
  

 

Tilsynsrapport  

Halsnæs Kommune  
 

Området for Forebyggelse og Sundhed 
Frederiksværk Plejecenter Arresøparken 

Uanmeldt tilsyn
April 2018 

 

 



 

  

INDHOLD 
 

1. Formalia 3 

2. Samlet Tilsynsresultat 4 

2.1 Tilsynets anbefalinger 4 

2.2 Aktuel status og opfølgning 5 

3. Datagrundlag 6 

4. Vurderingsskala 14 
 

 

 



2 APRIL 2018  | UANMELDT TILSYN, PLEJECENTER ARRESØPARKEN  

 

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. interviews og observationer og 
ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som 
nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

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

 

 

  

Forord 

 

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

 
 



3 APRIL 2018  | UANMELDT TILSYN, PLEJECENTER ARRESØPARKEN  

 

1. FORMALIA 
 

 

Omsorgscentret navn og adresse 

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken, Klokkedybet 52, 3300 Frederiksværk 

Leder 

Hanne-Lene Hedegaard 

Antal boliger 

60 boliger 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 9. april 2018 

Datagrundlag 

Ved tilsynet er der indsamlet data ved 6 beboere. Beboerne er tilfældig udvalgt og har givet tilsagn 
om at deltage i tilsynet. 

Dataindsamlingen er foregået ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig doku-
mentation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og 
medarbejdere. 

 

Tilsynet har gennemført interview med 6 medarbejdere heraf: 

 6 social- og sundhedsassistenter  

 

Tilsynet blev indledt ved et interview med områdelederne. 

Tilsynsførende  

Else Marie Seehusen, Manager og sygeplejerske SD 

Pernille Hansted, Manager, økonoma og DP i ledelse 
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2. SAMLET TILSYNSRESULTAT 
 

 

Det overordnede indtryk af Frederiksværk Plejecentre Arresøparken er, at der er tale om et plejecenter 
med  

 

Meget tilfredsstillende forhold 

 

Det er tilsynets vurdering, at der er arbejdet målrettet med anbefalinger givet af tilsynet i 2017.  

I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation vurderes det, at der findes sygeplejefaglige udredninger 
med tilhørende indsatser og handleplaner. Det ses, at nogle handleplaner med fordel kunne afsluttes eller 
opdateres. Der ses generelt sammenhæng mellem indsatser, handleplaner og Handleplan hverdagsliv. 

Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. 

Beboerne fremstår soignerede, svarende til deres habitus. Beboerne er glade og trygge ved at bo på pleje-
centret. En beboer oplever, at der kan være lang ventetid, når beboer anvender sit nødkald. Beboerne 
beskriver, hvordan de anvender egne ressourcer i hverdagen, ligesom de er glade for de tilbudte aktiviteter 
på plejecentret. 

Beboerne er generelt tilfredse med maden, dog savner en beboer flere friske grøntsager. 

De besøgte boliger er renholdte, og den hygiejniske tilstand er tilfredsstillende. Hos en beboer findes et 
snavset hjælpemiddel. 

Medarbejderne kan tilfredsstillende og udførligt redegøre for den faglige indsats hos beboerne og for be-
boernes behov i forhold til hygiejniske risikofaktorer samt for beboernes behov for praktisk støtte. 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i hverdagen, og 
beboerne er trygge og tilfredse med indsatsen. 

Beboerne er tilfredse med omgangsformen på plejecentret og oplever sig respektfuldt behandlet.  

Tilsynet vurderer, at der generelt er en venlig og imødekommende kommunikation på plejecentret. Tilsy-
net har dog i enkelte tilfælde overhørt dialog, hvor kommunikationen ikke er faglig. 

Medarbejderne kender til delegationspraksis og kan anvise instruksen elektronisk og kender til principperne 
for delegerede sygeplejeopgaver, men mangler den skriftlige dokumentation for oplæring. Der arbejdes på 
tværs af plejecentrene i Halsnæs Kommune på at få udarbejdet arbejdsgange og procedure i forhold til 
delegering.  

Medarbejderne redegør fagligt for den hverdagsrehabiliterende indsat og for, hvordan plejeopgaver får et 
rehabiliterende sigte. 

