang, og at det derfor er okay.  

Beboerne siger:  

• ”Jeg kan altid kalde, hvis der er noget”.  

• “Jeg får hjælp til at komme op om morgenen. Det kan være varierende 
tidspunkter, men det går meget godt”.  

• ”Det går fint, man kan godt bede om ekstra bad indimellem rytmen”. 

• ”De spørger så pænt, om de må vaske mig der og der. Det gør de altid”. 

• ”Det er så betryggende, at man har så meget hjælp omkring sig”.  

• ”Vi snakker om, hvordan det skal være”.  

• ”Det er en god kvalitet. Der er ikke noget i vejen”. 

 

En beboer beskriver, at hun i weekenderne ofte først kommer op kl. 10, og at det 
skyldes, at hjælpen leveres af vikarer. Beboeren fortæller, at hun normalt kom-
mer op kl. 8, og at det derfor ikke passer hende godt at ligge så længe.  

 

Borgerne på MPO-pladserne fortæller, at den rehabiliterende tilgang er øget i takt 
med, at borgernes funktionsniveau er blevet bedre. En borger fortæller fx, hvor-
dan medarbejderne i starten varetog størstedelen af plejen, hvorimod medarbej-
derne nu blot finder håndklæder frem, og så klarer borgeren selv den personlige 
pleje.  

Ligeledes beskriver begge borgere, hvordan de træner, både med terapeuter og 
selvtræning, og at dette har haft en god effekt. Borgerne siger fx: 

• ”Jeg går selv i bad og tager tøj af og på”.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at borgerne på MPO-pladserne og beboerne på plejecentret generelt oplever at have 
en hverdag med trivsel, tryghed og selvbestemmelse. En beboer beskriver dog, at oplevelsen af tryghed 
kan være påvirket af ventetid på besvarelse af nødkald, mens en anden beboer oplever, at selvbestem-
melsen kan være påvirket af, at medarbejderne er optagede af andre opgaver. 



UANMELDT ORDINÆRT AFTENTILSYN 2021 PLEJECENTRET HØRGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
18 

• ”Jeg prøver hele tiden at kunne mere og mere. ”Jeg går meget selv og 
træner. Jeg er her for at rehabilitere”.  

 

Beboerne på plejecentret beskriver, at de anvender deres ressourcer aktivt i den 
personlige pleje, og at medarbejderne støtter dem heri. Enkelte beboere oplever, 
at deres ressourcer er begrænsede, og at det derfor er nødvendigt med en del 
hjælp. Beboerne fortæller, at de taler med medarbejderne om, hvordan hjælpen 
skal leveres, og at der tages hensyn til deres ønsker og vaner. 

Beboerne siger blandt andet: 

• ”Jeg har badedag tre gange om ugen. Det er dejligt. Jeg tager altid ansig-
tet og sådan lidt forskelligt”. 

• ”Jeg kan klare mig selv, men en gang i mellem vil jeg gerne have hjælp til 
at vaske mit hår”. 

• ”Jeg er faktisk selv stået op i dag. Jeg mangler lige en klud i hovedet, så 
er jeg færdig”.  

• ”Når jeg skal i seng om aftenen, så skal jeg selv være med til at komme i 
seng”. 

 

Størstedelen af borgerne/beboerne oplever, at medicinen udleveres på de aftalte 
tidspunkter. Borgerne og beboerne siger:  

• ”Dem får jeg fast, hver morgen”.  

• ”Dem får jeg klokken 8, men der er det ikke sikkert, at jeg lige er oppe. 
Men så rykker vi det bare”. 

• ”Vi bliver alle sammen vækket kl. 8, det kan jeg ikke forstå hvorfor”. 

 

En borger på MPO-pladserne beskriver, at tidspunktet for morgenmedicinen kan 
variere, og at det afhænger af, i hvilken ende ad gangen medarbejderne starter 
med at udlevere medicinen. Borgeren beskriver, at det er af mindre betydning, da 
hun blot kan ringe efter medarbejderne.  

En beboer på plejecentret beskriver ligeledes, at tidspunktet for medicinudleve-
ring kan variere. Beboeren begrunder dette med, når der er vikarer, idet de ikke 
må udlevere medicin, og at der derfor skal en sygeplejerske ned fra en anden af-
deling.  

Borgeren og beboeren siger: 

• ”Natmedicinen har jeg adgang tid. Morgenmedicinen kommer på meget 
varierende tidspunkter”. 

