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Forord
Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget.
Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering
af hjemmeplejen og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejehjem.
Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer
og gennemgang af data. 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.
Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen.
Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO.

Med venlig hilsen

Tilsynet er altid udtryk for et
øjebliksbillede og skal derfor
vurderes ud fra dette.
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1. OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET
Oplysninger om plejehjemmet og tilsynet
Navn og adresse: Plejehjemmet Strandhøj, Gylfesvej 17, 3060 Espergærde
Leder: Peter Stuhaug
Antal boliger: 50 boliger, hvoraf 12 boliger er på skærmet afdeling
Dato for tilsynsbesøg: 6. juli 2021, kl. 8.10 til kl. 14.10
På Plejehjemmet Strandhøj bor beboere på somatisk afdeling/skærmet afdeling. Tilsynet er primært
foretaget på de somatiske afdelinger. Observation i forhold til demens er foretaget på skærmet afdeling.
Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:
•
•
•
•
•
•

Interview med plejehjemmets ledelse.
Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere.
Observationsstudie.
Gennemgang af dokumentation og medicin.
Tilsynsbesøg hos to beboere.
Gruppeinterview med to medarbejdere (social- og sundhedsassistenter).

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer.
Gitte Duus Andersen, Manager, sygeplejerske
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2. VURDERING
2.1

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det overordnede indtryk af Plejehjemmet Strandhøj er, at der er tale om et plejehjem, hvor forholdene
er
Nogenlunde tilfredsstillende
Vurderingen er givet på baggrund af, at der i forhold til medicinen er fundet fejl i begge stikprøver, hvoraf
der i den ene stikprøve er fundet én dispenseringsfejl i én æske. På dokumentationsområdet er der fundet
få mangler, hvorfor dette vurderes at være godt og tilfredsstillende. Øvrige forhold på plejehjemmet vurderes at være særdeles tilfredsstillende, hvor beboerne i høj grad fremhæver at have et godt hverdagsliv,
hvor de oplever glæde og trivsel.
Tilsynet vurderer, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020.
Det er tilsynets vurdering, at der i kvalitetsarbejdet har været fokus på relevante emner, som fx dokumentation, hvor der observeres tydelig fremgang på området.
Tilsynet har foretaget gennemgang af to beboerjournaler og vurderer herudfra, at den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt og tilfredsstillende niveau. Det er tilsynets vurdering, at den målrettede indsats
på dokumentationsområdet har medvirket til at sikre, at både døgnrytmeplaner, generelle oplysninger og
handlingsanvisninger i høj grad indeholder beskrivelser af særdeles tilfredsstillende karakter. Dog vurderes,
at dokumentationsområdet fortsat har få mangler. Medarbejderne kan på særdeles tilfredsstillende vis redegøre for dokumentationspraksis, hvor de udviser en stor faglig forståelse for området.
Det er tilsynets vurdering, at ledelsen redegør for, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger og
for, hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres på særdeles tilfredsstillende vis. Medarbejderne kan
fagligt reflekteret redegøre for instrukser og vejledninger samt anvendelsen af disse.
I forhold til de utilsigtede hændelser vurderes, at arbejdet er særdeles tilfredsstillende, og at der er en
formel organisering af arbejdet, som sikrer viden og læring i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for
arbejdet med de utilsigtede hændelser på særdeles tilfredsstillende vis og udviser stor faglig forståelse for
den læring og udvikling, som området bidrager til.
Tilsynet vurderer, at den personlige støtte og pleje er særdeles tilfredsstillende. Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, hvortil indsatsen vurderes at være svarende til deres behov. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige pleje. Beboerne oplever at have
en hverdag med høj grad af trivsel, hvor deres ønsker og vaner imødekommes, og hvor de ligeledes oplever
kontinuitet og tryghed. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan der sikres en høj kvalitet i leveringen af den personlige pleje, hvor der samtidig er fokus på at sikre beboerens trivsel.
Det vurderes, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles tilfredsstillende niveau. Der er et tilfredsstillende fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor beboerne oplever, at
de anvender deres ressourcer aktivet i plejen. Ligeledes vurderes, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvorledes beboerne inddrages aktivt i plejen.
Den praktiske hjælp vurderes at være på et godt og tilfredsstillende niveau. Hjælpen leveres efter en god
faglig standard. Det vurderes, at beboerne er tilfredse med kvaliteten heraf, og at medarbejderne kan
redegøre tilfredsstillende for området.
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider og ernæring på særdeles tilfredsstillende niveau. Det vurderes, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af maden og måltidet, hvor stemningen beskrives
som værende fin og god. Ligeledes kan medarbejderne særdeles tilfredsstillende redegøre for arbejdsgange
i forbindelse med mad og måltider, herunder hvordan der arbejdes med det gode måltid.
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Tilsynet vurderer, at vedligeholdende træning er på et særdeles tilfredsstillende niveau. Beboerne oplever
at have et aktivt hverdagsliv, hvor de er tilfredse med træningsmulighederne på plejehjemmet, som benyttes i forskellig grad. Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for den daglige vedligeholdende træning
på særdeles tilfredsstillende vis.
Sygeplejen leveres efter tilsynets vurdering på et særdeles tilfredsstillende niveau. Tilsynet vurderer, at
delegeringsarbejdet foregår systematisk. Det vurderes, at beboerne modtager den visiterede indsats, og at
de er tilfredse med kvaliteten af sygeplejeindsatsen. Medarbejderne kan redegøre for standarder for de
sygeplejefaglige ydelser, og for hvordan der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang i indsatsen.
Medicinhåndteringen på plejehjemmet vurderes nogenlunde tilfredsstillende og er dermed ikke i overensstemmelse med sundhedsloven og retningslinjer på området. Hertil vurderes, at der er fundet fejl og mangler i forhold til begge stikprøver, hvortil der er fundet én dispenseringsfejl i én æske. Øvrige fejl omhandler
medicin med overskredet holdbarhed samt uoverensstemmelse i handelsnavn for et præparat og manglende
ordination på et præparat i pn-beholdningen, som ikke er taget i brug. På trods af de fundne fejl er det
tilsynets vurdering, at medarbejderne under interviewet med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdsgange vedrørende medicinhåndtering.
Tilsynet vurderer, at observationer af beboere med demens viser særdeles tilfredsstillende forhold. Det
vurderes, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende redegør relevant for tilgang til beboere med demens
samt for, hvordan der arbejdes med at skabe en rolig og meningsfuld hverdag for beboerne.
Det er tilsynets vurdering, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på særdeles
tilfredsstillende niveau. Ligeledes vurderes, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre for
reglerne på området.
Tilsynet vurderer, at beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et særdeles tilfredsstillende niveau. Det vurderes, at beboerne oplever at have en god og meningsfuld hverdag på plejehjemmet.
Omgangstonen og kommunikationen vurderes at være imødekommende og anerkendende, hvilket beboerne
ligeledes giver udtryk for. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes en respektfuld og anerkendende kommunikation, samt for hvordan beboerne tilbydes relevante aktiviteter i hverdagen.
I forhold til pårørendesamarbejdet vurderes, at en pårørende finder inddragelsen og kommunikation på
plejehjemmet særdeles tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at både ledelse og medarbejdere kan
redegøre for et aktivt pårørendesamarbejde, som forventes at blive styrket yderligere med opstart af pårørendemøder.
Tilsynet har foretaget et observationsstudie af personlig pleje og vurderer ud fra studiet, at plejen udføres
særdeles tilfredsstillende og ud fra gældende retningslinjer både i forhold til faglig udførelse af pleje samt
de hygiejniske principper. Det vurderes, at der generelt foregår en anerkendende kommunikation, men at
medarbejderne i få tilfælde foretager faglige drøftelser og overvejelser uden at involvere beboeren. Tilsynet vurderer, at plejen i høj grad følger beskrivelser i døgnrytmeplanen, som både indeholder beskrivelser
af den pædagogiske tilgang samt forebyggende observationer.
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.

