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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 Grønnehaven, Sundtoldvej 2-6, 3000 Helsingør
Leder: Nanna Willerslev
Antal boliger: 116 samt 3 midlertidige boliger
Dato for tilsynsbesøg: 6. september 2021, kl. 08.30 til kl. 17.30
På Plejehjemmet Grønnehaven bor beboere i 80 somatiske boliger og 36 skærmede boliger, der er hertil
3 midlertidige pladser. Tilsynet er foretaget på somatiske og skærmede boliger på alle afdelinger.
Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:
•
•
•
•
•
•

Interview med plejehjemmets ledelse
Rundgang på plejehjemmet, herunder dialog med medarbejdere og beboere
2 observationsstudier
Gennemgang af dokumentation og medicin for 6 beboere
Tilsynsbesøg hos seks beboere, hvor det ene besøg er foretaget som en observation på fællesarealet
Gruppeinterview med fire medarbejdere (en social- og sundhedshjælper, to social- og sundhedsassistenter, en sygeplejerske)

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer.
Tilsynsførende:
Mette Norré Sørensen, Senior Manager, Sygeplejerske
Pernille Hansted, Senior manager, Økonoma/DP i ledelse
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2. VURDERING
2.1

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det overordnede indtryk af Plejehjemmet Grønnehaven er, at der er tale om et plejehjem, hvor forholdene er
Nogenlunde tilfredsstillende
Opfølgning på foregående tilsyn
Tilsynet vurderer, at der fulgt godt og tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020. Tilsynet vurderer, at der
fortsat er udfordringer i forhold til dokumentationen og medicinhåndteringen. Det er tilsynets vurdering,
at der er fokus på relevante emner i kvalitetsarbejdet på plejehjemmet.
Sundhedsfaglig dokumentation
Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er nogenlunde tilfredsstillende i forhold til Service- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumentation. Dokumentationen fremstår
med varieret kvalitet og flere fejl og mangler. Døgnrytmeplanerne er opdaterede, men mangler en ensartet
systematik, enkelte mangler handleanvisende beskrivelser samt beskrivelser af den rehabiliterende tilgang.
Funktionsevnetilstande og generelle oplysninger er generelt korrekt udfyldt. Der er generelt sammenhæng
mellem helbredstilstande, medicinoplysninger og handlingsanvisninger. Der ses flere mangler i forhold til
beboernes helbredstilstande. Det er tilsynets vurdering, at nogle handlingsanvisninger ikke har den ønskede
faglige kvalitet. Dertil findes en del handlingsanvisninger i journalerne, som med fordel kan afsluttes, eller
oplysningerne kan flyttes til andre dele af journalen for at sikre et bedre overblik. Der sker generelt korrekt
dokumentation ved triagering. I forhold til en beboers aktuelle situation vurderes det, at der mangler triagering fra grøn til gul og udarbejdelse af faldudredning. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre
relevant for ansvarsområder i dokumentationen samt for dokumentationens funktion og anvendelse.
Instrukser og vejledning
Tilsynet vurderer, at ledelsen kan redegøre for, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger, og
for hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres på særdeles tilfredsstillende måde. Medarbejderne kan
redegøre for anvendelsen af instrukser og vejledninger i hverdagen.
Utilsigtede hændelser
Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er særdeles tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at der er arbejdet med at sikre medarbejdernes forståelse af arbejdsgange for utilsigtede hændelser, samt at der er en formel organisering af arbejdet med utilsigtede hændelser. Medarbejderne kender til
arbejdsgange omkring utilsigtede hændelser.
Personlig støtte og pleje
Det er tilsynets vurdering, at den personlige støtte og pleje er godt og tilfredsstillende og i henhold til
Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Beboerne fremstår generelt soignerede, dog er
det tilsynets vurdering, at ledelsen skal følge op på den ene beboers soignering. Beboerne er generelt tilfredse med plejen og trygge ved at bo på plejehjemmet. To beboere oplever ventetid på hjælp. Medarbejderne kan redegøre for planlægning og udførelse af plejen, der tilbydes med en motiverende tilgang og med
fokus på beboernes ønsker. Medarbejderne har kendskab til forskellige faglige metoder og tilgange.
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Rehabiliterende og aktiverende pleje
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder samt strategikort for Center for Sundhed og Omsorg
Helsingør Kommune. Beboernes ressourcer inddrages, og medarbejderne kan redegøre relevant for den rehabiliterende tilgang.
Praktisk hjælp
Den praktiske hjælp er godt og tilfredsstillende og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes
kvalitetsstandarder. Det er tilsynets vurdering, at den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard,
dog finder tilsynet to hjælpemidler, der ikke er tilstrækkeligt rengjorte. Beboerne generelt er tilfredse med
den praktiske hjælp. Medarbejderne kan redegøre for den praktiske hjælp til beboerne.
Mad og måltider
Tilsynet vurderer, at beboernes tilfredshed med mad og måltider er på nogenlunde tilfredsstillende niveau.
De beboere, tilsynet taler med, er generelt ikke tilfredse med madens kvalitet. Beboerne vælger selv, hvor
de spiser deres mad. To beboere beskriver måltiderne som mindre hyggelige. Medarbejderne kan redegøre
for arbejdet med det gode måltid.
Træning
Tilsynet vurderer, at der er tilbud om vedligeholdende træning på særdeles tilfredsstillende niveau og i
henhold til Servicelovens § 86 samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør
Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Beboerne er
generelt godt tilfredse med træningen, og medarbejderne kan redegøre for den daglige vedligeholdende
træning.
Sygepleje
Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Sundhedsloven
og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Delegeringsarbejdet er organiseret tilfredsstillende, og medarbejderne kan redegøre for de sygeplejefaglige ydelser og delegering af opgaverne.
Medicinhåndtering
Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er på nogenlunde tilfredsstillende niveau, og ikke i alle tilfælde
varetages i henhold til Sundhedsloven og Helsingør Kommunes retningslinjer på området. Der er for alle
medicingennemgange fejl og mangler, disse er dog af forskellig alvorsgrad. Manglerne fordeler sig på en
række forskellige områder, herunder dokumentation, opbevaring, dispensering og administration. Det er
tilsynets vurdering, at medarbejderne redegør relevant for medicinhåndteringen.
Demens
Tilsynet vurderer, at observationer af beboere med demens viser gode og tilfredsstillende forhold. Kontakten til beboere med demens i Kysthuset sker på en professionel og indlevende måde, der viser forståelse for
beboernes situationer. Medarbejderne redegør relevant for magtanvendelsesområdet og for, hvordan arbejdet med beboere med demens tilrettelægges og udføres.
Beboerrettigheder
Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på et godt og tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”. Generelt oplever
beboerne at have selvbestemmelse i hverdagen. En beboer har oplevelser, hvor vikarer ikke respekterede
beboers selvbestemmelse. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er bekendte med reglerne om samtykke.
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Hverdag for beboerne
Det er tilsynets vurdering, at beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et godt og
tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv” og Helsingør
Kommunes Kvalitetsstandarder. Tilsynet vurderer, at der efterspørges aktivitet og gåture af to beboere.
Beboerne er generelt tilfredse med medarbejdernes kommunikation og omgangstonen på plejehjemmet. To
beboere synes, at der kan være en lidt hård tonen fra nogle enkelte medarbejdere. Medarbejderne kan
redegøre for, hvorledes der kommunikeres på en værdig måde med beboerne.
Pårørende
Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikationen på plejehjemmet særdeles tilfredsstillende i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes Kvalitetsstandarder. De pårørende medinddrages aktivt i at sikre beboerne en god hverdag, og at der er
stort fokus på at informere de pårørende på forskellig vis, og de pårørende ses som en ressource på plejehjemmet.
Observationsstudier
Tilsynet vurderer. at observationsstudierne udføres med forskellig faglig kvalitet, som samlet vurderes at
være på et godt og tilfredsstillende niveau.
Tilsynet vurderer, at observationsstudiet af personlig pleje er velorganiseret, og at medarbejderne overholder de hygiejniske retningslinjer. Medarbejderne har en god kommunikation med beboeren, og plejen udføres med forståelse for beboerens behov og funktionsniveau. Medarbejderne lykkes på en god måde om at
være to medarbejdere om plejen.
Tilsynet vurderer, at måltidet udfolder sig over lang tid og i en rolig atmosfære. Organiseringen understøtter
et godt måltid, men det gode måltid forstyrres af, at der tages af bordet, mens andre beboere stadig spiser,
og at en medarbejder mange gange går fra en beboer, der modtager hjælp. Kommunikationen under frokostmåltidet er af varierende kvalitet. Det er tilsynets vurdering, at der sker en mindre korrekt hygiejnisk
håndtering af mad og servietter i to tilfælde.
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 dagligstue fremstår mindre hjemlig. Stole er stablet op mellem dagligstuemøblerne. Møblerne står skævt og skubbet sammen.
Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejehjemmets fremadrettede udvikling:
Anbefalinger
•