• ”Jeg skal i seng kl. 22 og have medicinen 20 minutter før. Når det er de 
faste, så går det som smør. Men når det er vikarer, som ikke må give pil-
ler, så skal der først en sygeplejerske ned”.  

 

Borgerne/beboerne fortæller, hvordan de enten vil henvende sig til medarbej-
derne og lederne, såfremt de har behov for at klage eller give udtryk for deres 
utilfredshed. En borger fra MPO-pladserne har erfaring hermed og beskriver, at 
hendes henvendelser altid bliver taget seriøst, og at der bliver handlet herpå.  

Beboerne på plejecentret giver ligeledes udtryk for, at deres henvendelser tages 
alvorligt. En beboer tilføjer dog, at man skal have tålmodighed, og at det nogle 
gange kan være nødvendigt at sige tingene flere gange, før der sker noget. Beboe-
ren kan ikke komme med et konkret eksempel.   

Borgerne/beboerne kommer med følgende udsagn: 

• “Så vil jeg henvende mig til lederne”. 

• ”Så får jeg fat i min kontaktperson”. 

• ”Så siger jeg det til dem, for jeg synes ikke, at man skal finde sig i alt”.  
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• ”Først vil jeg sige det til den, som jeg er tildelt. Synes de er lydhøre”. 

Observation Borgerne/beboerne fremstår veltilpasse og soignerede. Deres tilstand bærer præg 
af, at den tildelte indsats er svarende til deres behov.  

Boligerne fremstår ryddelige og rengjorte, svarende til borgernes/beboernes livs-
stil. Alle hjælpemidler fremstår ligeledes tilstrækkeligt rengjorte.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Borgerne på MPO-pladserne beskriver, at hjælpen leveres af faste medarbejdere 
eller afløsere, som de kender, og som ved, hvilken hjælp og støtte de har behov 
for. Borgerne beskriver, hvordan de har oplevelsen af, at der er overlap mellem 
vagtlagene, og at medarbejderne/afløserne forbereder sig inden besøget.  

Borgerne siger fx:  

• ”De faste skifter, men det gør ikke noget. I weekenden er der en del syge-
plejestuderende, det er hyggeligt – de er meget søde”.  

• ”Jeg tror, at de læser det derude et sted. De læser om morgenen, hvad 
de skal gøre de forskellige steder”.  

 

I forhold til beboerne på plejecentret, beskriver de forskellige oplevelser i forhold 
til kontinuiteten i hjælpen.  

Flere af beboerne fortæller, at de har en kontaktperson, og at de oplever kontinu-
itet i hjælpen. Hertil beskriver de, at der kan komme forskellige medarbejdere, 
hvis den faste har fri eller er syg. Beboerne udtrykker forståelse herfor og beskri-
ver samtidig, at medarbejderne ved, hvilken hjælp de har behov for, og at det 
derfor er af mindre betydning, at der indimellem kommer andre end den faste.  

Beboerne siger:  

• ”Jeg har nogen specielle, der kommer, og som tager mig ud af sengen om 
morgenen”.  

• ”Jeg har en kontaktperson”. 

• ”Det er lidt forskellige, men det er ok. De kender mig alle sammen”.  

• ”Der kan godt være lidt udskiftning, men sådan er det jo”. 

• ”Det kan godt være lidt tricky, hvis man skal forklare dem alting, men det 
går da”. 

• ”Der kan godt være lidt travlt, men det er også fordi, der er sygdom. De 
ved som reglen, hvad hjælp man skal have”. 

 

Fire beboere beskriver herimod manglende kontinuitet i hjælpen, hvilket beboerne 
begrunder med travlhed blandt medarbejderne, samt stor udskiftning og sygdom. 
Beboerne beskriver, at den manglende kontinuitet påvirker kvaliteten af hjælpen. 
En beboer fortæller fx, at hun aldrig ved, hvem hun kan henvende sig til og tale 
med, hvis hun har behov for hjælp.  

Beboerne siger fx: 

• “Forfærdelig mange vikarer, de er mere eller mindre uduelige”.  

• ”Jeg har ikke nogen kontaktperson mere. Vil gerne have, at der er en, 
som jeg kan sige noget til”.  

• ”Nej, det er forskellige. Især i øjeblikket. Jeg kan ikke rigtig lide det, 
man er mere tryg, når det er en fast”.  

