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Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herun-
der deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den ind-
samlede 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. 

 

 

Forord 

 

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

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

 

”Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats” 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på forrige tilsyn.  

I forhold til værdigrundet vurderer tilsynet, at der arbejdes ud fra PlejeGribskovs værdigrundlag, herun-
der at medarbejderne er bekendte med dette. Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med inddra-
gelse af familie og venner til beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på relevant vis kan gøre rede for, hvordan den sundhedsfaglige do-
kumentation udarbejdes og anvendes. Tilsynet vurderer, at der forekommer mindre mangler i den sund-
hedsfaglige dokumentation, som med en mindre indsat vil kunne bedres. Tilsynet finder kvaliteten af 
døgnrytmeplanerne af varierende kvalitet. I forhold til de sygeplejefaglige udredninger er disse i begge 
tilfælde udfyldt. Der er ved begge beboere oprettet relevante handleplaner. Der observeres dog handle-
planer, som ikke er fulgt tilstrækkeligt op.  

Tilsynet vurderer, at beboerne på Helsingegården modtager den pleje og omsorg, som de har behov for. 
Dog beskrives et tilfælde, hvor en beboer finder hjælpen om natten mindre tilfredsstillende. Tilsynet 
vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og inddragende tilgang til plejen. Medarbejderne kan på 
kompetent vis beskrive, hvordan den personlige pleje udføres. Tilsynet bemærker, at beboerne ikke er 
bekendte med deres kontaktpersoner. 

Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp er af tilfredsstillende kvalitet, herunder at medarbejderne lø-
bende yder hjælp, der sikrer, at boliger og fællesarealer fremstår ryddelige og rengjorte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden på Helsingegården. Tilsynet vurderer, at medar-
bejderne arbejder med en inddragende og rehabiliterende tilgang til måltidet. Det bemærkes dog, at 
medarbejderne indledningsvist serverer maden til beboerne i boligerne, hvorfor der ikke er medarbej-
dere til stede under den første del af måltidet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Helsingegården arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang. Bebo-
erne bidrager til at løse de daglige gøremål i det omfang, det er muligt. 

Vedrørende omgangsformen er det tilsynets vurdering, at der hersker en god omgangstone på Helsinge-
gården. Beboerne føler sig respekteret og oplever, at medarbejderne er venlige og taler i en god tone.  

Tilsynet vurderer, at der tilbydes et bredt udvalg af aktiviteter på Helsingegården, ligesom aktiviteterne 
er tilpasset målgruppens ønsker og behov. Tilsynet bemærker, at Helsingegårdens Venner af flere bebo-
ere fremhæves som et berigende tiltag. 

Tilsynet vurderer, at der er velfungerende organisatoriske rammer på Helsingegården, herunder et godt 
tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at løse deres arbejde, samt at 
der ledelsesmæssigt sikres en løbende kompetenceudvikling. 

 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsy-
net gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kom-
munens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

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

 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en specifik beboer sikres, at beboer modtager den 
rette hjælp om natten.  

 

2. Tilsynet anbefaler, at der forsat sættes fokus på den sundhedsfaglige dokumentation, herun-
der at døgnrytmeplanen fremstår handlevejledende og indeholder de nødvendige informatio-
ner. Videre, at handleplanerne i alle tilfælde er opdateret og ajourført.  
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OPLYSNINGER OM HELSINGEGÅRDEN 
PLEJECENTER 
 

Adresse  

Helsingegården Plejecenter, Parkvænget 20 A, 3200 Helsinge 

Leder 

Virksomhedsleder: Charlotte Milton  

Centerledere: Birgitte Rosenquist, Heidi Mørck Fischer og Heidi Schwaner Christiansen  

Antal boliger  

105 boliger 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 24. august 2017  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

 Interview med plejecentrets ledelse 
 Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere 
 Tilsynsbesøg hos 2 beboere  
 Gruppeinterview med 3 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper, 1 social- og sundheds-

assistent, 1 sygeplejerske) 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfor-
dringer. 

Tilsynsførende  

Stine Marie Jørgensen, Konsulent, sygeplejerske og cand.mag 

Pernille Hansted, Manager og DP i ledelse 
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DATAGRUNDLAG 
 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  På tilsynsdagen er virksomhedsleder ikke tilstede. Interview afholdes med to centerle-
dere. 