2.2

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER TIL VIDERE UDVIKLING

Bemærkninger
1. Tilsynet bemærker, at en pårørende på trods af oplevelse af et godt samarbejde udtrykker at
savne information i forhold til aktiviteter i hverdagen og praktisk information.
2. Tilsynet bemærker, at medarbejderne under observationsstudiet i få tilfælde foretager faglige
drøftelser og overvejelser uden at involvere beboeren.
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Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejehjemmets fremadrettede udvikling:
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at den målrettede og systematiske indsats omkring dokumentationen fastholdes, og at der samtidig rettes faglig opmærksomhed på at sikre, at handlingsanvisninger inaktiveres, når de ikke længere er aktuelle, samt at alle dele af dokumentationen opdateres ved forandringer.
2. Tilsynet anbefaler, at nuværende indsatser i forhold til medicinområdet fastholdes og intensiveres,
så der iværksættes indsatser som fx egenkontrol ved en kollega eller øget auditering, der kan medvirke til at sikre høj sikkerhed i forhold til opgaveløsningen.
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3. DATAGRUNDLAG
3.1
Data

OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN
LEDELSEINTERVIEW
På Plejehjemmet Strandhøj tiltrådte ny plejehjemsleder den 1. maj 2021.
Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på sidste års tilsyn.
I forhold til opfølgning på dokumentationen beskrives, at der på plejehjemmet er indført
systematisk undervisning ved kvalitets- og udviklingssygeplejersken på alle ugedage. Der
er afsat en time, hvor enkelte medarbejdere på skift undervises og arbejder med journalen. Ligeledes afsættes ekstra tid til dokumentationen, når nye beboere flytter ind. Opgaven omkring dokumentation beskrives af ledelsen som værende af høj prioritet.
På plejehjemmet afholdes møder for social- og sundhedsassistenterne, hvor dokumentationen drøftes, og hvor der sikres videndeling omkring beboerne. Der afholdes faste triageringsmøder. Møderne er tværfaglige, hvor både fysioterapeut, sygeplejerske og demenskoordinator deltager. Således understøttes en helhedsorienteret sparring omkring beboerne, hvor der også er fokus på den rehabiliterende tilgang.
Af øvrige indsatser er der på plejehjemmet arbejdet meget med medicinhåndteringen,
hvor der er afprøvet forskellige tiltag for at minimere fejl. Her er blandt andet indført, at
der kun dispenseres til én uge ad gangen, samt at dispenseringen foretages i boligen, når
beboeren ikke er der, så der skabes ro omkring opgaven. Dispenseringerne er herudover
vurderet i forhold til kompleksitet. Der udføres audit én gang om måneden, hvor kvalitets- og udviklingssygeplejersken følger op og sikrer læring. Ledelsen beskriver, at der er
et stort ønske om at få mobiler/devices på plejehjemmet, da disse kan understøtte sikker
medicinhåndtering.
Der arbejdes også med ernæringsområdet, hvor flere beboere har dysfagiproblematikker.
Her samarbejdes med køkkenet, hvor der er mulighed for specialkost. Der er oprettet
handlingsanvisninger for alle beboere med ernæringsproblematikker. Samtidig er der fokus på evaluering af maden, hvor plejehjemmet søger at skabe mere beboerinddragelse
på området.
Situationen med COVID-19 beskrives overordnet at være gået godt. På Lille Strandhøj
(skærmet enhed) har der været udbrud, men herudover har plejehjemmet ikke været
ramt. De tværgående aktiviteter har været påvirket, men på afdelingerne er der arbejdet
meget med at skabe kvalitet i hverdagen for beboerne. Her har været et øget nærvær,
hvilket mange beboere har haft glæde af. Ledelsen beskriver, at hverdagen nu er normaliseret, hvor der igen er mulighed for tværgående møder og aktiviteter. Der er netop afholdt møde i aktivitetsgruppen, hvor der er fokus på, hvordan der kan skabes aktiviteter i
hverdagene i både dag- og aftentimerne. Dette har blandt andet ført til planlægning af en
grillfest, som gennemføres en hverdagsaften. Herudover planlægges der at arbejde med,
hvordan biografen kan blive mere aktivitetsbaseret, og hvordan der skabes de bedste betingelser for sansehaven i forhold til duft, farver og blomster. Ledelsen beskriver, at der
er planer om at udvide sanseoplevelserne til at omhandle beboernes terrasser, så oplevelsen er tæt på.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020.
Det er tilsynets vurdering, at der i kvalitetsarbejdet har været fokus på relevante emner, som fx dokumentation, hvor der observeres tydelig fremgang på området.
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OBSERVATION
Data er opsamlet i journal fra to beboere.
DØGNRYTMEPLANER
For begge beboere vurderes døgnrytmeplanen at være af særdeles tilfredsstillende karakter. Der ses individuelle og detaljerede handlevejledende beskrivelser af indsatsen for
hele døgnet. Der er beskrivelser af beboernes ressourcer, og hvordan disse anvendes aktivt i plejen, ligesom der også ses beskrivelser af træning/aktivitet. Beboernes vaner og
rutiner samt særlige opmærksomhedspunkter fremgår også af beskrivelserne. Den pædagogiske tilgang og særlige forhold omkring kommunikationen er ligeledes beskrevet.
Der anvendes overskrifter, hvilket bidrager til systematisk overblik. Døgnrytmeplanerne
er beskrevet på en måde, hvor beboeren er i fokus og med tydelig sammenhæng til den
øvrige dokumentation og helbredsoplysninger.
For en beboer ses dog to aktive døgnrytmeplaner for aften.
OBSERVATIONER
For begge beboere indeholder dokumentationen beskrivelser ved afvigelser, og der ses relevante notater om opfølgning på relevante områder.
For en beboer ses månedlig vejning i overensstemmelse med den dokumenterede indsats.
For den anden beboer ses regelmæssige vejninger, hvor beboer sidst er vejet i slutningen
af maj.
FUNKTIONSEVNETILSTANDE
Hos begge beboere er funktionsevnetilstande yderst velbeskrevet på alle områder. Tilstandene fremstår opdaterede og aktuelle.
For en beboer bemærkes, at den forventede tilstand i enkelte tilfælde er udfyldt således,
at det ikke tydeligt fremgår, hvad der forventes opnået med indsatsen.
GENERELLE OPLYSNINGER
Generelle oplysninger fremstår særdeles velbeskrevet for begge beboere. Der er taget
stilling til alle områder. Beskrivelserne er fyldestgørende og indeholder oplysninger, som
er af generel værdi for beboerne. Der ses ligeledes detaljeret livshistorie med oplysninger
om, hvor beboerne er vokset op, deres skoleliv samt arbejdsliv.
HELBREDSTILSTANDE
Helbredstilstande er udfyldt hos begge beboere. Disse vurderes aktuelle og relevante fraset et enkelt tilfælde, hvor en tilstand bør opdateres, da beboers sår er helet op. Herudover fremstår beskrivelserne af særdeles tilfredsstillende karakter og med sammenhæng
til den øvrige dokumentation.
HANDLINGSANVISNINGER
For begge beboere er der oprettet relevante og velbeskrevne handlingsanvisninger på alle
sundhedslovsindsatser. Af handlingsanvisningerne fremgår, hvilken faggruppe der kan varetage indsatsen samt beboerens samtykke. Beskrivelserne indeholder ligeledes et rehabiliterende fokus, hvor der fx i forhold til en beboer er noteret, at beboer selv trækker
(kompressions)strømperne op. Der er herudover oprettet handlingsanvisninger på relevante servicelovsindsatser, og der er oprettet forflytningsplan, hvor beboerne er screenet
i forhold til forflytningskategori.
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Tilsynet har følgende bemærker til handlingsanvisninger:
•
•
•

For begge beboere ses flere aktive handlingsanvisninger for medicindispensering
og administration.
For en beboer ses, at handlingsanvisning til kompression henviser til, at indsatsen
varetages af hjemmeplejen. Denne bør derfor opdateres.
For en beboer ses, at frekvens for vejning ikke er anført i handlingsanvisningen,
som herudover fremstår velbeskrevet i forhold til indsatsen, ligesom der ses relevant opfølgning.