• ”Det kan være forskellige. Det er man ikke så glad for”. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at borgerne/beboerne fremstår veltilpasse og soignerede. Boligerne fremstår rydde-
lige og rengjorte. Hjælpemidler fremstår ligeledes tilstrækkeligt rengjorte.  

Tilsynet vurderer, at borgerne/beboerne får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de 
er tilfredse med kvaliteten af hjælpen, særligt når denne leveres af faste medarbejdere.  
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Borgerne og beboerne giver alle udtryk for, at de har en god kontakt til medarbej-
derne, og at medarbejderne taler til dem i en venlig, respektfuld og høflig tone.  

Medarbejderne beskrives som værende søde, venlige og hjælpsomme.  

Ligeledes beskriver både borgere og beboere, at medarbejderne udviser respekt 
for deres privatliv og personlige grænser.  

En beboer fortæller, at der kan være forskel på medarbejderne. Beboeren ople-
ver, at nogle medarbejdere er gode til at sætte sig ned og tale med beboeren, 
mens andre blot løser deres opgaver og går igen.  

En anden beboer fortæller, at der kan være enkelte medarbejdere, som taler ned-
ladende. Beboeren beskriver, at medarbejderne giver kommandoer, og at det ikke 
er rart. Beboeren ønsker ikke at problematisere dette, idet hun oplever, at stør-
stedelen af medarbejdere taler pænt.  

Borgerne/beboerne siger fx:  

• ”De er meget søde. Jeg har kun oplevet søde medarbejdere. De siger dit 
navn, det lærer de hurtigt. De hilser, når man møder dem på gangen, så 
føler man, at man hører til her”.  

• “De taler godt til mig. De er vældig flinke og søde”.  

• ”De taler pænt, og de er nogle søde og rare mennesker. De er hjælp-
somme”.  

• ”Der kan være nogen, der bare lige siger hej, og så ser du dem ikke mere. 
Og så kan der være andre, som kommer ind og sidder og snakker”.  

• ”Min faste dame er en meget stor hjælp. Og de andre er også søde og 
rare”.  

• ”Der er enkelte af dem, der taler ned. Men de fleste taler pænt”.  

 

Ved spørgsmål omkring samvær og aktivitet fortæller borgerne på MPO-pladserne 
om den træning, de udfører. Borgerne har vanskeligt ved at komme med eksem-
pler på aktiviteter, som de er blevet tilbudt at deltage i, og de beskriver mange af 
de andre borgere på afdelingen som værende for dårlige til samvær.  

Borgerne fortæller, at der har været afholdt julefrokost. En borger kan også 
nævne, at der skal bages julesmåkager. Herudover beskriver borgerne, at de bru-
ger meget tid alene, og at dagene godt kan blive lange.  

Borgerne siger:  

• ”Der er kun en til to andre, som jeg kan snakke med. Dagene kan godt 
blive lidt lange”.  

• ”Der var en, der sagde, at hun vil bage i morgen, og så har der lige været 
julefrokost”. 

Det vurderes samtidig, at fire beboere oplever manglende kontinuitet i hjælpen og plejen, hvilket på-
virker kvaliteten af hjælpen. Beboerne beskriver fx, hvordan hjælpen leveres på et andet tidspunkt end 
normalt, at de ikke ved, hvem de kan henvende sig til, og at maden ikke anrettes og serveres ordent-
ligt.   

Herudover beskriver en beboer, at det også kan påvirke tidspunktet for udlevering af medicin, når der 
er vikarer på plejecentret. Herudover vurderes det, at borgerne/beboerne oplever, at medicinen udle-
veres på de aftalte tidspunkter, fraset en borger fra MPO-pladserne, som oplever, at tidspunktet for, 
hvornår medicinen udleveres, kan variere.  

Det vurderes, at både borgere og beboere har en strategi for, hvordan de vil handle, såfremt de oplever 
utilfredshed eller vil klage, hvortil de udtrykker en oplevelse af, at deres henvendelser tages alvorligt. 
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Beboerne på plejecentret kan i langt højere grad fortælle om forskellige aktivite-
ter og samvær, som de deltager i i det omfang, de ønsker. 

Beboerne beskriver aktiviteter som banko, underholdning/koncert samt ture til 
Zoologisk Have og Den blå planet.  

En beboer fortæller, at han ofte går hen på en anden etage og ser film om afte-
nen. Dette nyder beboeren meget. 