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

 

2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

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

 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at Frederiksværk Plejecentre Arresøparken fortsat har fokus på arbejdet 
med dokumentationsarbejdet, herunder at det sikres, at handleplaner fremstår opdaterede el-
ler er afsluttede ved ophør af indsats. Ligeledes anbefales, at der udarbejdes livshistorie på alle 
beboere samt dokumentation for, hvis beboer ikke ønsker at deltage i dette. 
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2. Tilsynet anbefaler, at delegeringsarbejdet styrkes ved, at der udarbejdes delegeringsretnings-
linjer. Herunder er det muligt at tydeliggøre medarbejdernes individuelle kompetenceprofiler 
 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i forhold til konkrete medarbejdere sikrer en respektfuld og fag-
lig kommunikation. 

 

2.2 AKTUEL STATUS OG OPFØLGNING 

Aktuel status og opfølgning 

Ledelsen oplyser, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra 2017 i forhold til dokumentationsar-
bejdet, herunder at skabe sammenhæng mellem den sygeplejefaglige udredning og de udarbejdede 
handleplaner. Der arbejdes løbende med at forbedre dokumentationen i form af undervisning, intern 
audit og tværgående kommunal audit på dokumentation. 

I forhold til det øvrige kvalitetsarbejde på plejecentret er der blandt andet afviklet kursus i medicin-
håndtering. 
 
Centeret er organiseret med centerleder og to områdeledere, der hver har ansvar for tre afdelinger. 
På afdelingerne er desuden teamkoordinatorer. I dagvagt er der sygeplejersker til stede, og generelt 
trækkes der i øvrige vagter på sygeplejerske fra den kommunale sygepleje og akutteam ved behov. 
Der er tilknyttet ergo- og fysioterapeuter til centret, ligesom centeret selv har ansat en ernæringsas-
sistent og aktivitetsmedarbejder. 

Der er generelt rekrutteringsproblemer i området, og det er vanskeligt at tiltrække kvalificerede an-
søgere.  

Aktiviteter er en integreret del af hverdagen, ligesom der også afholdes særlige aktiviteter. 

Der arbejdes meget med at markere årstider og mærkedage på plejecentret. I forhold til aktiviteter 
er der startet erindringsdans op, ligesom der er startet en aktivitet kaldet ”Spillebulen” for bebo-
erne, hvor der spilles brætspil mv. Hertil kommer, at der i forbindelse med gymnastik er indført ef-
terfølgende højtlæsning. 

Afvikling af Klippekortsordningen planlægges i afdelingen for hver uge, og dette dokumenteres i be-
boers journal. 

Der er ikke etableret plejehjemslægeordning, da der ikke er opnået en aftale med lægerne i kommu-
nen. 
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3. DATAGRUNDLAG 
 

 

På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt 
generelle bemærkninger til hvert mål.  

 

Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandar-
der 

Mål 1. Beboerens plejebehov er ajourført 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X  På alle beboere er der helbredsoplysninger i form af 
anamnese. Disse fremstår med aktuelle oplysninger, her-
under også eksempler på helt aktuelle tilstande. På alle 
beboere er der sygeplejefaglig udredning tilhørende ind-
satser og handleplaner.  

Klippekort registreres på oversigten i journalen med dato, 
tid og hvilke aktiviteter der er udført, samt hvis beboer 
ikke har ønsket at benytte klippekortet. Det fremgår, at 
klippekortet anvendes til såvel ”en til en” aktiviteter som 
til fælles aktiviteter. 

På alle beboere er der oprettet ernæringsindsats, som 
omhandler vægtkontrol og tandpleje/tandhygiejne. 

I den samlede oversigt fremgår dokumentation for, hvor-
når der er årsbesøg af egen læge. 

Der ses generelt tilfredsstillende sammenhæng mellem 
helbredsoplysninger, sygeplejefaglig udredning indsatser 
og handleplaner. Der er set en enkelt handleplan, som, 
kunne afsluttes, da plan og indsats ikke længere er ak-
tuel.  