Tilsynet anbefaler, at der i dokumentationsarbejdet sættes fokus på:
– At der arbejdes med en ensartet systematik i journalerne, herunder at der sikres sammenhæng
mellem de enkelte områder i journalen.
– At der arbejdes med kvalificering af helbredstilstande.
– At handlingsanvisningerne tydeliggøres, herunder at der kun forefindes aktuelle og relevante
handlingsanvisninger i journalen.

•

Tilsynet anbefaler, at der følges op omkring triagering og faldudredning i forhold til en konkret
beboer.
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•

Tilsynet anbefaler, at der følges op i forhold til en konkret beboers soignering.

•

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at sikre beboernes tilfredshed med madens kvalitet.

•

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt er en opmærksomhed på responstid på nødkald, vikarers
tilgang til plejen og kommunikationsformen.

•

Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på arbejdsgange i renholdelse af hjælpemidler.

•

Tilsynet anbefaler, at den gode systematik og orden i beboernes medicinskab fastholdes, men at der
sættes ledelsesmæssigt fokus på at sikre kvaliteten af medicinhåndteringen i alle led, herunder med
særligt fokus på:
– Hvordan seponering af medicin midt på dagen kan dokumenteres.
– At dosetter er korrekt mærket med ugedag og ugenummer.
– At der forefindes den ordinerede pn-medicin, og at denne tilbydes beboer ved behov.
– At holdbarhed kontrolleres og overholdes.
– At egenkontrol fastholdes.
– At der sikres signering af ikke dispenserbar medicin.

•

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med medarbejdernes roller under måltidet samt overholdelse af
de hygiejniske retningslinjer for anretning og servering af mad.
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3. DATAGRUNDLAG
3.1
Data

OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN
LEDELSEINTERVIEW
Ledelsen oplyser, at der er fulgt op på tilsynets seneste anbefalinger.
I forhold til anbefalinger om den sundhedsfaglige dokumentation er der uddannet udvalgte sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at undervise alle andre medarbejdere via sidemandsoplæring. Leder finder, at dette kunne være udført mere systematisk. Der er dertil udført 2 audits, hvor 7 journaler er gennemgået. Ledelsen oplever, at
der er sket forbedringer i kvaliteten, efter der er igangsat auditeringer på journalerne.
Ledelsen oplever, at der ved audit er fundet, at der er sket forbedringer i journalernes
kvalitet.
Der blev givet anbefaling om medarbejdernes forståelse af organiseringen af arbejdet
med utilsigtede hændelser. Der er arbejdet med arbejdsgange for utilsigtede hændelser
samt udarbejdet et flowdiagram, som skal understøtte medarbejdernes forståelse og
styrke arbejdsgangene.
I forhold til anbefaling om renholdelse af boliger og hjælpemidler er dette drøftet i de
enkelte teams, og der er løbende drøftelser i ledelsesgruppen, når der opstår udfordringer i forhold til renholdelse. Alle medarbejdere har ansvar for renholdelse af hjælpemidler. Rengøringsmedarbejderne er mere eller mindre fast tilknyttet en afdeling. Leder af
rengøring oplyser, at det er vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen på rengøringsområdet.
På medicinområdet er der i forhold til anbefalingerne arbejdet med sammentælling af
medicinen. Hertil er der generelt arbejdet med medicinområdet, blandt andet på baggrund af en utilsigtet hændelse, og plejehjemmet har været en del af et medicinprojekt.
Herunder er der gennemgået retningslinjer for medicinområdet. Der er i denne sammenhæng indkøbt medicinborde, som er under implementering.
Ved seneste tilsyn blev der givet anbefaling om at sikre en værdig kommunikation til beboerne. Ledelsen oplyser, at det altid italesættes, hvis man overhører uhensigtsmæssig
kommunikation. Kommunikation indgår også som en del af introduktionen af nye medarbejdere. Det er aftalt på personalemøder, at man gerne må korrigere hinanden.
Siden seneste tilsyn har der været fokus på udfordrende adfærd hos beboerne. Dette har
været en del af arbejdsmiljøindsatsen, og der har været drøftelser på personalemøder
om dette. Der har i perioden været flere beboere på de midlertidige pladser, som har
haft en udfordrende adfærd. Demenskoordinator har forestået arbejdet med Marte Meo
og supervision af medarbejderne. Der er nu tilmeldt medarbejdere til en workshop om
håndtering af voldsomme situationer i ældreplejen.
Der er arbejdet med beboermøder, hvor beboerne har talt om maden, og der skal fremadrettet også indgå andre emner, som fx træning samt jul og traditioner. Der er plan for
fire årlige møder.
Ledelsen forventer, at de tre midlertidige pladser snart udfases.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der er fulgt godt og tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020.
Tilsynet vurderer, at der fortsat er udfordringer i forhold til dokumentationen og medicinhåndteringen.
Tilsynet vurderer, at der er fokus på relevante emner i kvalitetsarbejdet på plejehjemmet.
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OBSERVATION
Data er opsamlet i journal fra 6 beboere.
DØGNRYTMEPLANER
Der foreligger døgnrytmeplaner i alle seks journaler for dag, aften og nat. I en journal foreligger der to døgnrytmeplaner for dag. Døgnrytmeplanerne er opdelt i beboerens indsats, medarbejderens indsats og særlige opmærksomheder. I en enkelt døgnrytmeplan arbejdes der desuden også med tydelige overskrifter, som gør døgnrytmeplanen ekstra læsevenlig.
Døgnrytmeplanerne fremstår i nogle tilfælde med beskrivelse af kontaktpersonens navn,
og i andre tilfælde er dette undladt.
Døgnrytmeplanerne fremstår med varieret fagligt indhold, hvor nogle er yderst detaljerede og velbeskrevne, hvor andre er mere overordnede og ikke så handlevejledende på
alle områder. Fx mangler der i to tilfælde handlevejledning på bad, i et andet tilfælde
fremstår beskrivelse af, hvordan den personlige pleje skal leveres, ikke tydelig. I et tilfælde beskrives der blot tilsyn kl. 06.00 og ingen forklaring på, hvad der skal hjælpes/støttes med under tilsynet.
Generelt er alle døgnrytmeplanerne opdaterede og aktuelle.
Døgnrytmeplanerne indeholder i nogle tilfælde beskrivelse af de opgaveoverdragede indsatser, hvor der i nogle tilfælde ikke foreligger en handlingsanvisning på sundhedslovsindsatser.
Der er generelt beskrevet særlige hensyn og opmærksomhedspunkter, der gælder individuelt for den pågældende beboer. I et tilfælde er der i forhold til de kognitive oplysninger ikke en tydelig beskrivelse af, hvordan medarbejderen skal reagere for at forebygge
udadreagerende adfærd.
I en journal er der ingen særlige opmærksomhedsområder.
I forhold til den rehabiliterende tilgang er der variation og ikke en ensartet tilgang til,
hvordan dette område tydeliggøres i døgnrytmeplanen. I nogle døgnrytmeplaner beskrives
det tydeligt, hvordan beboerens ressourcer medinddrages i plejen, hvor der i andre døgnrytmeplaner beskrives, hvilke ting beboeren selv kan under beboerens indsats. Fx beboer
kan selv børste tænder, kan tale, kan se tv, kan spise mv.
Døgnrytmeplanen afspejler generelt relevante handlinger i forhold til helbredsoplysningerne. I et tilfælde er dette dog ikke tilfældet, idet det ikke tydeligt fremgår af døgnrytmeplanen, at beboer har hukommelsesmæssige udfordringer.
FUNKTIONSEVNETILSTANDE
Der er udarbejdet funktionsevnetilstande, som overordnet fremstår opdaterede og aktuelle.
I et tilfælde er de dog mindre beskrivende og giver ikke et tydeligt billede af beboerens
funktionsniveau. I enkelte journaler mangler der scoring på tilstandene, og nogle funktionsevnetilstande mangler af blive beskrevet.
GENERELLE OPLYSNINGER
Der er udarbejdet generelle oplysninger, som overordnet er fyldestgørende og velbeskrevne, herunder ses veldokumenterede områder som mestring, motivation, ressourcer,
roller, vaner og livshistorie, som fremstår brugbare og relevante i forhold til beboernes
pleje og støtte.
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HELBREDSTILSTANDE
I journalerne er der generelt sammenhæng mellem helbredstilstande, medicinoplysninger
og handlingsanvisninger. I enkelte tilfælde er der dog ikke helt sammenhæng og en tilstrækkelig systematik. Fx hersker der tvivl i en journal, om beboer har KAD, da dette ikke
fremgår af helbredstilstandene, men der foreligger en handlingsanvisning på området.
Dertil er der i flere tilfælde ikke tages stilling til alle de helbredstilstande, som dækker
beboerens medicinske behandling. Ligeledes er der enkelte tilsvarende observationer,
som er af samme karakter, og som giver et uklart billede af beboerens helbredssituation.
Der arbejdes med at fremhæve aktuelle og potentielle tilstande. I enkelte tilfælde er der
mangler på området, idet tilstanden ikke er markeret korrekt. Der arbejdes på lidt forskellig vis med at få dokumenteret, hvem der er den behandlende læge, i nogle journaler
beskrives denne information i helbredstilstanden, hvor der i andre journaler dokumenteres behandlerlæge i de generelle oplysninger. I enkelte tilfælde mangler der helt at blive
noteret, hvem der er behandlende læge.
HANDLINGSANVISNINGER
Der foreligger en del handlingsanvisninger i journalerne, som ikke mere er aktuelle, og
som bør afsluttes. Dertil arbejdes der i flere journaler med handlingsanvisninger på områder, hvor der ikke umiddelbart er krav eller behov for, at der oprettes en handlingsanvisning. Flere af oplysningerne kan med fordel beskrives under særlige opmærksomhedsområder i døgnrytmeplanen eller under de generelle oplysninger. Derved vil oversigten af
handlingsanvisninger også fremstå mere overskuelig og læsevenlig. I enkelte tilfælde
mangler der oprettelse af en relevant handlingsanvisning, ligeledes mangler nogle handlingsanvisninger en mere faglig og handlevejledende beskrivelse. Fx i forhold til en handlingsanvisning på blodsukkermåling, hvor det ikke fremgår af anvisninger, hvornår der skal
reageres og handles i forbindelse med lavt eller højt blodsukker.
TRIAGE -OBSERVATIONER
Alle de gennemgåede journaler er scoret grøn. I journalerne er der beskrivelser ved afvigelser i beboerens tilstand, og der konstateres, at der løbende og relevant er fulgt op på
disse. I et tilfælde er det dog tilsynets vurdering, at beboer bør scores gul, idet beboer er
faldet dagen før og har pådraget sig en flænge i hovedet. Dertil observeres det, at der
ikke er udarbejdet faldscreening.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne oplyser, at døgnrytmeplanen i detaljer skal beskrive, hvordan beboers
hverdag skal foregå. For beboere med demens er der beskrivelser af, hvordan beboer
bedst støttes på henholdsvis en god og en dårlig dag. I særlige opmærksomhedspunkter
beskrives individuelle hensyn. Medarbejderne kan redegøre for revision af planen samt
deres forskellige ansvarsområder inden for henholdsvis Servicelov og Sundhedslov.
Der triageres alle dage. Triagering anvendes til tidlig opsporing og observationer i forhold
til beboernes habituelle tilstand. På tavlen markeres, hvilken tilstand der er koblet til triagen. Når der triageres gul eller rød, skrives en observation på det relevante område, og
der dokumenteres løbende. Ligeledes udarbejdes en handlingsanvisning, og der sikres
sammenhæng til tilstanden. I Kysthuset arbejdes der med triage i forhold til udadreagerende adfærd.
Det er social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, der arbejder med dokumentation
på Sundhedslovens område. Medarbejderne kan redegøre for sammenhænge mellem medicin og tilstande. Ligeledes hvordan der tilkobles en handlingsanvisning, der beskriver,
hvorledes beboer plejes og støttes og dertil, hvordan der udarbejdes opgaver i forhold til
indsatser.
Der anvendes VAR i dokumentationen, som der linkes til, og der udføres relevante målinger, hvortil der er beskrevet referenceværdier i dokumentationen. Der er fokus på den
røde tråd i dokumentationen.
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Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er nogenlunde tilfredsstillende i forhold til
Service- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumentation. Dokumentationen
fremstår med varierende kvalitet og har flere fejl og mangler.
Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne er opdaterede, men de mangler en ensartet systematik. Enkelte mangler handleanvisende beskrivelser samt beskrivelser af den rehabiliterende tilgang.
Tilsynet vurderer, at funktionsevnetilstande og generelle oplysninger generelt er korrekt udfyldt.
Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem helbredstilstande, medicinoplysninger og
handlingsanvisninger. Der ses flere mangler i forhold til beboernes helbredstilstande.
Tilsynet vurderer, at nogle handlingsanvisninger ikke har den ønskede faglige kvalitet. Dertil findes en
del handlingsanvisninger i journalerne, som med fordel kan afsluttes, eller hvor oplysningerne kan flyttes til andre dele af journalen for at sikre et bedre overblik.
Tilsynet vurderer, at der generelt sker korrekt dokumentation ved triagering. I forhold til en beboers
aktuelle situation vurderes det, at der mangler triagering fra grøn til gul og udarbejdelse af faldudredning.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for ansvarsområder i dokumentationen samt
for dokumentationens funktion og anvendelse.