To andre beboere fortæller om en medarbejder, der hjælper dem med alt muligt, 
og som også tager dem med på ture. Begge beboere udtrykker stor begejstring og 
glæde ved denne medarbejder.  

En beboer efterspørger dog noget mere gymnastik med en øget sværhedsgrad. 
Samme beboer fortæller, at mange af medbeboerne er dårlige, og at der derfor 
ikke er så mange, som hun kan snakke med.  

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• “Vi har gymnastik tirsdag og torsdag. Jeg træner også selv”. 

• ”Om aftenen går jeg ned på 3. sal, så ser vi gamle film”.  

• ”Vi er på nogle ture. Jeg har lige været på Den blå planet”. 

• ”Vi havde julefrokost i går, det var fint. Sådan en rigtig julefrokost”.  

• ”De er meget flinke til at lave ture og køre med bussen”.  

• ”Jeg går til hockey tre gange om ugen. Der har vi det sjovt”.  

• ”De spørger om jeg vil med, men jeg siger nej – Jeg kan bedst lide at være 
mig selv”.  

• ”Der er husets ven, ham har jeg gjort til min søn. Han hjælper mig me-
get”.  

• ”Jeg mangler at kunne gå til noget gymnastik. Det passer ikke til mig. Der 
er ikke ret mange, som man kan tale med. De kan ikke huske”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Borgerne fra MPO-pladserne fortæller om overgangen fra hospital til Hørgården. 
Borgerne har begge en oplevelse af, at medarbejderne havde viden om deres til-
stand og deres hospitalsbesøg, at de blev taget godt imod, og at der blev taget 
hånd om forskellige praktiske forhold.  

En borger fortæller, at hun var meget dårlig ved ankomsten, og at hun derfor ikke 
kan huske så meget. Borgeren fortæller, at der netop har været afholdt et møde 
angående hendes udskrivelse. Borgeren fremviser en huskeseddel efter mødet, og 
borgeren giver samtidig udtryk for, at hun har en oplevelse af, at medarbejderne 
har styr på det hele og hjælper med det, de kan.  

Den anden borger fortæller ligeledes, at hun har talt med en terapeut omkring ud-
skrivelse, og at terapeuten er ved at finde ud af hjælpemidler og hjemmehjælp.  

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at borgerne/beboerne oplever, at der er en respektfuld, anerkendende og venlig 
kommunikation på Hørgården. Borgerne/beboerne oplever ligeledes, at medarbejderne udviser respekt 
for deres privatliv og for deres personlige grænser. 

Det er tilsynets vurdering, at borgerne på MPO-pladserne oplever, at de kun tilbydes sparsomme aktivi-
teter. Det vurderes samtidig, at beboerne på plejecentret derimod oplever, at de i høj grad tilbydes 
meningsfulde aktiviteter og samvær i hverdagen på plejecentret. En beboer efterspørger dog gymnastik 
af større sværhedsgrad.  
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Tre beboere fra plejecentret har erfaringer med hospitalsindlæggelse eller hospi-
talsbesøg inden for den sidste tid. Beboerne har vanskeligt ved at redegøre for 
spørgsmål omkring overgange, men de beskriver alle området med tilfredshed. En 
beboer fortæller, at der er et samarbejde mellem plejehjem og beboerens pårø-
rende ved hospitalsaftaler. En anden beboer fortæller, at hospitalet foreslog, at 
plejecentret tilbød træning til hende, og at dette derfor er effektueret. Trænin-
gen har bevirket, at beboeren har fået sin gangfunktion tilbage, hvilket hun er me-
get glad for.  

 

Både borgere på MPO-PLADSERNE og beboere på plejecentret kan komme med ek-
sempler på, at medarbejderne taler med deres læge eller hospital, såfremt der er 
behov for det. En borger fortæller fx, at hun er sat i behandling for noget svamp, 
mens en beboer fortæller, at hun har nogle problemer med maven, som medarbej-
derne er opmærksomme på.  

Flere af beboerne har deres dør ind til boligen åben, og de beskriver, at medarbej-
derne kigger til dem, når de går forbi. Dette er en tryghed for beboerne, som sam-
tidig beskriver, at medarbejderne hurtigt kan reagere, hvis der sker noget. En be-
boer fortæller, at han er blevet genoplivet på plejecentret, og at medarbejderne 
flere gange efterfølgende har talt med ham om hændelsen. 