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra forrige tilsyn er der igangsat tiltag til sikring af 
dokumentationen på Helsingegården. På denne baggrund har social-og sundhedsassisten-
terne over en periode haft afsat hele administrative dage for at understøtte forankring 
af dokumentationen. 

I dag afsættes daglig tid til dokumentation for social– og sundhedsassistenterne. Syge-
plejerskerne arbejder ligeledes med den sundhedsfaglige dokumentation, herunder til-
byder sparring med de resterende medarbejdere. Den sygeplejefaglige leder afholder 
løbende audit med dokumentationen.   

Ledelsen oplyser, at der to gange årligt afholdes audit i samarbejde med plejecentrene i 
PlejeGribskov. I den sammenhæng får Helsingegården et eksternt blik på dokumentati-
onsarbejdet. Ledelsen finder, at der sker en god progression i forhold til den sundheds-
faglige dokumentation.  

Der har ikke været embedslægetilsyn eller arbejdsmiljøtilsyn siden forrige tilsyn. 

Ledelsen oplyser, at målgruppen overordnet er uændret siden forrige tilsyn. Plejecente-
ret har en afdeling, som primært er målrettet beboere med demens. Plejecenteret til-
byder på en anden afdeling boliger, som er mindre og dermed mere økonomisk overkom-
melige for nogle beboere.   

Ledelsen oplyser, at der har været fokus på at forbedre måltiderne på plejecenteret, og 
at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med dette. Ifølge ledelsen er må-
let, at måltiderne er hjemlige, at maden anrettes appetitligt, samt at give beboerne 
mulighed for at fungere som vært i forhold til egne gæster, når de har besøg. Der har 
desuden været fokus på medarbejdernes roller under måltidet. Der er udpeget en ernæ-
ringstovholder fra hver afdeling, som deltager i en måltidgruppe. I måltidsgruppen del-
tager ligeledes repræsentanter fra beboere og familiemedlemmer.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på forrige tilsyn. 

 

3.2 VÆRDIGRUNDLAG 

Data  Der arbejdes med udgangspunkt i PlejeGribskovs værdier. I forhold til plejecenterets 
værdigrundlag fremhæves ligeledes Tom Kitwoods teorier. 

Det oplyses, at der afholdes workshop på hvert plejecenter i PlejeGribskov. I den sam-
menhæng deltager både medarbejdere og ledelse. Medarbejderne har også mulighed 
for, at deltage på et af de andre plejecentre i PlejeGribskov, hvis de er forhindret i at 
deltage på Helsingegården. Formålet med afholdelse af workshoppen er at undersøge og 
afdække, hvilke temaer og kvalitetsarbejde, der er brug for at arbejde med fremadret-
tet. 

På Helsingegården italesættes pårørende som familie og venner, dette med henblik på 
at understrege, at plejecenteret er beboernes hjem. Det er ledelsens intention at Hel-
singegården åbnes mere op for familie og venner, så familie og venner i højere grad fø-
ler sig velkomne på plejecentret. På denne baggrund er der etableret en arbejdsgruppe, 
som skal beskæftige sig med denne udvikling. Dette betragtes som en proces, hvor også 
medarbejderne skal arbejde med en ændring af kulturen i forhold til pårørende.  
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Konkret er der etableret mailgrupper til venner og familie, med henblik på at invitere 
flere til arrangementer, som afholdes på plejecenteret.   

Ved tilsynets interview og rundgang på Helsingegården fortæller en beboer, at hun er 
meget glad for at bo på Helsingegården efter tilflytning fra et af de andre plejecentre i 
PlejeGribskov. Beboeren har netop haft fødselsdag og oplevede, at medarbejderne øn-
skede tillykke, til stor glæde for beboeren.  

En anden beboer beskriver også, at være meget tilfreds med at bo på Helsingegården, 
særligt i kraft af medarbejderne væremåde. Medarbejderne har god forståelse for bebo-
erens selvbestemmelse. Beboeren beskriver, at det er en stor omstilling at flytte på ple-
jecenter, men at vedkommende med tiden er blevet glad for det.  

