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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. 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. 
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1. FORMALIA 
 

Omsorgscentret navn og adresse 

Frederiksværk Plejecenter Solhjem, Solhjemsvej 7, 3370 Melby 

Leder 

Hanne-Lene Hedegaard

Antal boliger 

29 boliger 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 17. april 2018 

Datagrundlag 

Ved tilsynet er der indsamlet data ved 3 beboere. Beboerne er tilfældigt 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 2 medarbejdere heraf: 

 1 social- og sundhedsassistent 
 1 sygeplejerske 

 

1 medarbejdere har svaret i forhold til 2 beboere 

 

Tilsynet blev indledt ved et interview med stedfortræder Jane Munkshøj (Områdeleder Frederiksværk). 

Tilsynsførende  

Stine Marie Ørnholt, Konsulent og sygeplejerske 
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2. SAMLET TILSYNSRESULTAT 
 

 

Det overordnede indtryk af Solhjem er, at der er tale om et plejecenter med  

 

Meget tilfredsstillende forhold 

 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet målrettet med anbefalingerne fra forrige tilsyn.  

Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp, som beboerne modtager og beboernes til-
stand. Beboerne oplever at modtage den hjælp, som de har behov for, og beskriver den personlige pleje 
og omsorg som meget tilfredsstillende. Beboerne oplever, at hjælpen udøves med udgangspunkt i egne 
ønsker og behov.  

Vedrørende den sundhedsfaglige dokumentation er det tilsynets vurdering, at de sygeplejefaglige udred-
ninger generelt er fyldestgørende og udførligt beskrevet. Der ses tilfredsstillende sammenhæng mellem 
helbredsoplysninger, sygeplejefaglig udredning samt handleplaner. I forhold til handleplanerne vurderer 
tilsynet, at der foreligger handleplaner med problemstillinger, som er permanente, og ligeledes ses flere 
handleplaner, som omhandler samme problemstilling. I forhold til Handleplan, hverdagsliv fremstår disse 
handlevejledende og individuelle, og der ses beskrivelser af beboernes vaner og ønsker. Der er udarbejdet 
livshistorie for 2 ud af 3 beboere.  

Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for den sundhedsfaglige indsats og udviser et godt kendskab til 
beboernes ønsker og vaner.  

Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp er af tilfredsstillende kvalitet. Beboernes boliger fremstår ren-
gjorte og ryddelige. Beboerne beskriver at være tilfredse med hjælpen til praktiske opgaver, ligesom med-
arbejderne kan beskrive særlige indsatser i forhold til hygiejne og renholdelse hos beboerne.  

Vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse er det tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegør for 
indsatser, som retter sig mod beboerne mentale og fysiske helbred. Beboerne triageres dagligt, og medar-
bejderne er bekendte med principperne herfor. Beboerne beskriver at være trygge ved hjælpen samt op-
lever, at der er taget hånd om relevante risici.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang og kan be-
skrive, hvordan beboernes ressourcer inddrages i den personlige pleje og omsorg. Beboerne oplever, at 
egne ressourcer inddrages i hverdagen i det omfang, det er muligt.  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en indholdsrig hverdag på plejecentret, ligesom medarbejderne kan 
beskrive tiltag, som sikrer beboerne en god hverdag.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af mad og måltider. To beboere beskriver at 
indtage måltiderne i egen bolig efter eget ønske. Medarbejderne kan redegøre for beboernes særlige er-
næringsbehov samt egen rolle og ansvar i spisesituationen.  

Tilsynet vurderer, at der forekommer en respektfuld adfærd og kommunikation på plejecentret. Beboerne 
oplever, at der forekommer en god omgangsform og beskriver medarbejderne som søde og omsorgsfulde. 
Medarbejderne kan beskrive handlinger, som sikrer en respektfuld omgangsform.  