3.2.2
Data

Instrukser og vejledning
OBSERVATIONER
Der arbejdes efter kommunens udarbejdede instrukser, som overholder de formelle krav
til instrukser, disse kan alle tilgås via Kilden
Dertil har Grønnehaven udarbejdet særlige instrukser, hvor der skønnes behov for individuelle indsatser, disse kan ligeså tilgås på Kilden.
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen oplyser, at der arbejdes efter de fælles instrukser på Kilden og på Grønne Kilden. Nye medarbejdere introduceres til instrukserne. Man italesætter jævnligt brugen af
instrukser og vejledninger, og medarbejderne viser, hvor man finder disse. Nogle gange
skriver man under på, at instruksen er læst.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne kan redegøre for, at der er instrukser fra Helsingør Kommune på Kilden.
Medarbejderne oplever, at instrukser og vejledninger anvendes i hverdagen. Medarbejderne modtager mail, hvis der er ændringer i instrukserne.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at ledelsen redegør særdeles tilfredsstillende for, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger og for, hvorledes medarbejdernes kendskab hertil sikres på særdeles tilfredsstillende måde.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af instrukser og vejledninger i hverdagen.

3.2.3
Data

Utilsigtede hændelser og læring
LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen oplyser, at der arbejdes med samlerapportering for fald og medicin, når der er
ingen eller mild skade. En gang hver måned mødes afsnitslederne og sygeplejerske for at
udarbejde handleplaner og plan for, hvordan der sikres læring.
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Utilsigtede hændelser (UTH) drøftes på personalemøder og ved triageringen. Som eksempel har man drøftet manglende signering ved medicinadministration på baggrund af UTH.
Der er udarbejdet flowdiagram, som endnu ikke er fuldt implementeret. Plejehjemmet er
påbegyndt indberetning af urinvejsinfektioner - der er ikke et egentligt projekt på området.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver, at UTH anvendes ved fx fejl i medicin, fald, urinvejsinfektioner
og øvrige infektioner. Der er samlerapportering for fald og medicin. Der udarbejdes handleplaner en gang om måneden. Medarbejderne orienteres blandt andet under triageringen
om aktuelle UTH’er, og det er medarbejdernes oplevelse, at de orienteres jævnligt om de
utilsigtede hændelser.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er særdeles tilfredsstillende.
Tilsynet vurderer, at der er arbejdet med at sikre medarbejdernes forståelse af arbejdsgange for utilsigtede hændelser, samt at der er en formel organisering af arbejdet med utilsigtede hændelser.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til arbejdsgange omkring utilsigtede hændelser.

3.2.4
Data

Personlig støtte og pleje
OBSERVATION
Beboerne fremstår generelt soignerede og veltilpasse, og deres tilstand bærer præg af, at
den tildelte indsats er svarende til deres behov. To beboere fremstår mindre soignerede.
Begge beboere har uplejede negle, og en beboer trænger til et bad. Tilsynet har efterfølgende haft dialog med ledelsen omkring forholdene, og det oplyses, at der i forhold til
den ene beboer er svære udfordringer, dette ses understøttet af beboerens dokumentation. For den anden beboer oplyser ledelsen, at de vil følge op med det samme, da dette
ikke er genkendeligt for beboers hverdag i øvrigt.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne oplever generelt at modtage den pleje og støtte, som de har behov for, og beboerne er tilfredse med hjælpen og fortæller, at medarbejderne overholder de aftaler,
som de laver med beboerne. To beboere oplever, at der kan være lang ventetid på hjælp.
Den ene beboer fortæller, at det er et problem i forhold til toiletbesøg, hvor beboer oplever, at ventetiden bliver så lang, at beboer har svært ved at holde sig. En beboer beskriver, at medarbejderne er meget fortravlede i weekenderne.
En beboer ønsker at få tilbud om to bade hver uge. Beboer mener dog ikke, at dette er
muligt. Tilsynet har opfordret beboer til at tale med medarbejderne om mulighed for bad
to gange ugentligt.
Beboerne er trygge ved at bo på plejehjemmet og ved den hjælp, som de modtager.
Beboerne oplever, at medarbejderne kender beboerne, og de ved, hvilken hjælp beboerne har behov for. To beboere beskriver, at der kommer mange forskellige medarbejdere, men at medarbejderne ved, hvordan de skal udføre opgaverne.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fortæller, at man planlægger dagens opgaver om morgenen. Dette sker
efter kontaktpersonordningen, plejetyngde og kompetencer hos medarbejderne. Beboernes ønsker efterkommes i forhold til, hvordan plejen udføres, og der arbejdes med pædagogisk motivation. Hvis en beboer ikke ønsker fx bad, tilbydes dette en anden dag.
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Beboernes tryghed sikres ved kontinuitet i plejen, og ved at der skabes tillid mellem beboer og medarbejder. Der er tæt kontakt til de pårørende, og den viden, de pårørende
bidrager med, er med til at skabe tryghed for beboerne. Der arbejdes med at understøtte
en god kontakt mellem beboerne i fællesskabet.
Der lægges vægt på, at det er beboernes hjem, og her er pårørende også meget vigtige
for at opretholde normaliteten for beboerne.
Ved ændringer i beboeres tilstand spørges social- og sundhedsassistenten om bistand og
evt. tilkaldes sygeplejersken. Ved behov kontaktes læge, og evt. orienteres pårørende.
Beboerne drøftes dagligt under triageringen, hvor sygeplejerskerne deltager på skift i triageringen. Der anvendes Marte Meo på hele plejehjemmet og i Kysthuset anvendes ligeledes Tom Kitwoods teori, hvor der er fokus på beboernes aktuelle situation, og ønsker i
nuet. Der afholdes fordybelsesmøde i Kysthuset, dette for både dag- og aftenvagt. Demenskoordinator har været tovholder på disse møder tidligere.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den personlige støtte og pleje er godt og tilfredsstillende og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt fremstår soignerede, dog er det tilsynets vurdering, at ledelsen
skal følge op på den ene beboers soignering.
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med plejen og trygge ved at bo på plejehjemmet.
To beboere oplever ventetid på hjælp.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for planlægning og udførelse af plejen, der tilbydes
med en motiverende tilgang og med fokus på beboernes ønsker. Medarbejderne har kendskab til forskellige faglige metoder og tilgange.