En beboer siger blandt andet: 

• ”Det er de også flinke til. Jeg har haft noget med min mave, og så sender 
de bud til lægen”.  

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Borgerne på MPO-pladserne udtrykker forskellig tilfredshed med maden kvalitet.  

En borger beskriver, at der ofte er en medarbejder, som henter borgeren og følger 
hende ned, så hun selv kan vælge maden. Borgeren er meget tilfreds med maden.  

En anden borger fra MPO-pladserne beskriver maden som værende god, men siger 
samtidig, at der mangler grøntsager. Borgerne siger: 

• ”Jeg spiser alt med største fornøjelse”. 

• ”Jeg er ikke utilfreds, men de skulle tænke lidt mere grønt”. 

 

Beboerne på plejecentret udtrykker varieret tilfredshed med maden.  

En beboer med dysfagi fortæller, at der serveres specielkost. Beboeren savner en 
anden konsistens og siger samtidig, at alt kød serveres som en ensformig firkantet 
bøf, hvilket beboeren siger godt kan blive lidt trivielt.  

Herudover beskrives maden som værende for fed og ikke varieret nok. Ligeledes 
beskriver enkelte beboere, at der ikke serveres tilstrækkeligt grønt.  

Beboerne kommer med følgende udsagn:  

• ”Den smager godt og er varieret. Den er god nok”. 

• ”Den er ganske udmærket”.  

• ”Den er fin-fin. Bare synd, at man ikke kan tygge det, smage det eller 
lugte det. Alt er taget fra mig, det er en skam”.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at borgerne på MPO-pladserne og beboerne på plejecentret giver udtryk for at opleve 
særdeles tilfredsstillende overgange mellem hospital og Hørgården. Borgerne på MPO-pladserne ople-
ver, at de er taget godt imod, og at der tages hånd om praktiske forhold i forbindelse med indlæggelse 
og udskrivelse.  
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• ”Frokosten er meget sparsom – Det er ikke varieret nok”. 

• ”Det er mormor-mad. Det er ikke os alle, der trænger til det”. 

• ”Det er ikke så godt. Jeg er ikke meget for kød, så får jeg bare kartoffel-
mos og sovs, det er ok”.  

• ”Den kunne godt være bedre. Det virker som om, at det er det samme, vi 
får hver dag”.  

 

Størstedelen af borgerne/beboerne beskriver, at der er mulighed for at komme 
med ønsker eller forslag til menuen, og at der bliver lyttet til deres ønsker.  

En beboer fra MPO-pladserne fortæller, at hun har bedt om mere grønt, og at 
dette blev noteret i en bog. Flere af borgerne på plejecentret fortæller, at medar-
bejderne spørger ind til beboernes ønsker, eller at der har været dialog med kok-
ken. Herudover beskriver beboerne, at de kan læse på menuen, når en ret er øn-
sket af beboerne.  

Borgerne/beboerne siger blandt andet: 

• ”Jeg sagde til dem forleden, at der godt kan være nogle flere grøntsager. 
Det skrev de op i bogen”. 

• ”Der bliver der sommetider spurgt på afdelingerne, hvad vi kunne ønske 
os. Det står sommetider på sedlen ”Ønsket af 28 eller 32””. 

• ”Dem der står i kantinen, de spørger uafbrudt, hvad vi ønsker at spise. Så 
bliver det skrevet ned”.  

• ”Vi har haft det oppe. Kokken var heroppe og holde møde om maden”.  

 

Både borgere/beboere beskriver, at de selv vælger’, om de vil indtage deres mål-
tider i den fælles spisestue eller i deres bolig.  

Stemningen under måltidet beskrives generelt som værende udmærket, hyggelig 
eller god. Det, at der er mange borgere/beboere med kognitive vanskeligheder, 
beskrives som en faktor, der gør, at der ikke er meget snak under måltidet.  

Flere af beboerne på plejecentret fortæller, at medarbejderne indimellem sidder 
med ved bordene og indgår i dialogen.  

Ingen af borgerne/beboerne udtrykker direkte utilfredshed med stemningen under 
måltidet. Borgerne/beboerne siger fx: 

• ”Den er blandet, fordi de er dårlige, dem der venter på plejehjem”. 

• ”Jeg har et bord, hvor vi sidder sammen”. 