Observation X   Generelt er kontaktpersonerne ansvarlige for opdatering 
af handleplanen. Alle beboere har to kontaktpersoner, en 
social- og sundhedsassistent og en social- og sundheds-
hjælper. Desuden er der en aftenvagt tilknyttet til hver 
beboer. Det er primært social- og sundhedshjælperen, 
som opdaterer hverdagslivsplanen, og social- og sundheds-
assistenten som ændrer handleplanen. 

Der er sammenhæng imellem beboernes behov og den 
hjælp, de modtager. 

Beboer  X   Beboerne udtrykker tilfredshed med den hjælp, de mod-
tager, ligesom beboerne oplever at modtage den nødven-
dige hjælp. 

En beboer fortæller ikke at være tilpas med sin situation 
ved at bo på plejecentret, men at det handler om tabet 
af sit tidligere hjem - ikke om den hjælp, der gives på 
plejecentret.  

En beboer oplever, at medarbejderne har meget travlt, 
men beboer har ikke oplevet ikke at få den nødvendige 
hjælp. 

En beboer er meget tilfreds med hjælpen og giver udtryk 
for, at der er sammenhæng mellem det beboer selv kan 
udføre og den hjælp, beboer modtager. 
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Medarbejder  X   Medarbejderne har et godt kendskab til de nødvendige do-
kumenter i journalen og kan redegøre for, hvordan de en-
kelte områder anvendes.  

Flere af de interviewede medarbejdere giver udtryk for, 
at de forskellige interne audits er med til at øge opmærk-
somheden på dokumentation og dermed kvaliteten. Det er 
eksempelvis obligatorisk, at der som minimum hvert halve 
år sker en gennemgang og opdatering af den enkelte be-
boers handleplaner. Der sættes specifikt tid af til denne 
gennemgang. 

 

Personlig pleje og omsorg i henhold til Servicelovens §§ 83 og 83a samt kommunens kvalitetsstandar-
der  

Mål 2. Der foreligger en samlet plan af pleje- og omsorgsindsatsen   

 Ja Delvis  Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X   For alle beboerne er der udarbejdet Handleplan hverdags-
liv med handlevejledende beskrivelser af, hvordan opga-
verne udføres, herunder hvad beboer selv bidrager med. 
På alle Handleplan hverdagsliv er der målbeskrivelse for 
indsatsen, og generelt er der mål for de enkelte indsatser 
og tilhørende handleplaner 

I dokumentationen er der i forhold til flere beboere nye 
mere kortfattede, og dermed også overskuelige handle-
planer, under udarbejdelse.  

Der ses sammenhæng mellem indsatser, handleplaner og 
Handleplan hverdagsliv. 

Der er løbende opdatering af Handplan hverdagsliv i for-
bindelse med triagering og ændring i indsatsen. Som mini-
mum gennemgås Handleplan hverdagsliv på alle beboere 
to gange årligt.  

Observation X   Handleplan hverdagsliv er tilfredsstillende dækkende for 
døgnet. Der er for alle beboere observeret sammenhæng 
mellem de beskrevne plejeopgaver og beboers tilstand. 

De besøgte beboere fremstår soignerede, svarende til de-
res habitus. 

Beboer  X   Beboerne er tilfredse med den personlige pleje.   

En beboer fortæller, hvordan hun selv deltager i plejen og 
er meget tilfreds med dette. 

En beboer oplever, at der kan være lang ventetid, når be-
boer anvender sit nødkald. 

En beboer beskriver, hvordan denne selv udfører egen 
pleje dagligt. Medarbejder beskriver efterfølgende for til-
synet, hvordan der anvendes guidning i forhold til denne 
beboer, og hvor tilfreds beboer er med selv at udføre ple-
jen. 

En anden beboer fortæller, hvordan der gives hjælp til at 
blive vasket, at komme i bad og få vasket håret. Beboer 
er tilfreds med hjælpen. 

Beboer X   Alle beboere tilsynet taler med giver udtryk for at være 
trygge ved at bo på plejecentret.  

En beboer fortæller, at hun føler sig tryg og sover godt 
om natten.  



8 APRIL 2018  | UANMELDT TILSYN, PLEJECENTER ARRESØPARKEN  

 

To beboere fremhæver nødkaldet som en vigtig del af 
trygheden: at man ved, at der kommer nogen, hvis man 
trykker på kaldet. 