3.2.5
Data

Rehabiliterende og aktiverende pleje
OBSERVATIONER
Tilsynet observerer, at medarbejderne går ved siden af beboerne på vej til spisestuen.
Der er flere steder et miljø og en indretning, der fremmer den rehabiliterende tilgang. Fx
ligger der blade/aviser på bordene og der er åbent ud til terrassen, så beboere frit kan gå
derud.
Miljøet omkring spiseafsnittet virker hyggeligt og er samlingssted for flere beboer. En beboer er anbragt i sin kørestol med udsigt ud over haven.
BEBOERINTERVIEW
Flere af de interviewede beboere oplever, at de klarer sig selv i hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at disse beboere støttes i hverdagen af medarbejderne til selv af foretage
personlig pleje, aktiviteter mm.
En beboer beskriver, at medarbejderne støtter beboer til at anvende egne ressourcer.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fortæller, hvordan beboernes egen ressourcer inddrages i hverdagen. Det
er væsentligt, at medarbejderne ikke overtager for beboerne, og at der afsættes tid til
dette. I Kysthuset arbejdes også med en rehabiliterende tilgang, fx at det både er medarbejder og beboer, der børster beboers tænder. Der er opmærksomhed på at have en rolig
adfærd under hjælpen
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Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles
tilfredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes værdier for det gode
plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder samt strategikort for Center for Sundhed
og Omsorg Helsingør Kommune.
Tilsynet vurderer, at beboernes ressourcer inddrages, og at medarbejderne kan redegøre relevant for
den rehabiliterende tilgang.

3.2.6
Data

Praktisk hjælp
OBSERVATION
De besøgte boliger fremstår ryddelige og rengjorte. Dette gælder også fællesarealerne.
Alle hjælpemidler hos de interviewede beboere er rene. Tilsynet observerer, at to beboeres kørestole trænger til rengøring.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne er tilfredse med rengøring af boligerne. En beboer oplever, at det kniber med
rengøringen af de vandrette flader i boligen. Tilsynet finder, at fladerne er rene på tilsynsdagen.
To beboere er ikke tilfredse med tøjvasken, da det slider hårdt på tøjet.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Der er fast rengøringshjælp på afdelingerne, men plejemedarbejderne sørger for oprydning og udluftning i boligen dagligt. En medarbejder beskriver, hvordan det at ordne boligen også kan give en god kontakt til beboeren. Beboerne spørges, inden man foretager sig
noget i boligen. Medarbejderne oplever, at der er et godt samarbejde med rengøringsmedarbejderne, som beskrives som fleksible. Medarbejderne beskriver, at det er nattevagten, der sørger for, at kørestole bliver rengjort.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp er godt og tilfredsstillende og i henhold Serviceloven samt
Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard, dog finder tilsynet to
hjælpemidler, der ikke er tilstrækkeligt rengjort.
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med den praktiske hjælp.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den praktiske hjælp til beboerne.

3.2.7
Data

Mad og måltider
OBSERVATION
Se punkt 3.2.11
BEBOERINTERVIEW
Der er kun en beboer ud af fem beboere, der er helt tilfreds med maden. Denne beboer
beskriver maden som perfekt. De øvrige beboere er ikke tilfredse med kvaliteten. To beboere betegner den som meget svingende, og en beboer oplever, at madkvaliteten er dårlig.
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Kritikken går blandt andet på, at maden ikke er dansk, at der serveres mange ris, og at
fisk er udkogt. En beboer har deltaget i et møde om maden med kokken. Beboer oplever
ikke, at mødet har haft nogen effekt. To beboere fortæller, at de får et andet madtilbud,
hvis de ikke bryder sig om maden, mens en beboer ikke mener, at dette er tilfældet.
Beboerne indtager deres måltider enten i egen bolig eller på fællesarealet, som de har
lyst til det. En beboer fortæller, at man har faste pladser i køkkenet, og at det kan være
hyggeligt at spise sammen, mens at stemningen andre dage ikke er så god beboerne imellem. En beboer ønsker ikke at spise sammen med de øvrige beboere, da beboer er utilpas
ved en anden beboers adfærd.
MEDARBEJDERINTEVIEW
I Kysthuset serveres maden som tallerkenservering, og der serveres fx ikke smørrebrød
med meget pynt. Alt er beskrevet i forhold til den enkelte beboers ønsker og vaner, så afløsere kan gøre det, som det passer beboeren bedst. Øvrige afdelinger benytter fadservering.
Medarbejderne fortæller, at de har faste roller omkring måltidet. Beboerne spørges om,
hvad de ønsker at spise. Der er pædagogiske måltider, så medarbejderne skal være med
til at skabe god stemning ved måltidet og give mulighed for spejling.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboernes tilfredshed med mad og måltider er på nogenlunde tilfredsstillende niveau.
Tilsynet vurderer, at de beboere, tilsynet taler med, generelt ikke er tilfredse med madens kvalitet.
Beboerne vælger selv, hvor de spiser deres mad. To beboere beskriver måltiderne som mindre hyggelige.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med det gode måltid.

3.2.8
Data

Træning
OBSERVATION
Tilsynet observerer, at der hænger sedler enten uden for eller inde i boligerne med beboernes træningstider hos fysioterapeuten.
BEBOERINTERVIEW
To beboere deltager ikke i træning. Den ene beboer mener ikke at have behov for træning på grund af sin aktive livsførelse, den anden beboer har ikke lyst til at træne.
De øvrige beboere deltager i forskellige tilbud, såsom stolegymnastik og træning ved fysioterapeut. En beboer ville gerne træne endnu mere med fysioterapeuten, i stedet træner beboer selv med elastik og ved at benytte SaraSteady.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med vedligeholdende træning i hverdagen. På
en afdeling er der indkøbt en bold, som man spiller med sammen. Der er holdtræning
med en terapeut, typisk to dage pr. uge, og der er tilbud om stolegymnastik i dagcentret.
Der er individuel træning ved ergoterapeut. Medarbejderne giver eksempler på, at beboerne også inddrages i fx at hente vasketøjet eller lave venepumpeøvelser, og man går
ture uden for huset.
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Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at der er tilbud om vedligeholdende træning på særdeles tilfredsstillende niveau i
henhold til Serviceloven §86 samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør
Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er godt tilfredse med træningen.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den daglige vedligeholdende træning.

3.2.9
Data

Sygepleje

LEDELSESINTERVIEW
Ledelsen oplyser, det er sygeplejerskerne, der står for opgaveoverdragelsen, og delegering sikres af sygeplejersken via journalen. Der er retningslinje for, hvem der må dosere
kompleks medicin på baggrund af en utilsigtede hændelse.

BEBOERINTERVIEW
Beboerne har svært ved at svare på spørgsmål om sygepleje.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fortæller, at det sikres, at hjælpen leveres med de rette kompetencer, og
at der arbejdes med opgaveoverdragelse på Sundhedslovsområdet. Sygeplejerskerne følger opgaverne løbende, og der arbejdes med delegering. Man følger Helsingør Kommunes
retningslinjer for kompetenceoverdragelse.
Medarbejderne kan redegøre for opfølgning på delegerede opgaver, og at der løbende er
vejledning.
Der arbejdes ikke med særlige ansvarsområder i sygeplejegruppen, hvor man deles om
opgaverne. Man kan trække på en sårsygeplejeske i Helsingør Kommune. Der arbejdes
ikke med rehabilitering i sygeplejen.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Sundhedsloven og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at delegeringsarbejdet er organiseret tilfredsstillende, og at medarbejderne kan redegøre for de sygeplejefaglige ydelser og delegering af opgaverne.