• ”I det store hele så går det udmærket. Vi har vores faste pladser. Jeg 
snakker med dem alle sammen”.  

• ”Jeg har det bedst med at sidde hos mig selv, så kan jeg selv bestemme, 
hvornår jeg vil have den næste ret”.  

• ”Jeg spiser nede i salen. Vi sidder fire ved et bord, og vi har et godt for-
hold”. 

• ”Vi er meget tavse alle sammen”.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at borgerne/beboerne har varieret oplevelser om madens kvalitet. Stemningen under 
måltidet beskrives generelt som værende udmærket, god og hyggelig. 

Det vurderes samtidig, at borgerne og beboerne oplever, at de har mulighed for at komme med ønsker 
eller forslag til menuen, og at der lyttes til deres ønsker.  
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med forbedringsindsatsen, hvor der gen-
nemføres audit med fokus på medicin og dokumentation. Der er repræsentanter 
fra både dag- og aftenvagten, som mødes med ledelsen og kvalitetssygeplejersken. 
Til sidste møde er der fx talt om borgerinddragelse i forhold til medicin og doku-
mentation. Medarbejderne beskriver, at viden fra møderne deles gennem medar-
bejderne selv, og at der er iværksat forskellig undervisning på baggrund af resulta-
terne fra auditeringerne. Medarbejderne oplever auditeringen som brugbar og som 
en metode, der medvirker til at skabe overblik over.   

Herudover beskriver medarbejderne, at forbedringsmodellen er anvendt som en 
del af faldforebyggelsen. Her er indhentet data over antal fald og sammenholdt 
med utilsigtede hændelser. En medarbejder kommer med et eksempel, hvor der er 
lavet PDSA hos en beboer, og hvor medarbejder har fundet en løsning, som har 
medvirket til, at beboeren ikke længere falder.  

Videre beskrives det, at der er arbejdet med BPSD, hvor der afholdes konferencer 
og deles viden. Medarbejderne indgår ikke selv i demensnetværket, men de for-
tæller, at man kan henvende sig til en demensvejleder, hvis der er udfordringer 
eller problemstillinger.  

En medarbejder fra MPO-pladserne fortæller, at der er gennemført undervisning i 
Cura, herunder hvilke observationer, der skal anvendes, hvordan der skal doku-
menteres samt den røde tråd. Herudover beskrives det, at COVID-19 har fyldt me-
get i hverdagen, og at mange møder har været aflyste.  

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for, hvad der efter deres vurdering er vigtigt i kommunika-
tionen med beboerne. Hertil beskrives blandt andet: 

• At kommunikationen er respektfuld og foregår i øjenhøjde med beboerne. 

• At man hører på, hvad beboerne vil, og hvordan de ønsker tingene udført. 

• At man taler direkte til beboerne og ikke hen over hovedet på dem. 

• At man udviser respekt for beboernes personfølsomme oplysninger. 

• At man har et positivt og åbent kropssprog. 

• At man tilpasser jargonen til den enkelte beboer.  

• At man er opmærksom på at skabe rolige omgivelser. 

• At man udviser nærvær i kontakten og benytter fysisk berøring.  

 

Medarbejderne fortæller, at tilgangen bevirker at beboerne oplever tillid til med-
arbejderne, og at de henvender sig til medarbejderne med stort og småt.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Medarbejderne fortæller, at der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende in-
viteres med. På plejecentret arbejdes der med beboernes livshistorie, og der ar-
bejdes ud fra kontaktpersonssystemet.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for emner i kvalitetsarbejdet med sammenhæng til 
flere af de emner, som er italesat af ledelsen. 
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 På MPO-pladserne afholdes der en forventningssamtale, hvor der identificeres mål 
for opholdet. Hertil beskriver en medarbejder, at det er vigtigt, at der tages ud-
gangspunkt i borgerens mål i henhold til de udfordringer og problemstillinger, som 
borgeren oplever, og at målet løbende kan ændres og tilpasset.  

Medarbejderne beskriver, at de har en tæt kontakt med de pårørende, som ofte er 
til stede om aftenen. Hertil beskrives det, at medarbejderne er opmærksomme på 
at fremstå imødekommende over for de pårørende, hvor de spørger ind til, hvor-
dan de pårørende har det. Både på plejecentret og på MPO-PLADSERNE beskriver 
medarbejderne, at mange pårørende kan være i krise, og at det derfor er vigtigt 
at få opbygget en god og tillidsfuld relation til de pårørende, hvor de gives mulig-
hed for at give udtryk for de ting, som de har behov for.  

