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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 Trongården Plejecenter er, at der er tale om et plejecenter med  

 

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

 

Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt tilfredsstillende op på de anbefalinger, der blev givet i 2016. 

Tilsynet vurderer, at Trongården Plejecenter arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor beboerens behov og 
ønsker er i centrum, ligesom varetages plejen af medarbejdere, hvis kompetencer er tidssvarende. 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen er tilfredsstillende med enkelte mangler, der kan afhjælpes med 
en mindre indsats. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på tilfredsstillende vis kan redegøre for, 
hvordan dokumentationen udarbejdes og anvendes. Medarbejderne oplever, at det kan være svært at få 
tid til at dokumentere det, de gerne vil og vurderer nødvendigt. 

Beboerne på Trongården Plejecenter oplever at modtage den pleje og omsorg, de har behov for. Det er 
tilsynets vurdering, at medarbejderne på tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvordan pleje og omsorg 
tager udgangspunkt i beboernes vaner, ønsker og behov, samt hvordan beboerne sikres selvbestemmelse 
og medindflydelse. 

Tilsynet vurderer, at fællesarealer såvel som boliger fremstår rengjorte. På fællesarealerne er placeret 
en del hjælpemidler. Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med den praktiske hjælp, de modtager. 

Beboerne er tilfredse med maden og måltiderne på Trongården Plejecenter. Det er tilsynets vurdering, at 
måltidet serveres ud fra en rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på tilfredsstil-
lende faglig vis kan redegøre for roller og ansvar i relation til måltiderne. 

Tilsynet vurderer, at Trongården Plejecenter arbejder med metoder, som understøtter den rehabilite-
rende tilgang. Beboerne fortæller om, hvordan de varetager eller deltager i praktiske gøremål i dagligda-
gen, og det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har fokus på at understøtte beboerne i at gøre brug 
af deres ressourcer.  

Tilsynet vurderer, at der generelt er en respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd på Tron-
gården Plejecenter, idet tilsynet observerer enkelte eksempler på en omgangsform og sprogbrug, der vur-
deres at være mindre hensigtsmæssig. Beboerne er tilfredse med kommunikation og adfærd, ligesom 
medarbejderne kan redegøre for overvejelser omkring, hvordan kommunikationen tilpasses den individu-
elle beboer. Der er tillid i medarbejdergruppen til drøftelser vedrørende kommunikation og adfærd. 

I forhold til aktivitetstilbuddet vurderer tilsynet, at plejecentret har et bredt og varieret tilbud om såvel 
fælles som individuelle aktiviteter, der matcher beboernes ressourcer og behov. 

Tilsynet vurderer, at de organisatoriske rammer danner grundlag for, at medarbejderne kan levere en 
god kvalitet i plejen. I forlængelse heraf er det tilsynets vurdering, at et velfungerende tværfagligt sam-
arbejde er kendetegnende for Trongården Plejecenter, ligesom medarbejderne har fokus på at hjælpe 
hinanden internt såvel som på tværs af afdelinger. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Ledelsen har fokus på kompeten-
ceudvikling af medarbejderne, og medarbejderne oplever, at der er rig mulighed for at tilegne sig ny vi-
den og kompetencer via kurser og uddannelse. 

 

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 igangsættes indsatser, der sikrer, at døgnrytmeplaner fremstår hand-
levejledende og fyldestgørende, fx i forhold til beboernes ønsker og vaner. I forhold til døgnryt-
meplaner anbefaler tilsynet endvidere, at der henvises til de udarbejdede handleplaner i døgn-
rytmeplanerne. Alternativt bør indsatserne beskrives i døgnrytmeplanen. 
 

2. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at sygeplejefaglige udredninger og handleplaner altid er fulgt 
op og opdaterede. 
  

3. Tilsynet anbefaler, at der implementeres arbejdsgange, der sikrer overensstemmelse mellem 
den elektroniske dokumentation og dokumentation i beboermappe. 
 

4. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt forum reflekterer over omgangsform og sprog-
brug, særligt ift. en bevidstgørelse af, at medarbejderne ikke i andre beboeres påhør taler om 
beboere, der ikke er tilstede, samt en bevidsthed omkring ordvalg i dialogen med beboerne. 
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OPLYSNINGER OM TRONGÅRDEN 
 

 

Adresse  

Trongården Plejecenter, Trongårdsbakken 1-3, 3210 Vejby 

Leder 

Bettina Bach Offendal  

Antal boliger  

60 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 10. august, 2017 kl. 8.15-13.00 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

 Interview med plejecentrets leder 
 Rundgang på områdecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere 
 Tilsynsbesøg hos 2 beboere  
 Gruppeinterview med 4 medarbejdere (3 social- og sundhedshjælpere og 1 social- og sund-

hedsassistent) 
 

Tilsynet havde endvidere dialog med medarbejdere undervejs gennem tilsynet. 