En beboer beskriver, at livet på plejecentret er trygt og 
stille og roligt 

En beboer fortæller, at det er dejligt, at der er nogen 
(medarbejdere), som man kan tale med om alt. 

Medarbejder X   Medarbejderne kan tilfredsstillende og udførligt redegøre 
for den faglige indsats hos beboerne.  

Til en beboer er indsatser fx rettet mod beboers kognitive 
tilstand, fx i hvilke situationer beboer skal guides og moti-
veres.  

Til en anden beboer redegøres for den faglige indsats og 
de hensyn, der er begrundet i beboers helbredstilstand, fx 
at beboer kan være psykisk uligevægtig. 

En medarbejder beskriver, hvordan der i forhold til en be-
boer indtænkes små træningspas under pleje og forflyt-
ning, og at dette er en væsentlig den af den daglige pleje 
og omsorg. 

 

Praktisk hjælp i henhold til Servicelovens §§ 83 og 83a samt kommunens kvalitetsstandarder. 

Mål 3. Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X   Der er oprettet indsatser på alle beboere, og deres indivi-
duelle pakker til rengøring fremgår. 

Rengøring sker fra fælles kommunalt team, centret har 
fast medarbejder fra dette team. 

Observation X   De besøgte hjem er renholdte, og den hygiejniske tilstand 
er tilfredsstillende, svarende til beboernes habitus. De 
hjælpemidler, tilsynet har set, er tilfredsstillende ren-
holdte, dog undtaget en rollator, der er snavset. 

Fællesarealer fremstår rene og ryddelige, og den hygiejni-
ske standard vurderes at være tilfredsstillende. 

I en bolig ses flere blepakker stående fremme på gulvet. 
Tilsynet er i dialog med medarbejder om dette, og medar-
bejder er enig i, at blepakkerne ikke skal stå fremme i op-
holdsrum. 

Beboer X   Beboerne udtrykker tilfredshed med rengøring. En beboer 
oplever, at det er nødvendigt, at pårørende giver en hånd 
med omkring aftørring af støv. 

En beboer fortæller, at tøjvasken er meget tilfredsstil-
lende. 

Medarbejder X   Medarbejderne redegøre for beboernes behov i forhold til 
hygiejniske risikofaktorer samt for beboernes behov for 
praktisk støtte. 

Medarbejderne redegør tilfredsstillende for daglig opryd-
ning. 
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Sundhedsfremme og forebyggelse  

Mål 4. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats 

 Ja Delvis  Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   På alle beboere er der foretaget sygeplejefaglig udredning 
med indsatser og tilhørende handleplaner. I Handleplan 
hverdagsliv er dokumenteret, hvilke opgaver der skal ud-
føres. Fx er en beboers behandling med receptpligtig hud-
pleje dokumenteret tilfredsstillende.   

For alle beboere er der oprettet indsats på ernæring, og 
her fremgår ud over vægtkontrol også tiltag rettet mod 
tandpleje og mundhygiejne. På en beboer er der fx doku-
menteret under punktet Ernæring, at beboer har lavt BMI, 
men at beboer ikke ønsker iværksat tiltag, da beboer altid 
har været slank. 

Alle beboere er triageret, og der er oprettet indsats og 
handleplan på indsats, fx er en beboer netop startet be-
handling for urinvejsinfektion. 

Observation X   Tilsynet vurderer, at der er meget tilfredsstillende tages 
hånd om observerbare sundhedsrisici. 

Beboer  X   Beboerne giver udtryk for, at der bliver taget hånd om de-
res sundhed, en fortæller, at det er medarbejderne, der 
fx ringer til læge, og ellers oplever beboer, at der bliver 
passet på ham.  

En beboer har en sundhedsmæssigproblemstilling, der be-
kymrer beboer en del. Beboer har spurgt til medarbejder-
nes kompetencer på området. Beboer var tilfreds med 
medarbejdernes svar og er tryg ved, at der bliver taget 
forsvarligt hånd om problemstillingen. 

En beboer har svært ved at svarer på tilsynets spørgsmål 
om området. 

Medarbejder X   Medarbejderne kan alle tilfredsstillende redegøre for det 
daglige arbejde med triagering og for den tværfaglige ind-
sats. 