3.2.10
Data

Medicinhåndtering
BEBOERINTERVIEW
En beboer modtager ikke hjælp til medicinhåndtering. De øvrige beboere er tilfredse med
hjælpen til medicinhåndtering og oplever, at medicinen kommer til tiden. Beboerne er
trygge ved hjælpen.
MEDICINGENNEMGANG
Tilsynet gennemgår medicinbeholdning og dokumentation for fem beboere, en beboer får
ikke medicin.
Beboernes medicin opbevares i aflåst skab i boligen, Skabene er ensartet opbygget med
tydelig systematik og struktur. Hylderne er tydeligt mærket, så det er muligt at adskille
aktuel og ikke aktuel medicin. Der arbejdes med forskellige farvede kurve til pn medicin,
seponeret medicin og insulin.

17

UANMELDT TILSYN | SEPTEMBER 2021

PLEJEHJEMMET GRØNNEHAVEN

HELSINGØR KOMMUNE

Der dispenseres til 15 dage ad gangen. For alle seks beboere ses overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinskema og antal tabletter dispenseret i dosetter, fraset en
beboer, hvor der i medicinskemaet ikke er seponeret et præparat på rette tidspunkt. I
beboerens dosette ses der dog korrekt dispenseret medicin, jf. ordinationen.
For alle beboere er der givet medicin, svarende til tilsynstidspunktet.
Tilsynet bemærker, at der for alle medicingennemgangene er fejl og mangler, disse er
dog af forskellig alvorlighedsgrad
Følgende fejl og mangler er konstateret - for nogle medicingennemgange er der flere
mangler:
•
•
•
•
•
•
•

For to medicingennemgange mangler der mærkning af ugedag på en dosette.
For alle medicingennemgangene mangler der mærkning (uge 1 og uge 2) af de blå
mapper med dosetter.
For en medicingennemgang er der opbevaret en seponeret salve i aktuelbeholdningen.
For en medicingennemgang mangler der to præparater i pn beholdningen (præparaterne er ikke bestilt).
For en medicingennemgang opbevares en insulinpen, hvor udløbsdato er overskredet. Beboeren har fået insulin af denne pen på tilsynsdagen.
I en medicingennemgang observeres det, at der er ordineret pn øjendråber for ca.
1 uge siden. Øjendråberne er fortsat ikke anbrudt. Beboeren klager til tilsynet
over smerter i øjet.
For en medicingennemgang mangler der signering af en administration. (Det bemærkes, at det ikke er muligt at signere i medicinskema på vanlig vis grundet den
måde, præparatet er oprettet i medicinskemaet).

Grundet manglende mærkning af mapperne med dosetterne og mærkning af ugedag på to
dosetter, observeres der risiko for utilsigtede hændelser i to tilfælde. Dertil bemærkes
det, at der i et tilfælde ikke var foretaget eftertælling af en kollega. I to tilfælde var der
på tilsynsdagen dispenseret medicin i alle dosetter. Tilsynet gør opmærksom på, at dosetterne ikke er blevet eftertalt endnu. Tilsynet bliver oplyst, at dette ville blive gjort i aftenvagten.
Under tilsynsbesøget er der fulgt op, og alle kritiske opmærksomhedspunkterne er tilrettet.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinhåndtering. Medarbejderne fortæller, at
der arbejdes med medicinborde, og at der altid sker eftertælling ved en kollega.
Medarbejderne skelner mellem komplekse og simple dispenseringer. Det er kun sygeplejerske, der varetager de komplekse dispenseringer.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er på et nogenlunde tilfredsstillende niveau og ikke i alle tilfælde varetages i henhold til Sundhedsloven og Helsingør Kommunes retningslinjer på området.
Tilsynet vurderer, at der for alle medicingennemgangene er fejl og mangler, disse er dog af forskellig
alvorsgrad. Manglerne fordeler sig på en række forskellige områder, herunder dokumentation, opbevaring, dispensering og administration.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for medicinhåndteringen.
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Demens
OBSERVATION
Tilsynet observerer en situation, hvor en medarbejder sidder med en beboer og lægger
puslespil. Beboeren er rolig og hygger sig sammen med medarbejderen om opgaven. Medarbejderen forlader beboer på grund af en anden opgave og fortæller beboer, at medarbejder kommer igen. Beboer bliver meget forvirret og urolig, da beboer ikke magter opgaven alene. Beboer er tydeligt ikke tilpas i situationen.
En anden beboer går hvileløs rundt frem og tilbage mellem sin bolig og spisestuen. Medarbejderne reagerer ikke på beboerens rastløshed, og det bemærkes, at der ikke altid hilses
på beboeren. Tilsynet har efterfølgende en dialog med ledelsen omkring beboeren. Ledelsen oplyser, at der er taget hånd om beboer på bedst mulige måde, og ledelsen oplyser,
at beboer ikke kan tåle for meget kontakt.
Tilsynet observerer i demensafsnittet, at en beboer bliver forstyrret af tilsynets tilstedeværelse. I situationen støtter medarbejderen beboeren ved at anvende berøring og give
korte præcise forklaringer, der passer til beboers funktionsniveau. Medarbejder vender
flere gange tilbage til beboer og samler op på beboers uro. Medarbejder motiverer og inviterer beboer til at deltage i fællesskabet med medarbejderen og de øvrige beboere,
dette lykkes efter flere forsøg.
Tilsynet observerer en medarbejder i demensafsnittet, som på rolig vis indgår i beboernes
hverdagsliv. Det er tydeligt, at beboerne er trygge ved medarbejder og nyder, at medarbejder blot sidder stille med dem i dagligstuen.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne fortæller, at alle har deltaget i et demenskursus for flere år tilbage. Medarbejderne kender til magtanvendelsesreglerne, men det opleves, at det er meget sjældent, der er behov for magtanvendelse. Medarbejderne kender til, at der afholdes kurser
i nænsom nødværge.
Medarbejderne redegør for, hvordan beboere med demens skal føle sig set og hørt samt
forstået. Dertil er der individuel fokus på, hvordan der kan arbejdes med, at beboerne
ikke bliver udadreagerende.
Medarbejderne fortæller om, hvordan de arbejder med gentagelser, at man skifter mellem, hvem der har kontakten til beboer, hvis der er behov for dette. I Kysthuset arbejdes
der med fordybelsesmøder, hvor aftenvagten også er til stede. Demenskonsulent er med
inde over forløbene. Medarbejderne oplyser, at demenskonsulenten lige er stoppet, og at
man håber, at der ansættes en ny, da samarbejdet giver idéer og inspiration til, hvordan
der kan arbejdes med beboerne

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at observationer af beboere med demens viser gode og tilfredsstillende forhold.
Tilsynet vurderer, at kontakten til beboere med demens i Kysthuset sker på en professionel og indlevende måde, der viser forståelse for beboernes situation.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for magtanvendelsesområdet, hvordan arbejdet
med beboere med demens tilrettelægges og udføres.
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BEBOERINTERVIEW
Beboerne oplever at have selvbestemmelse i hverdagen. En beboer roser de faste medarbejdere, men beboer fortæller at have haft flere mindre gode oplevelser med vikarer i
sommerperioden. En nattevagt sagde til beboer, at beboer skulle være i seng til en bestemt tid, ligesom beboer blev opfordret til at bruge bleen ved behov for toiletbesøg.
Desuden følte beboer sig udskammet, fordi beboer ifølge vikaren var den eneste beboer,
der skulle op flere gange hver nat. Beboer har efterfølgende henvendt sig til faste medarbejdere omkring situationen.
Beboerne oplever, at medarbejderne altid spørger beboerne om lov, inden lægen kontaktes. En enkelt beboer forstår ikke, hvorfor hun ikke selv må kontakte lægen.
Beboerne har alle en strategi for, hvem de vil tale med, hvis de får behov for at klage. De
fleste vil tale med de medarbejdere, som de kender og er trygge ved.
Beboerne oplever generelt at modtage den hjælp, som de har behov for.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne er bekendte med samtykkereglerne, og de giver eksempler på arbejdet
med at indhente samtykke. Medarbejderne fortæller om en situation, hvor en beboer ikke
ønskede personlig pleje, men hvor en kollega fra en anden afdeling trådte til, da det kan
være en bedre måde at nå beboer på.

Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på et godt og tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”.
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever at have selvbestemmelse i hverdagen. Der er en beboer, der har oplevelser, hvor vikarer ikke respekterede beboers selvbestemmelse.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med reglerne om samtykke.

3.3.2
Data

Hverdag for beboerne
OBSERVATIONER
Der observeres respektfuld og venlig kommunikation på fællesarealerne.
BEBOERINTERVIEW
Beboerne oplever en venlig og imødekommende omgangstone med medarbejderne. Beboerne fortæller, at medarbejderne banker på, men at det nok mest er for syns skyld, for
de går ind med det samme. To beboere nævner, at enkelte medarbejdere godt kan være
lidt hårde i tonen.
Beboerne fortæller alle, at der er bankospil på plejehjemmet – det er en populær aktivitet.
En beboer keder sig, og en anden savner at komme udenfor i den friske luft. En beboer
drømmer om, at plejehjemmet fik sin egen bus.
MEDARBEJDERNEINTERVIEW
Medarbejderne nævner, at den individuelle tilgang til beboerne er i fokus. Der er fokus på
beboernes behov, og at dette er vigtigt for at skabe en god og tillidsfuld kommunikation.
Kommunikationen kan godt være direkte, men det er altid med en kærlig tone. Der arbejdes med en anerkendende tilgang, og der benyttes nonverbal kommunikation og berøring
i kommunikationen med beboerne.
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Der er en åben kultur på plejehjemmet, hvor man kan sige til hinanden, når der er noget,
som ikke fungerer, eller hvis kommunikationsformen ikke opleves tilstrækkelig eller god.
Der er bevidst fokus på, at der ikke anvendes kælenavne over for beboerne - og sygeplejerskerne har et overordnet blik for, at der tales og kommunikeres respektfuldt.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på et godt og tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv” og Helsingør
Kommunes Kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og omgangstonen på plejehjemmet. To beboere synes, at der kan være en lidt hård tonen fra nogle enkelte medarbejdere.
Tilsynet vurderer, at der efterspørges aktivitet og gåture af to beboere.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der kommunikeres på en værdig måde
med beboerne.

3.3.3
Data

Pårørende
PÅRØRENDEINTERVIEW
Tilsynet interviewer en pårørende til en beboer.
Den pårørende beskriver at denne kom dagligt i en del timer i starten af ægtefællens ophold på plejehjemmet. Medarbejderne opfordrede dog pårørende til, ikke at være der så
mange timer. Dette for, at medarbejderne bedre kunne lære beboer at kende. Pårørende
fandt, at det var en god ide. Pårørende oplever, at der var en god kommunikation omkring dette, hvilket der generelt har været helt fra starten.
Pårørende har været til en opstartssamtale, hvor der var flere deltagere, som fx læge,
demenskoordinator og plejemedarbejdere. På mødet blev beboers status drøftet. Pårørende savner den direkte kontakt til beboers læge, som den pårørende havde tidligere,
hvilket har været til nogen frustration. Det er pårørendes oplevelse, at medarbejderne
tog hånd om pårørendes oplevelse på en rigtig god måde. Pårørende har generelt tillid til
medarbejderne og lederne på plejehjemmet, og pårørende oplever at blive taget hånd
om.
Pårørende føler sig velinformeret om, hvad medarbejderne oplever omkring beboer. Medarbejderne fortæller om beboers liv. Ligeledes følger pårørende med i omsorgssystemet i
afsnittet for pårørende, fx i observationsnotaterne. Pårørende viser tilsynet udskrifter for
handlingsanvisning for psykisk pleje og omsorg og ADL anvisning. Pårørende finder det
meget informativt og trygt.
I forhold til kontakten til medarbejderne kan pårørende til enhver tid ringe og spørge til
ægtefælle. Pårørende modtager nyhedsbrev fra plejehjemmets leder, og det er pårørende meget tilfreds med. Særligt i perioden med COVID-19 epidemien har det været meget nyttigt og informativt. Pårørende anvender ikke Facebook.
Pårørende oplever en imødekommende kommunikation. Pårørende oplyser altid til medarbejderne, hvem og hvornår der kommer besøg. Det er den pårørendes oplevelse, at
medarbejderne forsøger at sikre kontinuitet omkring beboer. Pårørende observerer en
imødekommende og omsorgsfuld tilgang til beboer, og at beboers nej respekteres.
Pårørende oplever, at der er for få tilbud om aktiviteter. Beboer var før sommerferien
gået i gang med at træne, men det er ikke kommet i gang igen. Dette er nævnt for medarbejderne, der vil følge op.
Pårørende oplever, at det er naturligt at være på fællesarealer under besøg, og at medarbejderne er positive over for pårørendes besøg. Medarbejderne spørger til pårørendes
velbefindende.
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LEDELSESINTERVIEW
Samarbejdet med pårørende startes med invitation til en indflytningssamtale. Der udsendes nyhedsbrev ad hoc til de pårørende, der ønsker det. Der er pårørendegruppe for pårørende til beboere med demens. Denne gruppe har dog ligget stille under COVID-19 epidemien. Det overvejes, om der er behov for en pårørende gruppe til beboere, der ikke har
demens.
Ledelsen oplever, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde med de pårørende, og der
afholdes en del pårørendesamtaler. Der er opmærksomhed på at inddrage de pårørende
med en individuel tilgang. Der er et fælles fokus på pårørende i Helsingør Kommune, og
plejehjemmets leder er aktiv i dette arbejde.
Ledelsen giver et eksempel på, hvordan man har løst et svært samarbejde, så de pårørende oplever sig inddraget og hørt.
Der er en lukket Facebookgruppe, hvor de pårørende kan følge med i livet på plejehjemmet.
MEDARBEJDERINTERVIEW
Medarbejderne beskriver, at de er meget opmærksomme på at få inddraget de pårørende. Der arbejdes bevidst og målrettet med de pårørendes viden til gavn for beboerne.
Særligt i indflytningsfasen er der fokus på at få så meget viden som muligt fra de pårørende. Dertil oplyser medarbejderne, at de pårørende også skal føle sig trygge.
Der bemærkes, at medarbejderne gennem hele interviewet nævner de pårørende som en
vigtig ressource.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikationen på plejehjemmet særdeles tilfredsstillende i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes Kvalitetsstandarder.
Tilsynet vurderer, at pårørende medinddrages aktivt i at sikre beboerne en god hverdag.
Tilsynet vurderer, at der er stort fokus på at informere de pårørende på forskellig vis, og at de pårørende ses som en ressource på plejehjemmet.