OBSERVATIONER – TRIAGE
Der er foretaget triagering på begge beboere, hvor der i observationen tydeligt er noteret
årsag hertil. En beboer er triageret grøn, og den anden er triageret gul grundet smerteproblematik. For beboer med gul triagering ses dog ingen opfølgende observationer med
beskrivelse af status på smerteproblematik. Tilsynet er oplyst, at alle beboere, der er triageret gul/rød, gennemgås på de faste triageringsmøder.
MEDARBEJDERINTERVIEW
På afdelingen er der to social- og sundhedsassistenter, som hver er overordnet ansvarlig
for fem beboere. Dette omhandler også dokumentationen. Dog er det primært kontaktpersonen, som er social- og sundhedshjælper, der udarbejder døgnrytmeplanen. Medarbejderne beskriver, at de har modtaget undervisning i, hvordan døgnrytmeplanen skal udarbejdes, og at dette gøres ud fra en skabelon med faste overskrifter. Der er udarbejdet
et konkret eksempel på, hvordan en god døgnrytmeplan kan beskrives, og som man kan få
inspiration fra ved tvivl. Døgnrytmeplanen skal ifølge medarbejderne indeholde informationer om, hvordan plejen udføres, den rehabiliterende tilgang og beboernes ressourcer,
forflytning, bad, pædagogisk tilgang m.m. Indsatsen skal være beskrevet således, at alle
kan udføre plejen. Døgnrytmeplanen anvendes særligt af nye medarbejdere, elever og afløsere. Der udleveres koder til afløsere, så de har egen adgang.
Medarbejderne beskriver, at de har computere til rådighed og et transportabelt bord. Der
er afsat tid til dokumentationen, som medarbejderne beskriver, at de skal være bedre til
at udnytte, hvilket også er italesat af ledelsen.
Der samarbejdes omkring opdatering af funktionsevnetilstande, hvor social- og sundhedshjælpere bidrager med viden, så social- og sundhedsassistenten kan opdatere disse. Ved
behov for opdatering fra visitation henvender medarbejderne sig til teamlederen. Medarbejderne beskriver, at de internt har et tæt og godt samarbejde, hvilket også omhandler
opdatering af dokumentation ved ændringer i beboernes tilstand.
Der afholdes indflytningssamtaler med nye beboere, hvor der indhentes viden fra beboerne selv samt deres pårørende. På plejehjemmet arbejdes med støttekort, hvor der er
beskrevet opgaver i forbindelse med indflytningen. Opgaverne er opdelt ud fra faggrupper
og opgaverne medvirker til at sikre, at der sker fyldestgørende dokumentation.
Der afholdes triageringsmøder tre gange om ugen for dagvagt og to gange om ugen for
dagvagt. Medarbejderne redegør for triageringsniveau, hvor der ved rødt triageringsniveau skal dokumenteres dagligt i hvert vagtlag. For gult niveau beskrives, at der skal observeres dagligt og dokumenteres ved behov. Medarbejderne beskriver, at der anvendes
observationsnotat, og at tilstande tilknyttes triage, så det tydeligt fremgår, hvordan der
arbejdes med triageringen. En medarbejder kommer med et eksempel fra hverdagen,
hvor en beboer fortsat er triageret gul grundet sårproblematik.
I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation beskrives, at der laves sygeplejefaglig udredning, hvor hele journalen gennemgås. Her opdateres tilstande, så der er sammenhæng. Beboerne inddrages, så relevante informationer dokumenteres. Medarbejderne
kommer med eksempler på potentielle og aktuelle helbredstilstande og beskriver, at der
skal laves handlingsanvisninger på alle indsatser. Her redegøres for, at beskrivelserne i
handlingsanvisningerne skal være detaljerede og indeholde information om fx behandlingsansvarlig læge, samtykke, hvem der varetager indsatsen, symptomer og opfølgende
handlinger hertil; fx hvis blodsukkerværdier er for høje eller for lave.
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Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt og tilfredsstillende niveau i forhold til service- og sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes krav til dokumentation.
Det er tilsynets vurdering, at den målrettede indsats på dokumentationsområdet har medvirket til at
sikre, at både døgnrytmeplaner, generelle oplysninger og handlingsanvisninger i høj grad indeholder beskrivelser af særdeles tilfredsstillende karakter. Dog vurderes, at dokumentationsområdet fortsat indeholder få mangler. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre
for dokumentationspraksis, hvor de udviser en stor faglig forståelse for området.

3.2.2
Data

Instrukser og vejledning
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen beskriver, at alle medarbejdere er bekendte med instrukserne, som udsøges via
Kilden. På plejehjemmet er implementeret et omfattende introduktionsprogram, som
blandt andet indeholder introduktion til Kilden og gældende instrukser. Herudover indgår
instrukser som en fast del af undervisningen i fx medicin og dokumentation. Hertil beskrives, at både kvalitets- og udviklingssygeplejerske samt demenskoordinator har opmærksomhed på at henvise til og anvende relevante instrukser sammen med medarbejderne.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne henviser til, at instrukser udsøges via Kilden, og at der anvendes VAR i
forhold til forskellige faglige emner, som fx insulin og kateter. Medarbejderne italesætter, at VAR understøtter, at de holder deres viden ajourført og altid følger gældende anbefalinger. I handlingsanvisninger linkes til VAR. Herudover anvendes VAR af elever og ved
oplæring til nye indsatser. En medarbejder fortæller, at hun også anvender en app ”Praktiske færdigheder”. Denne er mere illustrativ og henviser til VAR.
I forhold til ansvars- og opgavefordeling arbejdes ud fra Helsingør Kommunes kompetenceoversigt. Medarbejderne beskriver, at de har en kultur på plejehjemmet, hvor der siges
fra over for opgaver, som man ikke er tryg ved eller har kompetencer til. Der arbejdes
med individuelle kompetencer, hvor der sikres oplæring ved nye opgaver. Her anvendes
blandt andet sidemandsoplæring. Medarbejderne beskriver, at ledelsen er lydhør over for
medarbejderne og iværksætter relevante tiltag ved behov.
Der anvendes oversigt i Nexus til at se hvilke medarbejdere, der har hvilke kompetencer.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at ledelsen redegør for, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger og for
hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres på særdeles tilfredsstillende vis.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for instrukser og vejledninger samt anvendelsen af disse.

3.2.3
Data

Utilsigtede hændelser og læring
LEDELSESINTERVIEW
Området omkring de utilsigtede hændelser varetages af kvalitets- og udviklingssygeplejersken. Her arbejdes med samlerapportering på medicin og fald. Hændelserne gennemgås
som en del af triageringsmøderne, hvor der søges at skabe læring.
Ligeledes beskrives, at der er en god forståelse for området. På plejehjemmet er der arbejdet med ”I sikre hænder”-trygsårspakken. Dette har bidraget til at skabe forståelse
for, at fejl medvirker til at skabe læring. Der er derfor en god kultur omkring dette.
Utilsigtede hændelser, herunder organisering, læring og indrapportering, indgår som en
del af plejehjemmets introduktionsprogram.
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MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne redegør for arbejdet med de utilsigtede hændelser, hvor indrapportering
sker via Kilden eller på papir i forhold til samlerapportering. Medarbejderne fremhæver,
at der skal udarbejdes UTH på fx fald, medicin, infektioner, sektorovergange og i situationer, hvor tilstanden er forværret, og hvor dette kunne forhindres.
Medarbejderne modtager en mail hver måned med oversigt over de indrapporterede hændelser samt beskrivelse af, hvad de skal være opmærksomme på. Herudover sikres læring
omkring generelle problemstillinger ved triageringsmøderne, hvor der tales ind i den generelle læring. Medarbejderne beskriver, at der er en god kultur på plejehjemmet, hvor
der er fokus på læring og udvikling.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er særdeles tilfredsstillende, og at der er en
formel organisering af arbejdet, som sikrer viden og læring i hverdagen.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med de utilsigtede hændelser på særdeles tilfredsstillende vis, og at de udviser stor faglig forståelse for den læring og udvikling, som området
bidrager til.