Medarbejderne giver udtryk for, at det systematiske ar-
bejde med triagering efter deres vurdering er med til at 
forebygge indlæggelser, og at når beboerne indlægges, 
sker det på et bedre grundlag. Flere medarbejdere giver 
udtryk for, at de daglige faglige sparringsmøder, hvor der 
triageres, er med til at højne fagligheden. 

Alle medarbejdere læser journal ved arbejdstids start. 
Der foreligger elektronisk triageoverblik. Sygeplejersken 
deltager i de daglige triagemøder.  

Medarbejderne redegør relevant for beboernes triage-
ringsniveau og giver eksempler på, hvordan niveauet æn-
dres ved forandringer i beboers tilstand. 
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Aktivitet og træning 

Mål 5. Aktivitet og træning – i henhold til servicelovens §86, samt kommunens kvalitetstandar-
der 

 Ja Delvis  Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Der er dokumentation i Handleplan hverdagsliv for, hvor-
dan beboerne ressourcer inddrages i hverdagen, og for 
hvilke opgaver beboerne selv bidrager til.  

På 3 af de besøgte beboere er der efter vurdering en 
igangværende ADL udredning ved ergoterapeut.  

Observation X   Overordnet for alle beboere er der sammenhæng mellem 
de beskrevne ressourcer og beboer tilstand. 

Beboer  X   Beboerne beskriver, hvordan de anvender egne ressourcer 
i hverdagen. 

En beboer udtrykker ikke at have lyst til at deltage så me-
get, fordi beboer har arbejdet meget i sit liv. 

En beboer giver udtryk for selv at være med i hverdagens 
gøremål og fortæller om, hvordan beboer ikke kunne no-
get ved indflytning, men at beboer selv kan mange ting 
nu. 

En beboer træner ved fysioterapeut og er meget tilfreds 
med dette.  

En beboer vil gerne holde sig selv i gang og gør dette ved 
opgaver, som at lægge vasketøj på plads og bære affald 
ud. Beboer deltager også i gymnastik. 

Medarbejder X   Medarbejderne beskriver, hvordan der arbejdes med ind-
dragelse af beboernes ressourcer, og hvordan dette fore-
går under den personlige pleje og den generelle omsorg.  

En medarbejder beskriver, hvordan beboer udfører træ-
ning i sengen, samt at beboer selv skal køre i sin kørestol. 
I samråd med fysioterapeut trænes beboers ståfunktion. 
Denne træning er implementeret i dagvagt, og på sigt skal 
dette også ske i aftenvagten. Der er fokus på, at ændrin-
ger skal ske i roligt tempo, så beboer selv kan følge med. 

En medarbejder beskriver, hvordan en beboer blot skal 
guides til selv at foretage en del af plejen samt forskellige 
dagligdags opgaver, som fx at tømme sin postkasse. 

En medarbejder beskriver, hvordan beboer meget gerne 
vil have hjælp af medarbejderne, og at medarbejder 
jævnligt taler med beboer om, hvorfor det er vigtigt at 
opretholde sin funktionsevne. 

 

Hverdag på plejecentret 

Mål 6. Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X  Der er livshistorie på 4 ud af 6 beboere. I hverdagsliv ses 
eksempler på, at opgaverne løses ud fra beboernes ønsker 
og vaner, fx hvornår de står op, samt hvor og hvornår de 
spiser osv. 

På alle beboere ses dokumentation for Klippekortsordnin-
gen. 
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Observation X   Der er på alle afdelinger fælles spisefaciliteter. Der er 
hyggelig stemning, og medarbejderne ses flere gange i 
samtale med beboerne, ligesom medarbejderne sidder 
med ved bordet under frokosten. På opslagstavler rundt i 
huset ses opslag med oversigt over diverse aktiviteter og 
arrangementer. 

Beboer X   Beboerne er glade for at bo på plejecentret og føler sig 
godt tilpas. 

En beboer fortæller, at det er dejligt at tale med både 
andre beboere og medarbejderne.  

En anden beboer går til dans og musik, men ellers hygger 
beboer sig mest i egen bolig med tv og rygning. Beboer 
har jævnligt besøg af familien. 

En beboer fortæller, at der er mange aktiviteter på pleje-
centret, og at beboer foretrækker musik og højtlæsning. 