Der arbejdes ifølge medarbejderne fokus på beboernes selvbestemmelse og medbestem-
melse. Medarbejderne beskriver, hvordan de arbejder med begrebet familie og venner. 
Medarbejderne beskriver vigtigheden af, at familie og venner føler sig velkomne på ple-
jecenteret. Dette bidrager til værdighed i forhold til både beboerne og pårørende. Med-
arbejderne oplyser, at der på nogle afdelinger er sat skilte op med information til de på-
rørende om, at de er velkommen til at tage kaffen på kanden. I tilfælde af, at der ikke 
er kaffe, kan de henvende sig til en medarbejder, som vil være behjælpelig.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes ud fra PlejeGribskovs værdigrundlag, herunder at 
medarbejderne er bekendte med dette. Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet 
med inddragelse af familie og venner til beboerne. 
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3.3 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data  Tilsynet gennemgår to beboeres dokumentation. I begge tilfælde foreligger der en vel-
beskrevet livshistorie, som giver en bred indsigt i beboerne, herunder deres familiefor-
hold, interesser, madvaner mv.  

Vedrørende døgnrytmeplanerne fremstår denne i et tilfælde udfyldt og handlevejle-
dende gennem hele døgnet. Tilsynet bemærker, at der fremgår flere beskrivelser af 
beboers ressourcer i forbindelse med den personlige pleje. Eksempelvis fremgår det, 
at beboer selv flytter sig over til bækkenstol, beboer ordner selv øvre toilette, og be-
boer kan selv tage tøj på, hvis dette lægges frem. I det andet tilfælde fremstår døgn-
rytmeplanen meget sparsom. Døgnrytmeplanen indeholder ingen handlevejledning el-
ler rehabiliterende sigte, men beskriver hjælpen i et meget begrænset omfang.   

I forhold til de sygeplejefaglige udredninger er disse i begge tilfælde udfyldt. I et til-
fælde mangler der dog henvisninger til de udarbejdede handleplaner.  

Der er ved begge beboere oprettet relevante handleplaner. I et tilfælde er disse opda-
teret og evalueret på tilfredsstillende vis. I et andet tilfælde er kun en ud af fire hand-
leplaner fulgt op.   

Medarbejderne beskriver, hvilke dokumenter de anvender i forhold til den sundheds-
faglige dokumentation. I den sammenhæng fremhæves eksempelvis handleplaner, 
journalnotater, medicinskemaer og døgnrytmeplaner. I forhold til døgnrytmeplanerne 
forklarer medarbejderne, at denne skal indeholde informationer vedrørende beboernes 
ønsker og vaner samt beskrivelser af hjælpen, som beboerne modtager. Medarbej-
derne finder, at det fungerer godt at have planerne printet ud og sat i mappe. Map-
perne anvendes ligeledes i forhold til vikarerne.  

Medarbejderne forklarer, at der oprettes handleplaner, når der forekommer en pro-
blemstilling, som kræver ekstra opmærksomhed, og som ikke er af stabil karakter. 
Medarbejderne giver et eksempel på, hvordan handleplanerne anvendes eksempelvis i 
forhold til en sårproblematik.  Medarbejderne oplyser, at handleplanerne lukkes i til-
fælde af, at problemstillingen er stabil eller uaktuel. Medarbejderne beskriver, hvor-
dan der sikres sammenhæng mellem handleplanerne og de resterende dokumenter i 
journalen. Medarbejderne udviser forståelse for livshistoriens funktion og beskriver, 
hvordan den anvendes i hverdagen. Dokumentet bidrager med gode perspektiver, som 
øger kendskabet til beboerne, og dermed kan bidrage til, at der skabes en bedre rela-
tion mellem medarbejder og beboer.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på relevant vis kan gøre rede for, hvordan den 
sundhedsfaglige dokumentation udarbejdes og anvendes.  

Tilsynet vurderer, at der forekommer mindre mangler i den sundhedsfaglige dokumen-
tation, som med en mindre indsat vil kunne bedres. Tilsynet finder kvaliteten af døgn-
rytmeplanerne af varierende kvalitet. I forhold til de sygeplejefaglige udredninger er 
disse i begge tilfælde udfyldt. Der er ved begge beboere oprettet relevante handlepla-
ner. Der observeres dog handleplaner, som ikke er fulgt tilstrækkeligt op.  