3.4
Data

OBSERVATIONSSTUDIE
Der er foretaget et observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere og et observationsstudie af et frokostmåltid.
OBSERVATION AF PERSONLIGPLEJE VED TO MEDARBEJDERE
KOMMUNIKATION
Medarbejderne hilser på beboeren og siger godmorgen og spørger ind til, om beboer har
sovet godt. Tilsynet præsenteres for beboer, og beboer informeres om, at tilsynet deltager som observatør. Beboer accepterer dette. Beboer har et meget sparsomt sprog, og
medarbejderne er opmærksomme på kun at stille spørgsmål, som beboer kan svare ja eller nej til. Medarbejderne fører en venlig og imødekommende dialog, og de benytter beboers navn ved tiltale.
Medarbejderne har generelt fokus på ikke at kommunikere hen over hovedet på beboer,
og kun i enkelte tilfælde omtales beboer i tredje person. Ind i mellem roses beboer for
sin præstation. Der er en stille og rolig atmosfære under hele forløbet, som matcher beboers behov.
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SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE
Beboer virker tryg og bekendt med, hvordan plejen forløber, og beboer deltager uden
problemer. Beboer virker lidt stiv ind imellem, dette skyldes dog ikke modstand, men
hænger sammen med beboerens helbredstilstand.
Medarbejderne oplyser og fortæller beboer, hvordan hjælpen bliver leveret. Fx siger
medarbejder ”Jeg vasker dig nu – er det ok? ”.
Dertil arbejdes der med at få beboer inddraget i plejen. Fx siger medarbejder ” Nu skal
du have en bluse på, og den har mange fine farver”, hvorefter blusen vises frem foran beboeren.
Genne hele forløbet udviser medarbejderne stor opmærksomhed på beboers reaktion og
tilpasser hjælpen efter denne.
REHABILITERING
Beboer har meget få ressourcer og formår ikke at deltage i plejen.
ORGANISERING AF ARBEJDET
Medarbejderne har fordelt arbejdsopgaverne mellem sig, og de virker bekendte med,
hvordan der skal ydes pleje og støtte, inkl. praktisk hjælp.
Der arbejdes generelt sammen om opgaven, som er kordineret og planlagt, så plejeforløbet afvikles på en rolig og uforstyrret måde
FAGLIG UDFØRSEL
Plejen leveres efter de faglige retningslinjer.
Der er fokus på at overholde de hygiejniske retningslinjer, der benyttes handsker under
plejen, og ved handskeskift afsprittes hænderne. Den nedre pleje udføres i sengen, hvor
den øvre pleje foregår foran håndvasken på badeværelset. Der arbejdes på korrekt vis
med hygiejnen.
Der anvendes vasketøjskurv til det snavsede tøj, som efter plejen transporteres på rette
vis ud i skyllerummet. Sengebord og balje er beskyttet med plastik, som aftages efter
brug.
Medarbejderne betjener liften med stor sikkerhed, og beboer placeres på korrekt vis i kørestolen.
Tilsynet vurderer, at plejen følger beskrivelser i Døgnrytmeplanen.
OBSERVATION AF FROKOSTMÅLTID
KOMMUNIKATION
En medarbejder spørger til beboernes ønsker til smørrebrød. En beboer ønsker tre stykker
mad, og medarbejder taler med beboer om, at tre stykker er for meget til beboer. Medarbejder præsenterer herefter, hvilket pålæg der er tilbud om. Medarbejder spørger en beboer om weekendens forløb. Imens beboer fortæller, går medarbejder videre til det næste bord, derved taler beboer til medarbejders ryg. Beboer stopper med at fortælle.
Der er lidt tvivl om indholdet i den ene pålægssalat, der serveres. To medarbejdere drøfter, hvilken salat der er tale om. Det viser sig, at pålægssalaten er præsenteret som noget andet, end det den indeholder.
Der er meget stille under måltidet ved tre af fem borde. En medarbejder sidder sammen
med en beboer ved et bord. Medarbejder igangsætter samtale, og denne flyder naturligt
og hyggeligt, imens både beboer og medarbejder spiser deres mad. Samtalen forløber
over lang tid.
To medarbejdere taler om en tilstedeværende beboers appetit uden at inddrage beboer.
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SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE
Beboerne spørges til deres ønsker til maden, der er tre slags smørrebrød at vælge i mellem.
En medarbejder spørger en beboer, om denne er mæt – beboer vil gerne have et stykke
mere. Medarbejder henter et stykke smørrebrød mere.
REHABILITERING
Der serveres smurt smørrebrød fra et rullebord. Nogle beboere klarer selv at spise, mens
andre får hjælp til udskæring eller spisning. Flere beboere ser ud til at kunne smøre deres egen mad i stedet for færdigsmurt smørrebrød.
ORGANISERING AF ARBEJDET
Medarbejderne arbejder velorganiseret. Der er to medarbejdere, der serverer, og efterfølgende sætter medarbejderne sig ved to forskellige borde. En tredje medarbejder sidder også ved et bord og spiser. En medarbejder rejser sig mange gange, imens medarbejder også hjælper en beboer med at spise.
Efter beboerne er færdige med at spise, kommer en fjerde medarbejder til og sætter sig
ved et bord, hvor der ikke tidligere har siddet medarbejdere.
Måltidet udfolder sig over længere tid.
FAGLIG UDFØRSEL
Medarbejderne hjælper en beboer med at udskære maden stående ved bordet.
En medarbejder henter en skrællet banan og tilbyder den til en beboer, beboer afviser,
og medarbejder lægger den skrællede banan direkte på bordet foran beboer. Efterfølgende spiser beboeren bananen. En medarbejder tager fingrene til læberne, før der tages
en serviet til en beboer
To beboere har hurtigt spist deres mad og er færdige, imens de øvrige beboere stadig spiser. En medarbejder rejser sig fra et bord, går hen til beboerne og tager tallerkenerne ud
af bordet – der spørges ikke til, om beboerne kan spise mere.
Tilsynets vurdering
Tilsynet vurderer. at hjælpen under observationsstudierne udføres med forskellig faglig kvalitet, som
samlet vurderes at være på et godt og tilfredsstillende niveau.
Tilsynet vurderer, at observationsstudiet af personlig pleje er velorganiseret, og at medarbejderne
overholder de hygiejniske retningslinjer.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne har en god kommunikation med beboeren, og at plejen udføres
med forståelse for beboerens behov og funktionsniveau.
Tilsynet vurderer, at medarbejderne lykkes på en god måde med at være to medarbejdere om plejen.
Tilsynet vurderer, at måltidet udfolder sig over lang tid og i en rolig atmosfære. Organiseringen understøtter et godt måltid, men det gode måltid forstyrres af, at der tages af bordet, mens andre beboere
stadig spiser, og at en medarbejder mange gange går fra en beboer, der modtager hjælp.
Tilsynet vurderer, at kommunikationen under frokostmåltidet er af varierende kvalitet.
Tilsynet vurderer, at der sker en mindre korrekt hygiejnisk håndtering af mad og servietter i to tilfælde.
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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:
•

Kontrollere, om kvaliteten af den service, som beboerne 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 beboernes individuelle behov

•

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

•

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
beboerne 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, retningslinjer 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 beboerne 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 beboerne og evt. pårørende for at belyse den beboeroplevede 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 1-2 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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