3.2.4
Data

Personlig støtte og pleje
OBSERVATION
Begge beboere fremstår soignerede og veltilpasse. Deres tilstand bærer præg af, at den
tildelte indsats er svarende til deres behov.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne fortæller begge, at de oplever at få den hjælp, de har brug for, og at medarbejderne ved, hvilken hjælp de skal have. De beskriver plejehjemmet som et dejligt sted
at være, hvor de oplever, at der i høj grad tages hensyn til deres ønsker og vaner.
Beboerne henviser til, at aftaler overholdes, og at der altid er hjælp at få, hvis man har
brug for det. Dette beskrives af en beboer, som værende årsagen til, at vedkommende
oplever tryghed i hverdagen. Ligeledes beskrives, at hjælpen leveres af personale, som
beboerne kender, hvilket også bidrager til at skabe tryghed.
MEDARBEJDERINTERVIEW
På plejehjemmet arbejdes ud fra kontaktpersonsprincip. Der er små afdelinger med maks.
ti beboere. Fordelingen af beboerne sker ud fra hensyn til kompleksitet og kontinuitet. Fx
skal plejen hos en beboer, som er triageret rød, varetages af en social- og sundhedsassistent, og hvis der er sundhedslovsindsatser, er det ligeledes assistenten, der varetager
den samlede indsats. Beskrivelser i døgnrytmeplan og livshistorien bidrager til, at hjælpen leveres ud fra hensyn til beboernes vaner og rutiner. Hertil beskrives, at der er stor
fleksibilitet i hverdagen, hvor medarbejderne lytter til beboernes ønsker, og medarbejderne planlægger internt, så der tages hensyn hertil. Dette er også gældende i forhold til
aftaler, hvor der sikres besked til beboerne, såfremt noget akut opstår, og man bliver forsinket. Der er fokus på at skabe tryghed for beboerne blandt andet gennem synligt personale, tilsyn, nærvær, berøring, kram og omsorg. De små afdelinger medvirker til at skabe
kontinuitet, da alle kender hinanden. Ligeledes anvendes faste afløsere, hvilket også
medvirker til kontinuitet.
På plejehjemmet arbejdes ud fra Tom Kitwoods teori, hvilket medarbejderne beskriver at
være undervist i. Tilgangen beskrives som brugbar, og medarbejderne er trygge i anvendelsen.
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Medarbejderne redegør for arbejdsgange for forandringer i beboerens tilstand, herunder
faglig dialog mellem faggrupper og måling af værdier. Medarbejderne beskriver, at de har
et tæt samarbejde både kollegaer imellem og med ledelsen. Der sikres videndeling gennem de faste morgenmøder, hvor der er overlap med nattevagten. Herudover er en medarbejder på vagt til klokken 16, hvilket sikrer overlap med aftenvagten. De faste triageringsmøder bidrager ligeledes med videndeling.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den personlige støtte og pleje er særdeles tilfredsstillende og i henhold til serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse,
hvortil indsatsen vurderes at være svarende til deres behov.
Det er tilsynets vurdering, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige pleje.
Beboerne oplever at have en hverdag med høj grad af trivsel, hvor deres ønsker og vaner imødekommes, og hvor de ligeledes oplever kontinuitet og tryghed.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan der sikres en høj kvalitet i leveringen af den personlige pleje, hvor der samtidig er fokus på at sikre beboerens trivsel.

3.2.5
Data

Rehabiliterende og aktiverende pleje
OBSERVATIONER
Tilsynet foretager ingen situationsbetingede observationer af en rehabiliterende tilgang i
pleje og støtte på fællesarealerne.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne oplever begge, at de anvender deres ressourcer i det omfang, de kan, og at de
deltager aktivt i plejen. Begge beboere beskriver, at de sætter en ære i at klare sig selv,
og at de gerne vil holde sig i gang og bibeholde deres funktioner. En beboer beskriver fx,
at hun selv varetager badet, men at medarbejderne er til stede for at skabe tryghed, da
beboer er bange for at falde. Beboer fortæller samtidig, at hun opfordres til at gå med
rollator, men anvender kørestol ved længere distancer, og at hun deltager i mindre, praktiske opgaver i boligen. Den anden beboer fortæller, at han selv varetager den personlige
pleje, og at medarbejderne støtter ham, når han har brug for det.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver rehabilitering som en metode til at bibeholde og anvende beboernes ressourcer. Der gives eksempler fra hverdage - fx en beboer som opfordres til at
løfte sine ben under plejen. Hertil beskrives det, at medarbejderne anvender en kompenserende tilgang. Der er fokus på at sætte delmål, så beboerne oplever succes ved indsatsen. Dette kan fx være, at beboer går fem skridt en dag og ti skridt en anden dag. Medarbejderne oplever, at beboerne generelt er motiverede for det rehabiliterende arbejde,
som også bidrager til at øge beboernes selvværd og livskvalitet. Medarbejderne anvender
motivation og støtte. De italesætter indsatsen og tilpasser niveauet til den enkelte beboer. Hertil beskrives, at det er vigtigt at være opmærksom på beboernes kropssprog, da
det kan indikere, om en opgave er for vanskelig.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles
tilfredsstillende niveau og i henhold til servicelovens og Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder samt strategikort for Center for Sundhed og Omsorg Helsingør Kommune.
Det vurderes, at der er tilfredsstillende fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor beboerne oplever, at
de anvender deres ressourcer aktivt i plejen. Ligeledes vurderes, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvorledes beboerne inddrages aktivt i plejen.
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Praktisk hjælp
OBSERVATION
De besøgte boliger fremstår ryddelige og rengjorte svarende til beboernes habitus. Fællesarealer observeres ligeledes ryddelige og tilstrækkeligt rengjorte, hvilket også er tilfældet for de observerede hjælpemidler.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af rengøringen. En beboer udtrykker, at
han bor i verdens bedste land, hvor man kan få god hjælp. En anden beboer fortæller, at
alle er meget hjælpsomme, og at medarbejderne fx tørrer op, hvis beboer har spildt.
MEDARBEJDERINTERVIEW
På plejehjemmet er der ansat rengøringsmedarbejdere, som varetager den faste rengøring. Herudover varetager medarbejderne praktiske opgaver i forbindelse med at holde
boligen pæn, som fx tømme skrald, vande blomster, hjælpe med opvasken og ordne tøj.
En medarbejder redegør for anvendelse af værnemidler ved personlig pleje samt ved særlig smitterisiko, hvor der anvendes isolation, og gældende retningslinjer følges.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp er god og tilfredsstillende og i henhold til serviceloven samt
Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard, at beboerne er tilfredse
med kvaliteten heraf, og at medarbejderne kan redegøre tilfredsstillende for området.