 

3.4 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.4.1 Personlig pleje 

Data  Tilsynet observerer på rundgangen, at beboerne fremtræder velsoignerede og veltil-
passe. 

Beboerne giver udtryk for, at de er meget tilfredse med hjælpen og oplever, at mod-
tage den hjælp, som de har behov for.  

En beboer beskriver, hvordan der ydes hjælp, der er tilpasset beboers behov. Beboer 
udfører selv den personlige pleje, som beboer fysisk magter.  
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I forhold til påklædningen beskriver beboer, at vedkommende selv kan tage tøj på 
overkroppen. Beboeren får hjælp til at bade en gang ugentligt og udtrykker tilfredshed 
med denne frekvens. Beboer kunne dog godt ønske sig badet tidligere på dagen. Dog er 
beboer ikke tilfreds med en nattevagt, som har bedt beboer vente med hjælp til ble-
skift. Beboeren har sagt fra over for dette, idet hun fandt, at det er hendes behov for 
bleskift, der bør være styrende for hjælpen. En anden beboer modtager ingen hjælp 
til personlig pleje i hverdagen. Beboer beskriver, at en medarbejder nogen gange be-
finder sig i boligen, mens beboeren bader. Dette finder beboer trygt. 

Adspurgt til kontaktpersonordningen oplyser beboerne, at de ikke kender til denne.  

Medarbejderne beskriver, hvordan plejen har et aktiverende og inddragende sigte. En 
medarbejder beskriver, at der anvendes spejling ved personlig pleje i forhold til en be-
boer med demens. 

Medarbejderne beskriver, hvordan beboerne spørges ind til ønsker i forbindelse med 
personlig pleje. Videre beskriver medarbejderne, hvordan de løbende er opmærk-
somme på beboernes signaler og kropssprog under plejen. Dette med henblik på, at 
beboerne føler sig trygge og godt tilpasse i situationen. Medarbejderne anvender ind-
flytningssamtalen til at opnå information om beboernes vaner. I forhold til badning, er 
der en fleksibel tilgang, og beboerne kan selv bestemme, hvor ofte de ønsker at 
komme i bad. 

Der anvendes triagering i det daglige arbejde, herunder afholdes der triagemøder to 
gange i døgnet. Medarbejderne finder redskabet anvendeligt med henblik på at have 
opmærksomhed på ændringer i beboernes tilstand. 

Der arbejdes med kontaktpersonsordningen. Medarbejderne beskriver kontaktperso-
nens ansvarsområder og fremhæver i den sammenhæng kontaktpersonens ansvarsom-
råde. Beboerne og familien får i alle tilfælde oplyst, hvem der er kontaktperson for 
den pågældende beboer. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne på Helsingegården modtager den pleje og omsorg, som 
de har behov for. Dog beskrives et tilfælde, hvor en beboer finder hjælpen om natten 
mindre tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og ind-
dragende tilgang til plejen. Medarbejderne kan på kompetent vis beskrive, hvordan 
den personlige pleje udføres. Tilsynet bemærker, at beboerne ikke er bekendte med 
deres kontaktpersoner. 

3.4.2 Praktisk hjælp 

Data Tilsynet observerer ved rundgang på plejecentret, at både boliger og fællesarealerne 
er pæne og velholdte, ligesom hjælpemidlerne fremstår rengjorte. Tilsynet bemær-
ker, at flere af beboernes personlige terrasser ikke fremstår velholdte. Ledelsen op-
lyser tilsynet om, at terrasserne er beboernes eget ansvar at holde. 

En beboer beskriver, at hun modtager hjælp til at lufte ud i boligen. Beboer klarer 
dog selv oprydning, nogle gange med hjælp fra familien. Rengøringen foretages af 
rengøringspersonalet en gang om ugen, og i øvrigt gør medarbejderne let rent, hvis 
der er behov i løbet af ugen. Beboeren er godt tilfreds med rengøringen. Beboeren 
beskriver medarbejdernes hjælp som rehabiliterende. 