Under plejen beskriver medarbejderne, at de har opmærksomhed på at udvise re-
spekt for, at det er beboerens bolig, og at de derfor altid banker på døren og præ-
senterer sig. Hos nogle beboere er det nødvendigt at udføre plejen efter en fast 
rutine, hvorimod der hos andre beboere spørges mere ind til, hvordan beboeren 
ønsker hjælpen udført. Det er derfor vigtigt at forberede sig til besøget ved at 
læse besøgsplanen.  

 

Medarbejderne beskriver, at klippekort anvendes af aktivitetsmedarbejdere, som 
også er til stede om aftenen, og der er afdelingsvise aktiviteter for beboerne også 
om aftenen. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at rehabilitering handler om medinddragelse og om at 
vedligeholde beboernes ressourcer. Medarbejderne kommer med forskellige ek-
sempler på, hvordan plejen udføres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor de selv 
anvender en motiverende og kompenserende tilgang.  

På plejehjem og MPO-pladserne er der et tæt samarbejde med fysioterapeuten, og 
der er mulighed for sparring ved forflytningsvejledere og ergoterapeuter.  

Medarbejderne fortæller, at der også i aften- og nattetimerne er mulighed for 
sparring omkring, hvordan beboerne bedst kan støttes i plejen eller i forflytningen, 
og at der kan aftales forløb med fysioterapeuten, hvis en beboer fx skal trænes til 
at blive selvhjulpen i forhold til at komme i seng.  

Samarbejde 

 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med at sikre sammenhæng i be-
boernes forløb. Herunder beskrives det, at beboernes samtykke sikres ved læge-
kontakt. Ved indlæggelser beskriver medarbejderne, at de enten kontakter hospi-
talet telefonisk eller via den manuelle indlæggelsesrapport.   

Ligeledes beskriver medarbejderne, at de har en opmærksomhed på, at nogle be-
boere har et forløb på hospitalet, hvortil der altid er mulighed for at kontakte af-
delingen og spørge ind til forløbet.  

Ved udskrivelser følges der op gennem udskrivningsrapporten og ved at ringe til af-
delingen. Der udføres altid TOBS, når en beboer udskrives, og der dokumenteres 
status for beboerens tilstand.  

Medarbejderne beskriver, hvordan de forbereder sig, inden en beboer udskrives. 
Dette er særlig aktuelt på MPO-pladserne, hvor det undersøges, om en borger har 
behov for hjælpemidler, specialkost eller andet.  

Medarbejderne beskriver arbejdsgange, som sikrer, at der deles viden om bebo-
erne på plejecentret og på MPO-pladserne. Her anvendes fx opgaver i Cura, e-tav-
ler og overlap mellem vagtlag. Herudover afholdes tavlemøder og tværfaglige kon-
ferencer.  
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, hvilke faktorer de mener medvirker til at skabe tryghed 
for borgerne/beboerne, herunder fremhæves: 

• Kontinuitet. 

• Genkendelighed og faste rutiner.  

• Overholde aftaler og faste tidspunkter. 

• Hurtig besvarelse af nødkald.  

 

I forhold til at sikre beboernes sikkerhed beskriver medarbejderne, at de, ud over 
at have arbejdet målrettet med faldforebyggelse, er opmærksomme på at fore-
bygge dehydrering og svimmelhed gennem rigelig væske. Infektioner forebygges 
gennem korrekt personlig pleje, hyppige bleskift og toiletbesøg. Der anvendes 
værnemidler efter gældende retningslinjer, og der er mulighed for at anvende en 
isolationsvogn, såfremt beboeren fx har MRSA.  

I plejen observeres der for hudforandringer, hvortil der reageres på rødme.  

 

En medarbejder redegør for, hvad der kontrolleres ved medicinadministration, 
herunder at antal tabletter kontrolleres, og at medicinen skal ses indtaget.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
indsatser efter 
Servicelo-
ven/Sundhedslo-
ven 

 

Medarbejderne redegør for, hvordan de tilrettelægger deres arbejde, så støtten til 
beboerne kan udføres hensigtsmæssigt og uden afbrydelser. Hertil beskrives det, 
at der tages udgangspunkt i borgernes/beboernes rutiner. Der laves aftaler med 
kollegaer, så alle har viden om, hvem der er hvor og hvornår. Herudover er der 
mulighed for at lægge telefonen fra sig, såfremt beboeren har behov for ro under 
plejen. Medarbejderne beskriver, at de er opmærksomme på at slukke fjernsynet 
og finde alle relevante remedier klar.  