Tilsynet vurderer, at der aktuelt ikke foreligger dokumentation for delegerede sygeplejeydelser. Medar-
bejderne oplyser, at der aktuelt ikke foreligger kompetenceoversigt og principper for delegering af opga-
ver. Sygeplejersken beskriver dog, at hun har overblik over, hvilke medarbejdere hun har lært op i hvad, 
dette er dog ikke dokumenteret nogle steder.   

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den hverdagsrehabiliterende indsats er meget tilfredsstillende. Medar-
bejderne kan redegøre relevant for den hverdagsrehabiliterende indsats og beskriver eksempler på det 
tværfaglige samarbejde.  

 

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. 
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2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

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

 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at Plejecenter Solhjem fastholder fokus på dokumentationsarbejdet, herun-
der at handleplanerne i alle tilfælde fremstår ajourførte samt afsluttes, når problemstillingerne 
ikke længere er relevante.  

2. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes kompetenceprofiler på alle medarbejdere, herunder at 
oplæring og opfølgning af delegeret indsatser dokumenteres systematisk.  

 

2.2 AKTUEL STATUS OG OPFØLGNING 

Aktuel status og opfølgning 

Interview med stedfortræder:  

Vedrørende anbefalingen fra forrige tilsyn oplyses det, at der er arbejdet videre med dokumentatio-
nen. Der har været fokus på at indskrive en opfølgningsdato i handleplanerne, således at disse afslut-
tes, når de ikke længere er relevante. Der har været afholdt undervisning i dokumentationen, og nye 
medarbejdere har modtaget undervisning og er blevet sidemandsoplært.  

Der er i forlængelse af forrige tilsyn arbejdet videre med at implementere triageringsredskabet, her-
under at højne medarbejdernes kendskab hertil. Der afholdes triageringsmøde dagligt i dag– og af-
tenvagt. Det er oplevelsen, at dette er med til at øge fagligheden blandt medarbejderne.  

Der har været fokus på at strukturere arbejdet med klippekortsordningen. Udgangspunktet er, at 
denne afvikles 1-1 med beboerne. Der er dog ligeledes arbejdet med en række ekstra aktiviteter, 
som beboerne kan tilmelde sig, som tilbydes ud over de sædvanlige aktiviteter på plejecentret.   

Det oplyses, at plejecentret ikke har lykkedes med at rekruttere en plejehjemslæge.  

Det oplyses, at det er en generel problemstilling i kommunen, at det kan være svært at rekruttere 
medarbejdere med den rette faglighed. Plejecentret har aktuelt en vakant stilling. 

Der er siden forrige tilsyn ansat en udviklingssygeplejerske, som har fokus på kvalitetsarbejdet, her-
under kompetenceudvikling, utilsigtet hændelser mv.  
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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  Der foreligger sygeplejefaglig udredning i alle 3 journaler, 
disse fremkommer generelt fyldestgørende og udførligt be-
skrevet. 

I en sygeplejefaglig udredning mangler et felt at blive ud-
fyldt.  

I et andet tilfælde beskrives oplysninger under et felt, som 
ikke længere er relevante.  

Det ses generelt tilfredsstillende sammenhæng mellem hel-
bredsoplysninger, sygeplejefaglig udredning samt handlepla-
ner.  

Der er i alle tre journaler oprettet handleplaner. Det be-
mærkes, at enkelte handleplaner ikke længere er aktuelle. 
Ligeledes ses eksempler på, at der er oprettet flere handle-
planer, som omhandler samme problemstilling, og med for-
del vil kunne slås sammen. Endelig foreligger der enkelte 
handleplaner, som omhandler problemstillinger, som er per-
manente, og derfor kan handleplan afsluttes og den opnå-
ede effekt implementeres i Handleplan, hverdagsliv eller i 
sygeplejefaglig udredning.  

Observation X   Der observeres sammenhæng mellem den hjælp, som bebo-
eren modtager og beboerens tilstand.  