Flere beboer nævner, at de deltager i dans, som de er 
meget glade for. 

Beboer X   Generelt beskriver beboerne maden som udmærket almin-
delig mad, som de er tilfredse med. 

En beboer savner friske grøntsager og ville meget gerne 
have rå friske gulerødder. Beboer havde regnet med at 
finde fællesskab under måltiderne, men det er ikke rigtigt 
lykkedes, muligvis på grund af de øvrige beboeres funkti-
onsniveau. 

En beboer fortæller, at omgivelserne der spises i er ud-
mærkede, og at der er en god stemning under måltiderne. 

En beboer spiser alle sine måltider i spisestuen. Beboer er 
glad for aftensmaden, hvor medarbejderne sidder med 
ved bordet. Til frokost oplever beboer, at medarbejderne 
har for travlt til at sidde med ved bordet. 

En beboer er tilfreds med maden, selv om den ikke er som 
mor lavede den. Beboer spiser alle måltider sammen med 
de øvrige beboere. 

Medarbejder X   Medarbejderne redegør for arbejdet med at sikre den 
gode hverdag for beboerne på plejecentret.  

En medarbejder fortæller, at en beboer ikke er interesse-
ret i at deltage i fælles aktiviteter. Beboer har ønsker om 
meget lange ture og samtaler om morgenen. Medarbejder 
er i dialog med beboer for at forventningsafstemme. Be-
boer anvender Klippekortet til samtaler, at få ordnet sine 
personlige papirer, gåture, og manicure og komme i butik-
ker. Det anvendes ikke hver uge, men der spares op. 

En medarbejder ved, at samtale betyder meget for be-
boer. Klippekortet bruges til samtale, at få håret sat, ma-
nicure og gåture. Klippekortet bliver brugt flittigt. 

En medarbejder er opmærksom på, at beboer er glad for 
at være på fællesarealerne og meget gerne vil deltage i 
aktiviteter. Derfor sørger medarbejder for, at beboer 
hjælper med fx at lægge karklude sammen. 

Medarbejder X   Medarbejderne redegør relevant for beboernes ernærings-
mæssige og øvrige behov i forhold til mad og måltider. 

Medarbejder oplyser, at en beboer gerne vil tabe sig, men 
ikke kan kapere dette kognitivt.  
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Medarbejder redegør for, hvordan der fx undlades smør 
på brødet osv. I øvrigt spiser beboer kun frokosten sam-
men med de øvrige. 

En anden medarbejder redegør meget tilfredsstillende for 
relevante indsatser i forhold til ernæring, herunder også 
for vigtigheden af mund- og tandhygiejne. 

En beboer har lavt BMI, men ønsker ikke hjælp til dette. 
Beboer vejes en gang pr. måned, og vægten er stabil. 

Hos en beboer er medarbejder opmærksom på, at beboer 
spiser langsomt, men at beboer får spist, når bare der er 
tid nok. Tilsynet observerer, at beboer spiser i spisestuen, 
efter de øvrige beboer er færdige med frokosten. Der er 
en medarbejder til stede, der taler med beboer, der ny-
der sin mad. 

 

Beboer oplevelse  

Mål 7. Beboeren oplever respekt 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Observation  X  Tilsynet observerer under sin rundgang en hyggelig og god 
stemning på fællesarealerne, hvor medarbejdere sørger 
for en god og hyggelig kommunikation. 

Tilsynet observerer, at en medarbejder på fællesarealet 
har et sprogbrug, der er indeholder en del bandeord, lige-
som medarbejder over for tilsynet anvender ikke faglige 
begreber om beboers toiletbesøg. 

Tilsynet observerer, at en anden medarbejder anvender 
kælenavn over for en beboer på fællesarealet.  

Beboer  X   Beboerne oplever, at der er en god og respektfuld om-
gangstone på plejecentret. 

En beboer fortæller, at der er en god kommunikation, og 
at medarbejderne er med på lidt sjov, hvilket beboer er 
meget glad for. Beboer føler sig respekteret. 

En anden beboer fortæller, at medarbejderne er flinke. 
Beboer oplever at kende medarbejderne, og at de tager 
hensyn til beboer.  