3.2.7
Data

Mad og måltider
OBSERVATION
Tilsynet foretager få situationsbestemte observationer af mad og måltidssituationer. I formiddagstimerne sidder enkelte beboere samlet på de forskellige afdelinger. Her er serveret drikkevarer efter beboernes ønske. Beboerne er alle færdige med morgenmaden.
På en afdeling observeres, at flere beboere sidder samlet til frokost og nyder den varme
mad. Ved bordet sidder to medarbejdere, som deltager i et pædagogisk måltid. Der er en
rolig stemning og god dialog ved bordet. Tallerknerne er anrettet med forskellig størrelse
portioner, hvor der er taget hensyn til beboeres ønsker. Fx ses, at der for en beboer er
serveret mange kartofler, mens der hos en anden kun er anrettet med sparsomt tilbehør.
BEBOERINTERVIEW
Begge beboere beskriver tilfredshed med kvaliteten af maden og måltiderne. Maden beskrives som værende super og dejlig. En beboer siger ”du kunne ikke få et bedre hotel”
og griner. Beboerne beskriver samtidig, at der er et varieret udvalg, hvor der er mulighed
for mellemmåltider og forskellige snacks. Beboerne kan i mindre grad redegøre for, hvordan der er mulighed for indflydelse på menuen, men beskriver, at de fx til fødselsdage
har mulighed for selv at vælge menuen.
Beboerne deltager i måltidet i fællesstuen sammen med de øvrige beboere. Her beskrives
stemningen som fin og god. En beboer fremhæver, at der under måltidet er meget fokus
på, at man hjælper hinanden.
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MEDARBEJDERINTEVIEW
Medarbejderne redegør for, hvordan beboerne sikres indflydelse på mad og måltider. Her
fremhæves, at der løbende er dialog og tæt samarbejde med køkkenet, samt at der er
mulighed for at vælge menu til fødselsdag. Der tages mange individuelle hensyn, og der
er mulighed for specialkost ved dysfagiproblemer.
I forhold til måltidet søger medarbejderne at skabe et hyggeligt måltid, hvor der er en
god stemning. Der er opmærksomhed på at skabe god dialog, hvor medarbejderne spørger
ind til beboerne og starter samtaler om relevante emner. Ligeledes anvendes pædagogiske overvejelser i forhold til, hvordan beboernes ressourcer kan anvendes, fx ved at
spørge om en beboer vil række kanden med vand. Medarbejderne fremhæver overvejelser
omkring beboernes placering både i forhold til sociale fællesskaber og sundhedsmæssige
udfordringer. Der er opmærksomhed på at nøde beboere, som har behov. Hertil beskrives, at nogle beboere spiser i udsigten (et fællesrum for enden af gangen med et bord,
nogle enkelte stole og udsigt over vandet), hvor der er mulighed for skærmning. En gang
om ugen inviteres til måltid i cafeen, hvilket bidrager til en stemning af restaurantbesøg.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider og ernæring på særdeles tilfredsstillende niveau og i
henhold til serviceloven samt Helsingør Kommunes sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør
Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Det er tilsynets vurdering, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af maden og måltidet, hvor
stemningen beskrives som værende fin og god.
Det vurderes ligeledes, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre for arbejdsgange i
forbindelse med mad og måltid, herunder hvordan der arbejdes med det gode måltid.

3.2.8
Data

Træning
BEBOERINTERVIEW
Beboerne beskriver på forskellig vis, hvordan de er aktive i hverdagen. En beboer deltager
ikke i træning, men fortæller, at han cykler ned til købmanden og holder sig på den måde
i gang. Den anden beboer fortæller, at hun deltager i stolegymnastik på afdelingen, hvor
hun træner de forskellige muskler. Beboer fremhæver, at hun er tilfreds med træningen.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver, at det er plejehjemmets fysioterapeut, som varetager træningen af beboerne, men at der samarbejdes om indsatsen. Træningen tager fx udgangspunkt i genoptræningsplan, som beboerne har med efter udskrivelse. Fysioterapeuten dokumenterer træningen i en tilstand og beskriver samtidig, hvilken indsats medarbejderne
kan udføre, så der er sammenhæng mellem træning og pleje.
Herudover er der motionscykler på nogle afdelinger. Ligeledes er der en motionscykel,
som er placeret foran en skærm, hvor der vises forskellige billeder/film. På den måde
skabes en stemning af, at man cykler rundt i gaderne i Paris. Dette er ifølge medarbejderne til stor glæde for flere beboere. I forhold til den vedligeholdende træning er der på
afdelingerne aktiviteter som stolegymnastik og ballonkast. Der benyttes gåture og rehabiliterende tilgang. Ligeledes er en erindringsstue og sansehaven, som også anvendes.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at vedligeholdende træning er på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold serviceloven §86 samt Helsingør Kommunes sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes
værdier for ”Det gode plejehjemsliv” samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have et aktivt hverdagsliv, hvor de er tilfredse med træningsmulighederne på plejehjemmet, som benyttes i forskellig grad. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for den daglige vedligeholdende træning på særdeles tilfredsstillende vis.
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Sygepleje
OBSERVATION
For begge beboere vurderes, at der er sammenhæng mellem de visiterede og de leverede
sygeplejeydelser.

LEDELSESINTERVIEW
På plejehjemmet er der ansat to sygeplejersker, hvoraf den ene varetager borgernære
opgaver, mens den anden sygeplejerske agerer som kvalitets- og udviklingssygeplejerske.
Der arbejdes ud fra Helsingør Kommunes katalog, hvor det tydeligt fremgår, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at varetage konkrete opgaver. Der sikres oplæring ved
kvalitets- og udviklingssygeplejersken, så relevante opgaver kan overdrages/uddelegeres.
Det er ligeledes kvalitets- og udviklingssygeplejersken, som varetager den løbende undervisning, så de faglige kompetencer løbende holdes ved lige. På hver afdeling er der ansat
to social- og sundhedsassistenter i dagvagt, hvilket ligeledes bidrager med en høj kvalitet
i opgaveløsningen.

BEBOERINTERVIEW
Beboerne modtager forskellige sygeplejeindsatser, herunder kompressionsbehandling, medicinadministration og støtte til inhalation. Beboerne udtrykker begge tilfredshed med
kvaliteten af indsatsen og beskriver medarbejderne som dygtige.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Den faglige kvalitet sikres gennem anvendelse af kommunens kvalitetsstandarder og VAR.
Delegationspraksis foregår i henhold til kommunens kompetenceoversigt og med konkret
oplæring som tidligere beskrevet under mål 3.2.2.
Medarbejderne henviser til, at der er mulighed for sparring med den kommunale sårsygeplejerske, diætist samt demenskoordinator ved behov. Medarbejderne oplever, at der er
en tæt kontakt og sparring med plejehjemmets sygeplejersker. Hertil beskrives, at der fx
i forhold til sårpleje er en fast procedure, hvor sygeplejersken tilser såret minimum én
gang om ugen og sparrer med social- og sundhedsassistenten i forhold til udvikling.
I forhold til den rehabiliterende tilgang beskrives, at mange beboere er dårlige, men at
der er eksempler, hvor beboerne selv administrerer medicin eller måler blodsukker.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til sundhedsloven og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at delegeringsarbejdet foregår systematisk. Det vurderes, at beboerne modtager den
visiterede indsats, og at de er tilfredse med kvaliteten af sygeplejeindsatsen. Videre er det tilsynets
vurdering, at medarbejderne kan redegøre for standarder for de sygeplejefaglige ydelser og for, hvordan der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang i indsatsen.

3.2.10
Data

Medicinhåndtering
BEBOERINTERVIEW
Beboerne beskriver tilfredshed i forhold til medicinhåndtering, hvor de oplever tryghed
ved indsatsen, samt at medicinen gives på rette tidspunkter.
MEDICINGENNEMGANG
Tilsynet gennemgår medicinbeholdning og dokumentation på to beboere.
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Den dispenserede medicin opbevares i skab i boligen, hvor medicinen udelukkende er låst
nede, såfremt der er en faglig begrundelse hertil. Øvrig medicin opbevares i et aflåst skab
på beboers badeværelse. Der anvendes farvede poser til adskillelse af medicin, hvor medicinen opbevares på korrekt vis. Der dispenseres til en uge ad gangen. For begge beboere er der givet medicin svarende til tilsynstidspunktet. Der er taget stilling til medicinsk
Cave. Tilsynet har følgende bemærkninger:
•

I en stikprøve er fundet dispenseringsfejl i én æske. Det drejer sig om, at én tablet, som skulle være dispenseret til aften, er placeret i middagsrummet. Herudover ses uoverensstemmelse i forhold til et præparatnavn.