Beboer  X   Beboerne oplever, at der er sammenhæng mellem den 
hjælp, som de har behov for og den hjælp, de får tilbudt. 
Beboerne udtrykker tilfredshed med hjælpen, som de mod-
tager.  

Medarbejder  X   Medarbejderne udviser et godt kendskab til de forskellige 
dokumenter i den sundhedsfaglige dokumentation. En med-
arbejder beskriver, at hun deltager i jævnlige audits af do-
kumentationen, dette med henblik på hele tiden at forbedre 
kvaliteten heraf. Det oplyses, at der løbende dokumenteres, 
når der forekommer ændringer i beboernes tilstand eller 
funktionsniveau. Der er fokus på at skabe sammenhæng i 
dokumentationen og ligeledes på, at dokumentationen frem-
står ajourført i forhold til beboernes tilstand.  
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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   Der er udarbejdet Handleplan, hverdagsliv for alle tre bebo-
ere. Der ses i alle tilfælde målbeskrivelse for indsatsen 
øverst i dokumentet.  

Det bemærkes, at alle tre Handleplan, hverdagsliv fremstår 
handlevejledende og individuelle. Beboernes vaner og øn-
sker fremgår tydeligt, ligesom den personlige pleje er hand-
levejledende beskrevet. Det bemærkes, at Handleplan, 
hverdagsliv er udfyldt gennem hele døgnet, herunder dæk-
kende beskrevet gennem hele døgnet.  

Observation X   Der observeres sammenhæng mellem de beskrevne plejeop-
gaver og beboernes tilstand. 

Beboer  X   Beboerne er tilfredse med hjælpen til personlig pleje. 

En beboer fremhæver, at hjælpen gives, når beboer ønsker 
det, og at medarbejderne er gode til at spørge ind til be-
boer undervejs.  

En anden beboer beskriver, at hjælpen til personlig pleje er 
god, og beboer oplever det trygt, at der er nogle til stede, 
hvis beboer skulle falde i forbindelse med bad.  

En tredje beboer beskriver ligeledes at være tilfreds med 
hjælpen til personlig pleje og oplever selv at være delta-
gende i denne.  

Medarbejder X   Medarbejderne kan på faglig vis redegøre for den sundheds-
faglige indsats. Medarbejderne udviser et godt kendskab til 
beboernes ønsker og vaner.  

En medarbejder beskriver, hvordan der i hverdagen ydes 
støtte til beboer med megen nedsat lungekapacitet.  

En anden medarbejder beskriver, at en beboer har behov 
for, at hjælpen foregår i beboers tempo, og at man som 
medarbejder skal rumme dette for at samarbejde bedst mu-
ligt.   

I forhold til en tredje beboer fremhæves det, at denne be-
boer grundet nedsat hørelse og syn har behov for struktur og 
genkendelighed.  

 

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  Tilsynet bemærker, at der fremgår enkelte beskrivelser af 
den praktiske hjælp. Det oplyses i forhold til en beboer, at 
denne kan være svær at motivere til skift af sengetøj og ge-
nerel renholdelse af bolig, dette fremgår dog ikke af doku-
mentationen. Tilsynet har talt med medarbejder om dette.  
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Observation X   Tilsynet observerer, at beboernes boliger fremstår rengjorte 
og ryddelige. Boligerne overholder de hygiejniske retnings-
linjer og kvalitetsstandarder på området. Det bemærkes i 
forhold til en beboer, at beboers sengetøj er beskidt, det er 
dog tilsynets opfattelse, at dette er i overensstemmelse 
med beboers eget ønske. Det bemærkes i forhold til en be-
boer med nedsat syn, at boligen i indretningen tager højde 
for dette.  

Beboer X   Beboerne beskriver at være tilfredse med den praktiske 
hjælp og støtte og udtrykker, at de ingen klager har hertil.  

Medarbejder X   Medarbejderne kan redegør for, hvordan de løbende er op-
mærksomme på orden og renholdelse i beboernes boliger.  