En anden beboer er meget glad for den ugentlige rengøring. Beboer bidrager selv til 
de praktiske opgaver i det omfang, det er muligt, herunder tørre støv af samt vaske 
op.   

Medarbejderne beskriver, at der er rengøringsmedarbejdere, der er ansvarlige for 
rengøring af fællesarealer og boliger. Medarbejderne kan beskrive, hvordan de lø-
bende støtter beboerne i at holde boligerne rene og ryddelige. I den sammenhæng 
fremhæves opgaver som at skifte og vaske sengetøj, holde orden i skabe samt at 
holde beboernes hjælpemidler rene.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at den praktisk hjælp er af tilfredsstillende kvalitet, herunder at 
medarbejderne løbende yder hjælp, der sikrer, at boliger og fællesarealer fremstår 
ryddelige og rengjorte. 
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3.4.3 Mad & måltider 

Data Tilsynet observerer frokostmåltidet flere steder på plejecenteret. Generelt bemær-
ker tilsynet, at måltiderne er hyggelige og hjemlige, samt at beboerne medinddrages 
i et tilstrækkeligt omfang. På flere afdelinger observeres det, at der arbejdes med en 
rehabiliterende tilgang, idet maden serveres fra fade og skåle. På en afdeling obser-
veres det, at beboernes faste pladser er markeret med tape på bordene, i et tilfælde 
er en beboers navn stavet forkert. Tilsynet bemærker, at tapen gør, at bordet frem-
står mindre hjemligt. I starten af måltidet sidder medarbejderne ikke ved bordet, 
idet de anretter bakker til beboere, der spiser i egen bolig.  En beboer, der sidder 
ved spisebordet, venter længere end de andre på at spise, idet beboer behøver 
støtte til at spise. Tilsynet observerer, at beboeren bliver urolig og rækker ud efter 
bestikket. Der er samtale mellem en gruppe af beboere, de øvrige er tavse. Da med-
arbejderne sætter sig ved bordet, observerer tilsynet, at en medarbejder er opmærk-
som på at understøtte samtale. Dialogen tager udgangspunkt i målgruppen og beboer-
nes individuelle interesser. Der observeres medinddragelse både under og efter målti-
det, idet beboerne samarbejder om at sende fadene rundt under måltidet. Ligeledes 
medinddrages beboerne i den efterfølgende afrydning. En medarbejder rejser sig og 
tager opvasken mellem hovedretten og desserten, hvilket givet let støj.   

En beboer beskriver, at hun spiser sin spiser morgenmad i boligen, og at hun senere 
drikker kaffe og spiser i opholdsstuen. Dette er en morgenrutine, som beboeren nyder 
meget. Beboer er særligt glad for, at medarbejderne forstår, at hun gerne vil spise 
sin morgenmad i egen bolig. Beboeren synes, at maden generelt er tilfredsstillende, 
men at kvaliteten svinger lidt. Beboer oplyser, at der serveres varm mad midt på da-
gen. Dette har beboeren ikke praktiseret tidligere, men har vænnet sig til dette. Be-
boeren beskriver aftensmåltidet, der oftest er færdigsmurt smørrebrød. Beboeren er 
svagsynet og kan derfor ikke se, hvad der indgår i smørrebrødet. Beboeren oplever, 
at det betyder meget, at man ved, hvad man spiser. En anden beboer beskriver, at 
maden er god, og at beboer er godt tilfreds. Beboeren spiser sine hovedmåltider i 
fællesskab med de øvrige beboere. 

Adspurgt til arbejdsgangen ved måltidet oplyser medarbejderne, at de først serverer 
maden på bordet og bagefter anretter til beboere, der spiser i boligen. Dette skyldes, 
at maden først ankommer, lige før måltidets begyndelse. Medarbejderne beskriver, 
at de arbejder med det gode måltid. Medarbejderne peger på vigtigheden af, at med-
arbejderne spiser sammen med beboerne. Videre fremhæves bordplanen, som en vig-
tig del af måltidet. Medarbejderne lægger vægt på at skabe ro og gode rammer om-
kring måltidet. Der arbejdes med selvbestemmelse og et rehabiliterende sigte, hvor-
for der blandt andet anvendes fadservering.  