•

I den anden stikprøve findes to pn-præparater med overskredet holdbarhed.
Begge præparater er uåbnede og derfor ikke anvendt. I pn-beholdning opbevares
ligeledes smertestillende (Paracetamol), som ikke fremgår af beboers medicinoversigt. Præparatet er ikke anvendt og er markeret med label fra apotek, hvilket
indikerer, at præparatet er lægeordineret. Det er derfor uklart, hvorfor præparatet ikke fremgår af FMK-oversigten.

Alle forhold er drøftet med både medarbejdere og ledelse, som vil følge op. Under tilsynsbesøget er dispenseringsfejl rettet, præparater med overskredet holdbarhed er kasseret, og præparat uden lægeordination er fjernet fra beholdningen.
MEDARBEJDERINTERVIEW
En medarbejder beskriver, at dispenseringerne er opdelt i forhold til kompleksitet og risikomedicin. Herudover redegøres for korrekt medicindispensering, hvor det beskrives, at
der kun dispenseres til fulde dage, og at kontrolfanen anvendes, så der tælles efter. Når
dispenseringen er foretaget, tilrettes handelsnavne, og et nyt skema printes ud og placeres i boligen sammen med medicinen.
En anden medarbejder redegør for korrekt medicinadministration, herunder at medicinen
skal ses indtaget, og at der kvitteres herfor.
Medarbejderne fortæller, at alle medarbejdere gennemfører et medicinkursus en gang
om året. Såfremt kurset ikke bestås, følges der op ved kvalitets- og udviklingssygeplejersken. Kurset er opdelt efter faggrupper og beskrives som en god læring.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er nogenlunde tilfredsstillende, og dermed ikke i overensstemmelse med Sundhedsloven og retningslinjer på området. Hertil vurderes, at der er fundet fejl og
mangler i forhold til begge stikprøver, hvortil der er fundet én dispenseringsfejl i én æske. Øvrige fejl
omhandler medicin med overskredet holdbarhed samt uoverensstemmelse i handelsnavn for et præparat og manglende ordination på et præparat i pn-beholdningen, som ikke er taget i brug.
På trods af de fundne fejl er det tilsynets vurdering, at medarbejderne under interviewet med faglig
overbevisning kan redegøre for arbejdsgange vedrørende medicinhåndtering.

3.2.11
Data

Demens
OBSERVATION
Tilsynet foretager situationsbestemte observationer på plejehjemmets skærmede enhed.
Her sidder tre beboere i spisestuen sammen med en medarbejder, som er ved at færdiggøre frokosten. En beboer støttes med maden. To andre beboere går rundt på afdelingen,
og en beboer sidder i haven og nyder det gode vejr sammen med en medarbejder.
Stemningen er rolig, og der foregår kun let dialog, som er tilpasset målgruppen. En medarbejder stiller få og korte spørgsmål til beboerne ved bordet, og da en beboer begynder
at synge, vælger medarbejder at fortsætte sangen, hvilket beboer reagerer positivt på.
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En anden medarbejder inviterer en beboer ved bordet til at deltage i praktiske opgaver.
Da beboer afviser, accepteres dette, og medarbejder fortsætter selv med opgaven.
Tilsynet observerer flere situationer, hvor medarbejderne henvender sig til beboerne på
en værdig måde og med stor opmærksomhed på kropssproget. Fx tages en beboer i hånden og følges ind i boligen. Medarbejder benytter korte sætninger og siger blot ”kom med
mig”. Der foregår ikke anden dialog mellem medarbejder og beboer. Dette er ligeledes
tilfældet i en anden situation, hvor en medarbejder henvender sig til en beboer. Medarbejder siger ”kommer du med mig” og går mod boligen. Kort efter stopper medarbejderen op og smiler til beboeren, som rejser sig og følger ubesværet med.
Medarbejderne udviser forståelse for målgruppen og søger at aflede og skabe ro omkring
beboerne. En beboer går rastløst rundt i afdelingen, hvorfor en medarbejder henvender
sig til beboer og inviterer beboer til at gå med ud i haven. Beboer svarer ikke, men går
blot videre. Medarbejder følger med og gentager kort tid efter sit spørgsmål i en venlig og
imødekommende tone. Beboer ønsker ikke at komme ud i haven, men følges i stedet ned
i boligen. En anden beboer, som ligeledes går rundt på afdelingen, tager imod invitationen og følger med medarbejderen ud i haven.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fremhæver, at der arbejdes ud fra Tom Kitwoods principper, og at der anvendes tålmodighed i tilgangen til beboere med demens. Ligeledes anvendes spejling,
guidning og berøring. Opgaver og aktiviteter tilpasses beboernes niveau med forståelse
for, at beboeren ikke agerer ud fra sin aktuelle alder. Livshistorien bidrager med vigtige
informationer, som anvendes aktivt for at sikre, at beboerne føler sig anerkendt, set og
hørt. Hertil beskrives, at der tales ind i beboerens roller, fx i forhold til at være mor, ægtefælle eller bedsteforældre. Familien inddrages på relevant vis, og medarbejderne understøtter, at der en god kontakt.
I arbejdet er opmærksomhed på beboernes adfærd og på at nedtrappe konflikter og udadreagerende adfærd. Her er medarbejderne opmærksomme på beboernes kropssprog og
på at skabe en positiv stemning, hvor der tales i en rolig tone og anvendes en rolig tilgang.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at observationer af beboere med demens viser særdeles tilfredsstillende forhold.
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende redegør relevant for tilgang til
beboere med demens, samt for hvordan der arbejdes med at skabe en rolig og meningsfuld hverdag for
beboerne.

3.3

BEBOEROPLEVET KVALITET

3.3.1

Beboerrettigheder

Data

BEBOERINTERVIEW
Beboerne beskriver, at de har selvbestemmelse i deres hverdag, hvor de oplever at blive
inddraget på relevant vis. En beboer fortæller, at han ikke husker så godt, men at han har
mulighed for at køre ture og forlade plejehjemmet, når han har lyst, hvilket bidrager til
stor følelse af frihed.
Beboerne oplever, at der indhentes samtykke, inden lægen kontaktes, og at medarbejderne er gode til at spøge dem, inden handlinger iværksættes.
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MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne redegør på korrekt vis for samtykkeregler, hvortil der videre beskrives, at
alle tilstande skal indeholde samtykke, og at der dokumenteres et generelt samtykkeforhold til videregivelse af oplysninger.
Selvbestemmelse og medindflydelse sikres ved at spørge beboerne, og ved fx at dokumentationen foretages sammen med beboerne. En medarbejder fremhæver i den forbindelse,
at beboerne også selv har et behov for at følge med, hvorfor det er vigtigt, at de inddrages og informeres.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på særdeles tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”
Tilsynet vurderer, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre for reglerne på området.

3.3.2
Data

Hverdag for beboerne
OBSERVATIONER
Tilsynet foretager få observationer af situationsbestemte aktiviteter, fx:
•
•

To medarbejdere sidder sammen med to beboere og ser fjernsyn.
En medarbejder sidder sammen med en beboer i haven og nyder en is.