I forhold til en beboer, som ikke ønsker støtte til den prakti-
ske hjælp, beskriver medarbejder, at det handler om at mo-
tivere samt udføre hjælpen på en stille og rolig måde med 
respekt for beboers grænser.  

I forhold til en anden beboer beskrives det, at beboer selv 
bidrager til at holde orden, og at dette er vigtigt for beboer. 

I forhold til en tredje beboer oplyser medarbejder, at ved-
kommende trods nedsat syn har et godt kendskab til egen 
bolig, og der er opmærksomhed på at placere tingene på de 
faste pladser, så beboer kan finde dem.  

 

Sundhedsfremme og forebyggelse  

Mål 4. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats 

 Ja Delvis  Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Der foreligger beskrivelser af sundhedsfremmende og fore-
byggende indsatser i Handleplan, hverdagsliv. Der ses blandt 
andet beskrivelser af, at en beboer dagligt smøres med 
creme i forhold til at forebygge en hudproblematik. Ligele-
des er det beskrevet, at beboer jævnligt skal tilbydes p-
drikke for at holde vægten. I forhold til en beboer med ten-
dens til angst fremgår det, at beboer skal tilbydes hyppige 
tilsyn for at skabe tryghed. 

Observation X   Tilsynet observerer ikke eksempler på risici, der ikke er ta-
get hånd.  

Beboer  X   Ingen af beboerne kan umiddelbart beskrive forhold, der 
ikke er taget hånd om. Beboerne giver udtryk for, at de er 
trygge ved den indsats, der ydes i forhold til deres sund-
hedsmæssige problemstillinger. En beboer fremhæver en 
god hjælp fra sygeplejersken i forhold til samarbejdet med 
beboers læge, herunder at sygeplejersken ved en tidligere 
indlæggelse agerede meget hurtigt og professionelt. En an-
den beboer beskriver, at hun altid kan henvende sig til med-
arbejderne, hvis der er noget med helbredet.  

Medarbejder X   Medarbejderne kan på relevant vis redegøre for indsatser i 
forhold til beboernes situation. 

En medarbejder forklarer i forhold til en beboer, at beboer 
er sengeliggende, og at det så vidt muligt er vigtigt at få be-
boer mobiliseret dagligt. Beboer har tendens til angst, hvor-
for det er vigtigt med tryghed, tilsyn og faste rutiner.  
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I forhold til en anden beboer beskrives det, at beboer dag-
ligt observeres i forhold til ødemer. Ligeledes beskrives for-
skellige ernæringsindsatser i forhold til, at beboer er småt-
spisende.  

I forhold til en tredje beboer fremhæves det, at der er fokus 
på mobilisering, da beboer sidder meget tid i sin kørestol. 
Der er desuden fokus på, at beboer huskes på at lave vene-
pumpeøvelser dagligt.  

I forhold til triagering beskriver medarbejderne, at der tria-
geres dagligt. Der deles observationer og fremadrettet plan 
for beboerne. Det oplyses, at der oprettes en handleplan på 
beboer, som triageres gult.  

 

Aktivitet og træning 

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

 Ja Delvis  Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Der fremgår i Handleplan, hverdagsliv beskrivelser af bebo-
ernes ressourcer, herunder hvordan disse vedligeholdes i 
hverdagen. I et tilfælde fremgår det, at beboer selv kan va-
retage den personlige pleje. I forhold til en anden beboer er 
det tydeligt, at beboer er meget begrænset af sin nedsatte 
lungefunktion, det fremgår dog, at beboer selv kan varetage 
toiletbesøg.  

I forhold til en tredje beboer ses tydelige beskrivelser af be-
boers ressourcer, herunder at beboer selv kan børste tæn-
der og bevæge sig med rollator. Det fremgår ligeledes, at 
beboer skal varetage så mange opgaver som muligt selv. 