Medarbejderne fortæller, at der i aftenvagten ligeledes er fokus på at gøre noget 
særligt ud af måltiderne, som fx at arrangere grillaften. Medarbejderne arbejder ikke 
med faste roller i forbindelse med måltidet. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden på Helsingegården. Tilsynet 
vurderer, at medarbejderne arbejder med en inddragende og rehabiliterende tilgang 
til måltidet. Det bemærkes dog, at medarbejderne indledningsvist serverer maden til 
beboerne i boligerne, hvorfor der ikke er medarbejdere til stede under den første del 
af måltidet.  

3.4.4 Rehabilitering 

Data Tilsynet observerer ved rundgang, at flere beboere opholder sig på fællesarealerne.  

Der er indbydende siddepladser på gangarealerne, nogle med udsigt til de grønne 
arealer, der omgiver Helsingegården. En indre gårdhave fremstår meget indbydende 
med havemøbler og beplantning. Nogle beboere sidder ved et vinduesparti og nyder 
udsigten til gårdhaven.  

En beboer fortæller, at hun deltager aktivt i hverdagens gøremål. Beboer fremhæver 
opgaver, som fx at bringe sin opvask til køkkenet samt løbende at varetage oprydning 
i egen bolig. Beboer fortæller, at hun deltager i træning to gange ugentligt. Beboer 
fremhæver stolegymnastik og cykling.  
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Særligt styrketræning af armene er beboeren glad for. Beboeren beskriver, at træ-
ningen har god effekt. En anden beboer fortæller, at hun foretrækker at gøre så me-
get som muligt selv, hvilket beboer beskriver som en naturlig del af hverdagen på 
Helsingegården. Beboer fortæller, at hun træner to gange ugentligt.  

Medarbejderne oplyser over for tilsynet, at der arbejdes med en rehabiliterende til-
gang til beboerne. I den sammenhæng fremhæves medinddragelse i den personlige 
pleje, men også i måltidet med fx borddækning, aftørring af borde, skænke vand mv. 
Nogle beboere varetager ligeledes praktiske opgaver af mindre karakter, såsom at 
hente madvogn, gå ud med affald samt lægge vasketøj sammen. Medarbejderne ople-
ver, at det har stor betydning for beboerne at deltage aktivt. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Helsingegården arbejder ud fra en rehabilite-
rende tilgang. Beboerne bidrager til at løse de daglige gøremål, i det omfang som er 
muligt.  

3.4.5 Omgangsform og sprogbrug 

Data Tilsynet observerer en god og respektfuld omgangsform på Helsingegården, både mel-
lem medarbejdere og beboere og medarbejderne imellem. 

En beboer beskriver, at der hersker en god tone i huset. Medarbejderne er hjælp-
somme og taler pænt. En anden beboer beskriver, at medarbejderne altid taler ven-
ligt til hende, hun føler sig godt tilpas på plejecenteret. Beboer omgås mest dagvag-
ten, idet hun ikke har behov for hjælp om aftenen og natten. Beboer beskriver, at af-
tenvagten dog altid kommer og hilser på hende, hvilket beboeren værdsætter. Bebo-
eren oplever ligeledes, at der er en god tone imellem beboerne, idet beboerne har et 
godt kendskab til hinanden, og dermed kan tale sammen om hinandens liv. 

Medarbejderne fremhæver vigtigheden af at arbejde anerkendende i interaktionen 
med beboerne. Medarbejderne beskriver, at de møder beboerne som ligestillede. Der 
vises respekt ved altid at banke på beboerne dør til boligen. Videre tager medarbej-
derne sig tid til mødet med beboeren. Medarbejderne arbejder med deres kropssprog 
og fremtoning. En del af beboeren er glade for lidt humor i dialogen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er en god omgangsform på Helsingegården. Beboerne føler 
sig respekteret og oplever, at medarbejderne er venlige og taler i en god tone.  

3.4.6 Aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser 

Data Under tilsynets rundgang ses opslag vedrørende forskellige arrangementer, som afhol-
des på plejecenteret. Videre observeres opslag henvendt til beboernes familie og 
venner. Det fremgår eksempelvis, at familie og venner kan forsyne sig med kaffe og 
evt. ringe til medarbejderne, hvis der skal bruges hjælp til at brygge en frisk kande 
kaffe. Der er en behagelig atmosfære på fællesarealerne. I en afdeling ses en fugle-
voliere uden for køkkenets vinduer. 