Overalt på plejehjemmet observeres en venlig og anerkendende dialog mellem medarbejdere og beboere. Medarbejderne er smilende og imødekommende. Medarbejderne hilser
på de beboere, de møder, og anvender deres fornavn. Stemningen på plejehjemmet er
hjemlig og hyggelig. Der er en rolig atmosfære. Indretningen er ligeledes indbydende, og
der ses gode muligheder for socialt samvær og hyggelig aktivitet.
BEBOERINTERVIEW
Begge beboere siger gentagne gange under interviewet, at de har en dejlig hverdag, og at
de oplever stor trivsel på plejehjemmet. Beboerne fremhæver begge deres bolig som et
dejligt sted, hvor de nyder udsigten over have og vand. En beboer fortæller, at der udvises respekt for beboerens levevis, hvilket beboer værdsætter. Beboerne har vanskeligt
ved at redegøre for aktiviteter, men beskriver begge, at de ikke keder sig i deres hverdag
på plejehjemmet. En beboer fortæller, at sansehaven kan benyttes.
Medarbejderne beskrives som værende søde og venlige. Beboerne oplever, at der er en
god omgangstone, og at der udvises respekt for privatliv og grænser. En beboer fremhæver, at medarbejderne er søde til at snakke med beboer, når hun er ked af det. Dette er
af stor betydning for beboer.
MEDARBEJDERNEINTERVIEW
Medarbejderne redegør for, hvad der lægges vægt på i kommunikationen med beboerne.
Her fremhæves blandt andet en anerkendende kommunikation, hvor man lytter til beboerne, har et roligt kropssprog og godkender de ting, som beboerne siger. Medarbejderne
beskriver, at tilgangen skaber en god stemning mellem medarbejdere og beboere. Hertil
reagerer beboerne positivt, når de ser medarbejderne, og kan gengive medarbejdernes
navne. Stemningen på afdelingen beskrives som familiær, hvor også beboerne udviser nysgerrighed og omsorg for medarbejderne. Fx beskrives, at en beboer, som var indlagt gennem længere tid, ringede til afdelingen for at høre, hvordan det gik på plejehjemmet.
I forhold til aktiviteter beskriver medarbejderne, at de spørger beboerne om, hvad de har
lyst til. Her lyttes til musik, danses eller gås ture. Herudover beskrives et eksempel, hvor
en beboer læste højt fra H.C. Andersen, hvilket var til glæde for flere.
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En medarbejder fortæller, at der har været møde i aktivitetsudvalget, hvor der er planlagt grillfest med livemusik i denne måned, og i næste måned er planlagt besøg af pølsevogn også med livemusik. Medarbejderne beskriver, at der er et stort aktivitetsudvalg, og
at der er en oversigt over aktiviteter, som gennemgås med beboerne.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have en god og meningsfuld hverdag på plejehjemmet. Omgangstonen og kommunikationen vurderes at være imødekommende og anerkendende, hvilket beboerne
ligeledes giver udtryk for.
Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes en respektfuld og anerkendende kommunikation, samt for hvordan beboerne tilbydes relevante aktiviteter i hverdagen.

3.3.3
Data

Pårørende
PÅRØRENDEINTERVIEW
Tilsynet er i dialog med en pårørende, hvis far bor på plejehjemmet. Pårørende beskriver, at hun er glad og tryg ved, at hendes far bor på plejehjemmet. Den pårørende beskriver, at hun intet har at udsætte på plejehjemmet, og at alle er meget søde og venlige. Pårørende fortæller, at medarbejderne altid er imødekommende, når hun ringer.
Pårørende beskriver, at det samtidig er en lettelse, at nogen tager over. Under samtalen
giver den pårørende udtryk for, at hun er lidt i tvivl om, hvorvidt hendes far keder sig i
hverdagen. Faderen er dement, og kan derfor ikke selv redegøre for aktiviteter. Den pårørende beskriver, at hun kan læse om nogle aktiviteter i bladet, men at hun savner mere
viden om hverdagslivet, som hun kan henvise til, når hun taler med faderen. Under samtalen beskriver pårørende endvidere, at hun bliver i tvivl om praktiske ting, som fx hvad
der skal gøres med det nye tøj, og om faderen støttes i at få rent tøj på, eller om dette
overlades til faderen selv. Den pårørende beskriver, at hun ikke har været inviteret til nogen formelle samtaler på plejehjemmet, og at det ville være rart at tale sammen. Den
pårørende har ikke selv talt med medarbejderne omkring dette og understreger, at hun
oplever, at der er et godt samarbejde med plejehjemmet.
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen beskriver, at der er stort fokus på at sikre et godt pårørendesamarbejde. Allerede ved indflytningen har teamleder en tæt kontakt med de pårørende, hvor boligen
fremvises, og det indledende samarbejde etableres. Efter indflytning inviteres til en formel indflytningssamtale, hvor pårørende opfordres til at deltage. I hverdagen opfordres
medarbejderne til at have en god kontakt med de pårørende, hvor det italesættes, at det
er vigtigt med en tæt dialog. Ledelsesmæssigt arbejdes med ”åben-dør”-princip, hvor det
skal være naturligt for de pårørende at henvende sig. Ligeledes er der fokus på at sikre et
højt informationsniveau blandt medarbejderne, så de kan besvare eventuelle spørgsmål
fra de pårørende. På plejehjemmet er der ingen formelle besøgstider, og beboerne bestemmer selv, hvornår de ønsker besøg. Der er mulighed for at stille gæsteseng til rådighed ved behov. Der opfordres til, at pårørende benytter faciliteter på hele plejehjemmet, herunder café, sansehave og biograf. Ved udfordringer i samarbejdet henvises til ledelsen. Der arbejdes med forventningsafstemning, hvor fagligheden bringes i spil. Ledelsen beskriver, at der ikke opleves mange pårørendeklager, men at der har været henvendelser omkring nogle fysiske forhold, som der arbejdes på at løse.
Ledelsen beskriver, at der planlægges opstart af pårørendemøder efter sommerferien, og
at disse kan afholdes afdelingsvist samt på plejehjemsniveau alt efter budskab.

20

UANMELDT TILSYN | JULI 2021

PLEJEHJEMMET STRANDHØJ

HELSINGØR KOMMUNE

MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne italesætter, at det er beboernes hjem, og at pårørende derfor kan
komme, som de vil, hvor der samtidig er mulighed for overnatning.
Medarbejderne fremhæver, at det er vigtigt at lytte til de pårørende, da plejen og beboeren bliver påvirket, hvis den pårørende er utryg. Pårørende beskrives som en ressource.
Der afholdes indflytningssamtaler, hvor der forventningsafstemmes med beboer og pårørende. Hertil beskriver medarbejderne, at de anvender deres faglighed, hvis en pårørendes ønsker er i uoverensstemmelse med beboerens behov. På den måde skabes bedre forståelse og dermed større forudsætning for at nå til enighed omkring eventuelle udfordringer.
I hverdagen inddrages pårørende i det omfang, de ønsker, hvor der sikres information om
fx aktiviteter og ture. Ligeledes er der stor opmærksomhed på at tale med de pårørende,
når de er på besøg. En medarbejder beskriver en situation, hvor der blev udvist opmærksomhed på en ægtefælles tilstand, efter beboeren var flyttet på plejehjem.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at en pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjemmet særdeles
tilfredsstillende og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv” og Helsingør
Kommunes kvalitetsstandarder.
Det er tilsynets vurdering, at både ledelse og medarbejdere kan redegøre for et aktivt pårørendesamarbejde, som forventes at blive styrket yderligere med opstart af pårørende møder.