Medarbejder  X   Medarbejderne redegør for en respektfuld kommunikation 
og tilgang til beboerne. Medarbejderne beskriver, hvordan 
beboerne mødes ligeværdigt, og at der fx altid bankes på 
døren, inden medarbejder går ind i boligen, samt at med-
arbejder spørger om lov, inden beboers skabe åbnes.  

En medarbejder fortæller, at det er vigtigt at respektere, 
hvis en beboer siger nej til noget, medarbejder foreslår, 
så må medarbejderen prøve igen senere. 

En medarbejder beskriver at have en god relation til be-
boer, derfor kan mange ting vendes i et lukket rum, og 
der er en god dialog også om svære emner. 
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Medarbejder kompetencer  

Mål 8. Medarbejder kompetencer   

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation (X)   Der foreligger ikke dokumentation på for medarbejdernes 
oplæring, idet der aktuelt ikke er udarbejdet delegations-
skemaer. Tilsynet bliver oplyst, at Halsnæs Kommune er 
ved at få udarbejdet en fælles vejledning, som skal være 
med til at sikre, at der altid er rette faglighed på opga-
ven. 

Beboer  X   Beboerne give udtryk for at være trygge ved den hjælp, 
medarbejderne yder. 

Medarbejder   X  Medarbejderne kender til delegationspraksis og kender til 
principperne for delegerede sygeplejeopgaver. 

Tilsynet observerer, at en medarbejder står i en situation, 
hvor der er problemer med beboers kateter og straks til-
kalder sygeplejerske 

Ledelsen er bekendt med, at der mangler skriftlig doku-
mentation på delegeringsområdet og oplyser, at der pågår 
en tværkommunal indsats på dette område. 

En medarbejder beskriver at mangle overblik over, hvilke 
medarbejdere der har hvilke kompetencer, særlig i vagt-
lag er dette en mangel. 

Medarbejder X   Medarbejderne kender til instrukser og vejledninger. Med-
arbejderne beskriver at have anvendt instrukser for døds-
fald, insulin administration, stikskader. 

Flere medarbejdere anvender og kender VAR -redskabet, 
mens andre kun kender til det tidligere system PPS. En 
medarbejder er nøgleperson i forhold til VAR og har un-
dervist kollegaer i anvendelsen. 

 

Særlige fokusområde  

Mål 9. Hverdagsrehabilitering § 83a 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Medarbejder  X   Medarbejderne redegøre relevant for den hverdagsrehabi-
literende indsats.  

Flere medarbejdere kan redegøre for, hvordan der iværk-
sættes rehabiliterende indsats med ADL i samarbejde med 
ergoterapeut og en indsatshandleplan. 

En medarbejder beskriver, hvordan der arbejdes med små 
skridt i forhold til, at beboer selv kan klarer toiletbesøg. 

En anden medarbejder beskriver, hvordan beboerne akti-
veres ved at opfordre dem til at udføre daglige aktivite-
ter. En beboer har behov for dagligt at blive stimuleret 
mentalt, hvilket medarbejderne støtter beboer i. 

Medarbejder  X   Medarbejderne kan redegøre for, hvordan plejeopgaver 
får et rehabiliterende sigte. Medarbejderne giver eksem-
pler på, hvordan beboerne trænes i flere færdigheder. 
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4. VURDERINGSSKALA 
 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala. 

 

Bedømmelse  Definition  

Særdeles tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan ka-
rakteriseres som fremragende, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få 
eller mindre væsentlige mangler.  

Meget tilfredsstillende  Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karak-
teriseres som gode, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som re-
lativ nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

Det meget tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalin-
ger. 

Tilfredsstillende  Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakterise-
res som tilstrækkelige og hvor der er konstateret mangler, som vil kunne 
afhjælpes ved en målrettet indsats.   

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Mindre tilfredsstillende  Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere 
områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konsta-
teret en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og 
målrettet indsats for at kunne afhjælpes.  

Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, 
fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. 

Ikke tilfredsstillende  Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan 
karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable og hvor der er kon-
stateret mange og/eller alvorlige mangler, som vil kræve en radikal ind-
sats for at afhjælpes.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalin-
ger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af til-
synet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med 
forvaltningen.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til for-
valtningen. 
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