En beboer deltager i banko en gang om ugen i aktivitetscentret. Beboer kommer des-
uden i pavillonen, hvor beboerne samles om lysbilleder, film mv. Beboeren kommer 
gerne på terrassen. Beboer oplever dog mindre hensigtsmæssige adgangsforhold som 
kørestolsbruger. Beboeren holder af at komme på ture til Helsinge by. Beboer oplever 
dog, at dette kan være svært for medarbejderne at have tid til. Beboeren er infor-
meret om klippekortsordningen og glæder sig til, at denne træder i kraft. Beboerens 
familiemedlem deltager jævnligt i arrangementer på Helsingegården, hvilket har stor 
betydning for beboer. 

En anden beboer har endnu ikke deltaget i banko, men overvejer at deltage i nær 
fremtid. Beboer deltager i aktiviteter i pavillonen to gange om ugen og deltager lige-
ledes i andagt. Beboer bryder sig ikke om at gå alene på gaden, hvorfor hun behøver 
en ven til at ledsage, når hun skal på ture. Begge beboere fremhæver positivt Helsin-
gegårdens Venner. Helsingegårdens Venner er en gruppe frivillige, der arrangerer ak-
tiviteter, herunder eksempelvis ture ud af huset. Af forskellige ture fremhæves tur til 
formanden for foreningens have, juleudstilling, busture mm.  
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Medarbejderne beskriver en række aktiviteter for beboerne, som fællesspisning i ca-
feen, bankospil, musikalske arrangementer, filmaften, andagt, kokkeaften med er-
næringskonsulenten og højtlæsning.  

Medarbejderne er bekendte med klippekortsordningen, men beskriver, at den fortsat 
er i sin indledende fase, hvorfor kun få beboere aktuelt har benyttet sig af denne. En 
medarbejder har endnu ikke hørt om klippekortsordningen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der tilbydes et bredt udvalg af aktiviteter på Helsingegården, 
ligesom aktiviteterne er tilpasset målgruppens ønsker og behov. Tilsynet bemærker, 
at Helsingegården Venner af flere beboere fremhæves som et berigende tiltag.  

 

3.5 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMAR-
BEJDE 

Data Ledelsen beskriver, at der er et tæt samarbejde med de øvrige to plejecentre i Ple-
jeGribskov. Som eksempel beskrives, at Helsingegården to gange i den pågældende 
uge er blevet kontaktet af et plejecenter, som efterspurgte hjælp i forhold til be-
mandingen, grundet sygdom. Medarbejdergruppen på Helsingegården er stabil. Ak-
tuelt er der en vakant social- og sundhedsassistentstilling.  

Plejecenteret har to sygeplejersker ansat, som arbejder overvejende i dagvagt på 
hverdage. 

De to sygeplejersker er primært ansvarlig for hver sin halvdel af centeret, og dæk-
ker hinanden i fremmøde og ansvar. 

Medarbejderne arbejder i teams. I hvert team er der hver dag tilstedeværelse af so-
cial- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Hvert team har for-
skelligt antal beboere tilknyttet og er derfor forskelligt bemandet. Aften- og natte-
vagten er bemandet med social- og sundhedsassistenter og social – og sundheds-
hjælpere, mens der ikke er nogle sygeplejersker. Der er dog mulighed for at kon-
takte Toftebo med henblik på sygeplejefaglig sparring om natten.  

I forhold til sygefravær arbejdes der i PlejeGribskov med en målsætning om, at sy-
gefraværet skal ligge under 6%. Helsingegården ligger generelt under denne grænse 
på trods af perioder med langtidssygemeldinger.  

Plejecenteret har som et nyt tiltag fået tilknyttet plejehjemslæger. Fremadrettet 
vil lægerne ugentligt gennemgå de tilknyttede beboere efter en fastlagt struktur. 
Lægerne vil fremadrettet også afholde undervisning for medarbejderne. Emner til 
undervisningen vælges i samarbejde med plejecenterets sygeplejersker. 