3.4
Data

OBSERVATIONSSTUDIE
OBSERVATION AF PERSONLIG PLEJE VED TO MEDARBEDJERE:
KOMMUNIKATION
En medarbejder banker på døren og siger godmorgen. Den ene medarbejder går hen til
beboer, som stadig sover tungt. Medarbejder rører ved beboers arm og forsøger at vække
beboer på en rolig måde. Beboer har vanskeligt ved at vågne, og medarbejderne forsøger
begge at vække beboer. Beboer åbner indimellem øjnene, men falder herefter i søvn
igen. Ifølge medarbejderne skyldes dette, at beboer har været vågen flere gange i løbet
af natten.
Under plejen tales til beboer, som flere gange åbner øjnene kortvarigt. Medarbejderne
har en rolig tilgang og taler i et toneleje, som er tilpasset beboeren. En medarbejder holder beboers hånd under plejen og benytter i flere tilfælde berøring for at skabe tryghed.
Beboer er rolig og afslappet under hele forløbet.
SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE
Beboer ligger med lukkede øjne under det meste af forløbet. Medarbejderne taler kun
sparsomt til beboer under plejen, men sikrer sig at fortælle om deres handlinger og søger
hele tiden at få beboers accept, inden handlingen iværksættes. Hertil bemærker tilsynet,
at medarbejderne i få tilfælde foretager faglige drøftelser og overvejelser uden at involvere beboeren. En medarbejder siger fx på et tidspunkt på en omsorgsfuld måde til sin
kollega: ”hun er godt nok træt”. Medarbejderen har kort forinden italesat samme observation henvendt til beboeren. Tilsynet foretager efterfølgende en faglig reflektion med
medarbejderne omkring observationen.
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REHABILITERING
Beboer deltager ikke aktivt i plejen. Medarbejder italesætter sine handlinger og spørger
flere gange, om beboer vil hjælpe til. Fx i forbindelse med at beboer skal vendes om på
siden, hvor medarbejder støtter beboer i at tage fat i sengehesten.
ORGANISERING AF ARBEJDET
En medarbejder gør vaskefad klar og finder remedier frem, inden plejen påbegyndes. Arbejdet er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og der forekommer ingen unødige forstyrrelser.
FAGLIG UDFØRSEL
Medarbejderne ifører sig korrekte værnemidler, herunder engangsforklæde, mundbind og
handsker. Plejen udføres i sengen, hvor beboer er sovende under forløbet. Medarbejderne
beskriver, at den nedre pleje samt lejring af beboer gennemføres, da beboer er i risiko
for at udvikle decubitus og urinvejsinfektion.
En medarbejder indleder med at observere beboers fødder for tryk. Kateterpose fra natten frakobles, og beboer vaskes forneden på fagligt korrekt vis. Beboer vendes om på siden og vaskes bagpå. Huden observeres, og medarbejder italesætter, at alt ser pænt ud.
Beboer er fortsat sovende, og medarbejderne beslutter derfor at lade beboer sove videre
og vente med at tage beboer op. Beboer lejres derfor i sengen, hvor der anvendes trykaflastende puder for at aflaste beboers hæle.
En medarbejder henter beboers medicin, som kontrolleres på korrekt vis. Beboer støttes i
medicinadministration. Hertil gives en pille ad gangen, hvor det sikres, at beboer har
slugt pillen, inden den næste gives. Beboer samarbejder fint omkring dette. Imens varetager den anden medarbejder praktiske opgaver. Vasketøjet placeres i en pose, så det
ikke er i kontakt med gulvet. Der luftes ud og italesættes over for beboeren, at medarbejderne vil komme tilbage senere. Beboeren sover videre.
Medarbejder er under hele forløbet opmærksom på hygiejniske principper og skifter
handsker relevant, hvor der samtidig udføres korrekt håndhygiejne i overensstemmelse
med gældende retningslinjer.
Tilsynet vurderer, at plejer følger beskrivelser i døgnrytmeplanen. Der ses tydelig sammenhæng til pædagogisk tilgang, hvor der er beskrevet, at beboer har behov for psykisk
støtte. Ligeledes foretages faglige observationer, som fx observation af tryk på hæle og
bagpå som beskrevet i døgnrytmeplan.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at observationsstudie af personlig pleje udføres særdeles tilfredsstillende og ud fra
gældende retningslinjer både i forhold til faglig udførelse af pleje samt de hygiejniske principper. Det
vurderes, at der generelt foregår en anerkendende kommunikation, men at medarbejderne i få tilfælde
foretager faglige drøftelser og overvejelser uden at involvere beboeren.
Tilsynet vurderer, at plejen i høj grad følger beskrivelser i døgnrytmeplanen, som både indeholder beskrivelser af den pædagogiske tilgang samt forebyggende observationer.
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE
4.1

FORMÅL

Overordnet kan formålet med BDO’s tilsynskoncepter udtrykkes i følgende punkter. Tilsynet skal have fokus
på at:
•

Kontrollere, om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med
gældende lovgivning, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder og kommunens administrative
procedurer og retningslinjer, herunder instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling.

•

Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgernes individuelle behov.

•

Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete visiterede
afgørelse og de indsatser, der leveres til den enkelte borger.

•

Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne .

•

Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for
borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse.

•

Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs
af de kommunale tilbud.

BDO’s tilsynskoncepter tager udgangspunkt i gældende lovgivning og øvrige bestemmelser, retn ingslinjer og anbefalinger for tilsyn på områderne. Uanset hvilket område der er tale om, kombinerer tilsynskoncepterne to centrale aspekter – kontrol og læring – som er lige væsentlige.

4.2

KONTROLPERSPEKTIVET

Kontrollen skal sikre, at regler og normer overholdes, og at borgerne modtager de ydelser, de har krav på
ud fra de faglige og etiske standarder, der kan sættes for en ydelse. Samtidig kan kontrollen være medvirkende til at skærpe medarbejdernes fokus på at leve op til de centrale krav til deres arbejde.

4.3

LÆRINGS- OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVET

Læringsaspektet udfoldes på flere måder. Dette sker dels via medarbejderinterviews med spørgsmål til
praksis, dels gennem interview med ledelsen om de administrative og ledelsesmæssige forhold samt via
interview og dialog med borgerne og evt. pårørende for at belyse den borgeroplevede kvalitet. Spørgsmålene kan desuden danne grundlag for videre refleksion samt understøtte kvalitetsudviklingen og læring hos
medarbejdere og ledelse.
Følgeskab med medarbejdere under tilsynet er ligeledes et vigtigt fokus for BDO og en væsentlig kilde til at
forstå - og udfordre – i praksis. Dette giver indblik i medarbejdernes rutiner samt udviklingsområder og
åbner op for frugtbare faglige drøftelser. På denne måde bibeholdes det lærende perspektiv - også, hvor
der er udfordringer.
Tilsynet understøtter de bærende principper for kommunale tilsyn, som beskrevet i Politik for tilsyn - Helsingør Kommune.
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TILSYNETS METODER

I BDO’s tilsynskoncepter kombineres en række metoder for at sikre stringent og systematisk dataindsamling.
Til brug for tilsynene i Helsingør Kommune tager BDO udgangspunkt i faste skabeloner udviklet på baggrund
af tilbudsmaterialet og med fokus på objektivitet.
Formålet er at skabe et fundament for gennemsigtighed og sammenlignelighed i forhold til de forskellige
undersøgte temaer. Metodisk tager BDO afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på kontrol og kvalitet
samt læring og udvikling. Der veksles i tilgangen mellem forskellige metoder henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation.

4.5

TILSYNETS TILGANG

Tilsynet tager udgangspunkt i teori om social kapital og den anerkendende og værdsættende tilgang med
fokus på at lade sig inspirere af dét, der virker på den enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab
søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer.
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5. VURDERINGSSKALA
Efter ønske fra Helsingør Kommune arbejder BDO ud fra nedenstående vurderingsskala ved tilsynene:

Samlet vurdering
1 - Særdeles tilfredsstillende
•

Ingen anledning til bemærkninger

2 – Godt og tilfredsstillende
•

Mindre fejl og mangler

3 – Nogenlunde tilfredsstillende
•

Fejl og mangler som har betydning for beboerens helbred og autonomi

4 – Utilfredsstillende
•

Alvorlige fejl og mangler som har betydning for beboerens helbred og autonomi

5 – Meget utilfredsstillende
•

5.1

Alvorlige fejl og mangler som har væsentlig betydning for beboerens helbred og autonomi

TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor
det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog
eller samvær med flere af beboerne.
Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra plejehjemmets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.
De uanmeldte tilsyn gennemføres af en-to tilsynsførende med en sundhedsfaglig baggrund.
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OM BDO
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.
BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet 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 kommunale 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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