Medarbejderne redegør for arbejdsgange i forhold til tilbagemeldinger ved ændrin-
ger i beboernes tilstand.  

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres en ligeværdig, anerken-
dende og respektfuld kommunikation med borgerne og beboerne.  

Det vurderes, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan borgernes/beboernes 
selvbestemmelse og medindflydelse sikres, hvordan indsatsen til beboerne/borgerne leveres ud fra en 
rehabiliterende tilgang og for, hvordan der sikres sammenhæng i borgernes/beboernes forløb og indsat-
ser. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for faktorer, som medvirker til at 
skabe tryghed og sikkerhed for borgerne/beboerne i hverdagen. Det vurderes, at medarbejderne kan 
redegøre for korrekt kontrol i forbindelse med medicinadministration. 
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Såfremt forandringer observeres af en social- og sundhedshjælper, kontakter 
denne en social- og sundhedsassistent, som foretager observationer og vurdering af 
beboeren. Der udføres TOBS og tages kontakt til lægevagt eller akutteam. Medar-
bejderne beskriver, at der ikke er sygeplejersker på plejecentret i aftentimerne, 
men at der er et godt samarbejde med akutteamet.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne beskriver, at de udfører dokumentationen løbende på deres tablet, 
men at mængden af afbrydelser kan variere meget. Medarbejderne fortæller, at 
de dog altid får dokumenteret, det de skal, og at de kan fordele opgaverne imel-
lem kollegaer, hvis det er nødvendigt at skabe ro omkring en dokumentationsop-
gave.  

Medarbejderne fortæller, at der er et Cura-læringsteam, og at de oplever, at der 
er en tæt sparring omkring dokumentationen, hvor der altid er mulighed for 
hjælp.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne fortæller, at de anvender VAR, actioncard og afdelingernes in-
struksmapper i hverdagen, såfremt der er noget, de er i tvivl om.  

En medarbejder fremhæver fx instruksen til ernæringsscreening og medicin, mens 
VAR anvendes, hvis der er faglige opgaver, som medarbejderne ikke har varetaget 
længe. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med besøgsplanen. Hertil beskri-
ves det, at der anvendes input fra hjemmeplejen, og at besøgsplanen udarbejdes 
ud fra kendskabet til beboeren. Der arbejdes med faste overskrifter, og beskrivel-
serne er handlevejledende. Ligeledes beskriver medarbejderne, at der også skal 
være fokus på de opgaver, som beboerne selv kan udføre, og hvordan beboerne 
skal guides.  

Der skal være sammenhæng i dokumentationen, hvortil der arbejdes med henvis-
ninger til relevante handlingsanvisningerne.  

Besøgsplanerne opdateres løbende ved forandringer.  

På MPO-pladserne arbejdes der med beskrivelser af plejen i handlingsanvisninger. 
Medarbejderen beskriver, at der udarbejdes en kort beskrivelse af indsatsen for 
hvert vagtlag.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne beskriver, at handlingsanvisningerne skal indeholde en beskrivelse 
af den indsats, der skal udføres, og at der skal henvises til VAR.  

Handlingsanvisningerne udfyldes ofte af dagvagterne, men der kan være tilfælde, 
hvor også aftenvagterne udarbejder en handlingsanvisning. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i henhold til plejen af borgerne/be-
boerne og for dokumentationsarbejdet. Det vurderes samtidig, at medarbejderne kan redegøre for, 
hvordan de anvender instrukser og vejledninger i deres daglige arbejde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvordan der ar-
bejdes med at sikre handlevejledende beskrivelser i både besøgsplaner og handlingsanvisninger.  
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har ingen observationer, som giver anledning til yderligere spørgsmål til 
medarbejderne. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 

Tilsynet har ikke foretaget vurdering af området. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 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. 

4.2 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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4.3 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. 

4.4 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. 

 

5. 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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6. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

 

BDO har ikke modtaget høringssvar inden for tidsfristen. 

  



UANMELDT ORDINÆRT AFTENTILSYN 2021 PLEJECENTRET HØRGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM BDO 

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

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

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