Observation X   Tilsynet observerer sammenhæng mellem de beskrevne res-
sourcer og beboers tilstand.  

Beboer  X   Alle beboere oplever, at deres ressourcer medinddrages i 
plejen i det omfang, det er muligt. En beboer erkender dog, 
at han ikke kan meget selv, men at han naturligvis gør, hvad 
han har mulighed for. De to øvrige beboer fremhæver ek-
sempler på gøremål i egen bolig, samt hvordan der deltages 
i forbindelse med den personlige pleje.  

Medarbejder X   Medarbejderne har fagligt fokus på medinddragelse af bebo-
ernes ressourcer i forbindelse med varetagelse af den per-
sonlige pleje samt den generelle omsorg.  

En medarbejder beskriver, at hjælpen udøves med udgangs-
punkt i hjælp-til-selvhjælp. Medarbejder beskriver, at be-
boer motiveres og guides, således at beboer ikke oplever 
det som en byrde at deltage i hjælpen. Dette er vigtigt, da 
beboer ikke selv ønsker at deltage.   

I forhold til en anden beboer beskriver en medarbejder, at 
der er fokus på at aflaste beboer ved nogle opgaver, således 
at hun har energi til andre opgaver. Der er fokus på at tale 
med beboer om, hvad hun gerne selv har kræfter til at ud-
føre. Det beskrives, at beboer eksempelvis selv kan ringe til 
lægen med let støtte fra medarbejderne.  

I forhold til en tredje beboer gives eksempler på, hvordan 
beboer kan deltage i hjælpen på trods af nedsat syn og hø-
relse.  
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Hverdag på plejecentret 

Mål 6. Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Det bemærkes, at der i Handleplan, hverdagsliv fremgår ek-
sempler på, hvordan beboerne skabes en tilfredsstillende 
hverdag, idet der ses en række eksempler på beboernes in-
dividuelle vaner og ønsker. Det fremgår i flere tilfælde, 
hvornår beboerne ønsker at stå op, og hvornår de går i seng. 

Der er udarbejdet livshistorie i 2 ud af 3 beboeres journaler. 
I tilfældet uden livshistorie, er det ikke dokumenteret, at 
beboer ikke ønsker dette.  

Observation X   Ved rundgang på fællesarealerne bemærkes det, at der op 
ad formiddagen er lidt stille. En medarbejder oplyser tilsy-
net om, at der om formiddagen har været afholdt en sang-
aktivitet, hvor flere beboere har deltaget. Ved frokosttid 
observeres det, at flere beboere befinder sig på fællesarea-
lerne. Det bemærkes, at der på fællesarealerne hænger en 
aktivitetskalender, som viser et bredt udbud heraf.  

Beboer X   Beboerne beskriver tilfredshed med hverdagen på plejecen-
tret. En beboer beskriver, at hun ikke rigtig har kontakt med 
de øvrige beboere, men holder af at opholde sig i egen bo-
lig. En anden beboer beskriver, at plejecentret er et dejligt 
sted at bo, og at der er mange ting at lave. En tredje be-
boer er meget tilfreds med plejecentret og beskriver, at han 
efter omstændighederne er tilfreds. Beboer oplyser, at han 
skal deltage i en herrefrokost, som afholdes på plejecen-
tret.  

Beboer X   Beboerne beskriver at være tilfredse med mad og målti-
derne på plejecentret. En beboer fremhæver, at maden er 
god, men spiser som regel denne for sig selv grundet kroni-
ske smerter i munden. En anden beboer, som er sengelig-
gende, indtager ligeledes måltiderne på egen stue. En 
tredje beboer beskriver, at måltiderne som regel er hygge-
lige at deltage i.  

Medarbejder X   Medarbejderne kan redegøre for, hvordan beboerne sikres 
en god hverdag. En medarbejder beskriver i forhold til en 
sengeliggende beboer, at beboer tilbydes 1-1 samvær, idet 
beboer gerne ønsker selskab. Medarbejder finder det vigtigt, 
at beboer føler sig set og hørt og ikke er ensom. Der snakkes 
om dagens nyheder, vejret og ligeledes om beboers sygdom, 
når beboer er i humør til dette.  