Medarbejderne beskriver, at den nye ordning med centerlægerne er velfungerende. 
Der har været stor beboertilslutning til at foretage lægeskift, og lægen har deltaget 
i triagering af beboerne, hvilket har bidraget med god faglig sparring.  

Medarbejderen beskriver et velfungerende tværfagligt samarbejde på plejecente-
ret. Der samarbejdes med faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, 
visitator, ernæringskonsulent, diætist, køkkenmedarbejdere, misbrugscentret og 
omsorgstandplejen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er velfungerende organisatoriske rammer på Helsingegår-
den, herunder et godt tværfaglige samarbejde på tværs af faggrupper.  

3.5.1 Medarbejderkompetencer og -udvikling 

Data Ledelsen har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer i medarbejdergruppen. 
Der arbejdes med vidensdeling på tværs af plejecenteret. Ledelsen fortæller ek-
sempelvis, at en medarbejder har en baggrund som tandklinikassistent, og derfor 
kan bidrage med viden, fx ved spiseproblemer hos beboerne. Ligeledes arbejdes 
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med fokusgrupper på tværs af organisationen, der beskæftiger sig med emner som 
fx aktiviteter og ernæring. 

Der har været afviklet forløb med to kurser om emnerne: Pleje og behandling af de-
mens, samt Sindslidende med misbrug. Begge kurser er af 5 dages varighed. Kursus-
forløbene gentages løbende, så alle medarbejdere har mulighed for at deltage.  

Der er afholdt en dag om Brandbekæmpelse og første hjælp for alle medarbejdere, 
dette skal vedligeholdes fremadrettet.  

Der er afholdt ti dages instruktørkursus i Nænsom nødværge. Fremadrettet undervi-
ser instruktørerne kollegaerne i samme emne. Videre er der foregået sidemandsop-
læring i triagering. 

Sygeplejerskerne afholder løbende undervisning for medarbejderne på plejecente-
ret. Der undervises blandt andet i urinvejsinfektioner, forebyggelse af tryksår og i 
samarbejde med ernæringskonsulenten i ernæring.  

Medarbejderne oplever sig godt klædt på til deres arbejde og finder samtidigt, at 
de har faglige udfordringer og mulighed for løbende læring. Medarbejderne beskri-
ver, at der er mulighed for faglig bistand fra kollegaer, når man har behov for det. 
Medarbejderne beskriver, at sygeplejerskerne afholder undervisning i forskellige 
emner som forstoppelse, triage, kateterpleje, sårpleje, diabetes mm.  

Der udsendes nyhedsmail ugentligt til medarbejderne med henblik på at orientere 
om udviklingen og nyder på plejecenteret.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at løse de-
res arbejde, samt at der ledelsesmæssigt sikres en løbende kompetenceudvikling. 
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TILSYNETS FORMÅL OG METODE 
 

 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til 
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, 
brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. 

 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

 

 At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunal-
bestyrelsen har truffet.  

 At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  
 At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.  

 

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse 
mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter 
deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov 
indgår ligeledes i tilsynet.  

 

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå 
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsy-
nene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.  

 

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale 
med kommunen ikke i BDO’s tilsyn. 

 

 

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt 
i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets resurser, 
styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få 
overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledel-
sens muligheder og rammer. 

 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret 
og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt 
i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  
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De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gen-
nemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om 
og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecentret. 

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation 
samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 
tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 

 

 

4.3 VURDERINGSSKALA 

Efter et ønske fra Gribskov Kommune arbejder BDO ud fra nedenstående vurderingsskala ved Helhedstil-
synene. 

 

1 Ingen, få, eller mindre væsentlige mangler 

2 Få mangler, som relativt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats 

3 En del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne 
afhjælpes. 

4 En del og/eller væsentlige mangler, med betydning for patientsikkerheden, som vil kræve en be-
vidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes. 

5 Væsentlig kritik. Der er fare for patientsikkerheden i en sådan grad, at det er nødvendigt omgå-
ende at gribe ind.  

 

 

4.4 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 plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- 
og/eller socialfaglig baggrund. 
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PRÆSENTATION AF BDO 
 

 

BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under 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 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og 
tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 
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