I forhold til en anden beboer beskrives det, at beboer sikres 
en god hverdag ved, at hun gøres klar til besøg fra familien, 
da dette er omdrejningspunktet for beboer.  

I forhold til en tredje beboer fremhæves det, at beboer hol-
der af en indholdsrig hverdag, og der lægges vægt på at til-
byde beboer forskellige aktiviteter.  

Medarbejder X   Medarbejderne kan beskrive beboernes særlige behov i for-
hold til ernæring og i forhold til måltiderne generelt.  

Det fremhæves, at maden skal anrettes pænt, da dette øger 
appetitten hos flere af beboerne. I forhold til en småtspi-
sende beboer er der fokus på, at portionerne ikke fremstår 
for store.  
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I forhold til en anden beboer med nedsat appetit oplyses 
det, at der er fokus på at tilbyde beboer jævnlige og små 
mellemmåltider, herunder eksempelvis protein-is. I forhold 
til måltiderne fremhæves det, at dialogen og samværet lige-
ledes kan bidrage til beboernes livskvalitet og en god hver-
dag.  

 

Beboer oplevelse  

Mål 7. Beboeren oplever respekt 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Observation X   På fællesarealerne observeres en god stemning og en re-
spektfuld dialog mellem beboere og medarbejdere. Det be-
mærkes, at medarbejderne udviser et godt kendskab til be-
boerne.  

Beboer  X   Alle beboerne, som tilsynet er i dialog med, beskriver en re-
spektfuld dialog og omgangsform. Medarbejderne gengives 
som omsorgsfulde og søde. En beboer beskriver, at man al-
tid kan henvende sig ved behov, og medarbejderne er meget 
hurtige og hjælpsomme.  

Medarbejder  X   Medarbejderne kan beskrive handlinger, som sikrer respekt 
for beboerne.  

En medarbejder fremhæver vigtigheden af at møde bebo-
erne med empati, herunder at tilpasse sig beboerne på den 
pågældende dag. Det handler om at rumme beboerne og 
møde dem, der hvor de er med respekt for det enkelte men-
neske. En anden medarbejder beskriver vigtigheden af at 
tage sig tid og møde beboerne med ligeværdighed. I forhold 
til en beboer med nedsat hørelse og syn beskrives vigtighe-
den af fysisk berøring og at være tydelig i sin kommunika-
tion.  

 

Medarbejder kompetencer  

Mål 8. Medarbejder kompetencer   

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation   X Der foreligger hos ingen af beboerne dokumentation for de-
legerede sygeplejeydelser.  

Beboer  X   Beboerne beskriver at være trygge i den måde, som opga-
verne løses på.  

Medarbejder    X Medarbejderne oplyser, at der aktuelt ikke foreligger kom-
petenceoversigt og principper for delegering af opgaver. Sy-
geplejersken beskriver dog, at hun selv har overblik over, 
hvilke medarbejdere hun har lært op i hvad, dette fremgår 
dog ingen steder.  

Medarbejder X   Medarbejderne er bekendte med relevante vejledninger og 
retningslinjer.  
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Særlige fokusområde  

Mål 9. Hverdagsrehabilitering § 83a 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Medarbejder  X   Medarbejderne redegør relevant for den hverdagsrehabilite-
rende indsats. Medarbejderne beskriver eksempler på det 
tværfaglige samarbejde, således at der samarbejdes og ko-
ordineres omkring beboernes funktionsniveau.  

Medarbejder  X   Medarbejderne kan redegøre for, hvordan plejeopgaver ud-
føres med et rehabiliterende sigte, herunder hvordan en 
plejeopgave ændres til en rehabiliterende indsats.  
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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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