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

 

Tilsynsførende  

Senior Manager Gitte Ammundsen, Sygeplejerske 

Manager Charlotte Urhammer, Sygeplejerske 

Consultant Christina Frederikke Olsson, Cand.scient.san.publ. 
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DATAGRUNDLAG 
 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  Ved tilsyn i 2016 fik Plejecenter Trongården anbefalinger vedrørende dokumentation, 
rehabilitering i forbindelse med måltider og sikring af beboernes medbestemmelse i dag-
ligdagen i form af et fokus på i højere grad at implementere behov, ønsker og vaner i 
plejen. Tilsynet anbefalede desuden, at det blev undersøgt, hvorvidt man kan forbedre 
arbejdsgangene i forbindelse med servering af måltiderne til beboerne i egen bolig, så-
ledes at maden bliver transporteret på bedste og hurtigste vis ud til beboerne. 

 

Dokumentation 

Leder fortæller, at der er arbejdet målrettet med dokumentationen. Triageskærme har 
bevirket, at medarbejderne er blevet ekstra opmærksomme på at følge op på handlepla-
nerne. I den fælles kalender, der kan tilgås via triageskærmene, kan medarbejderne 
hurtigt danne sig et overblik over, hvad der ligger af opgaver.  

I døgnrytmeplanen beskrives, hvilken pleje beboer skal modtage i hvert enkelt vagtlag. 
Døgnrytmeplanen udarbejdes med udgangspunkt i beboers opstillede mål. 

 

Rehabiliterende tilgang til måltidet, herunder medarbejdernes roller og ansvar 

Leder fortæller, at morgenmaden nu serveres som buffet. En værtinde hjælper bebo-
erne i forbindelse med morgenmåltidet, idet værtinden er ekstra opmærksom på de be-
boere, der har behov for støtte og guidning. I weekenden er hygge og ro centralt for 
morgenmåltidet, og det tilstræbes, at den enkelte medarbejder har god tid til at vare-
tage omsorgen for beboerne. 

 

Forbedring af arbejdsgange ifm. servering af måltider i egen bolig 

Leder fortæller, at der er søgt puljemidler, og plejecentret er blevet bevilget penge til 
at etablere et serveringskøkken i stueetagen. På den måde forsvinder den lange trans-
portvej. Måltider morgen og aften vil blive serveret fra disse køkkener.  

 

Fokus på beboernes ønsker og behov og sikring af beboernes medbestemmelse 

Ifølge leder starter imødekommelse af beboernes ønsker og behov samt sikring af med-
bestemmelse allerede i dokumentationen. Leder oplever, at medarbejderne har fået 
den aktiverende tilgang ind under huden. Det handler meget for medarbejderen om at 
få beboeren inddraget i hverdagens opgaver.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt tilfredsstillende op på de anbefalinger, der 
blev givet i 2016. 
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3.2 VÆRDIGRUNDLAG 

Data  Leder fortæller, at værdigrundlaget bygger på tankegangen om beboeren i centrum. Den 
leverede pleje skal være ordentlig og fyldestgørende, ligesom familie og venner skal 
inddrages i det omfang, de ønsker. Hjemlighed er et nøgleord. Medarbejdernes kompe-
tencer skal være tidssvarende, og der er således fokus på kontinuerlig kompetenceudvik-
ling af medarbejderne. Plejecenter Trongården skal være stedet, hvor livet styrkes og 
leves.  

Der holdes workshops med medarbejderne hvert år, og ud fra tanker og idéer, der kom-
mer frem på disse workshops, lægges strategier for det kommende år. I år er der eksem-
pelvis arbejdet med hverdagssproget i forhold til, at pårørende ikke omtales som pårø-
rende, men derimod som familie og venner. 

Leder oplever, at værdigrundlaget er integreret i det daglige arbejde. Beboeren er i 
centrum i forhold til den aktiverende tilgang og måde at tænke og arbejde på. Leder til-
kendegiver samtidig, at hun er bevidst om, at det at fastholde og udvikle denne kultur 
er et arbejde, som pågår kontinuerligt. 

 

Beboerne giver begge udtryk for at være meget tilfredse med deres liv på plejecentret. 
En beboer peger tilfreds ud på sin udsigt, som hun fortæller, at hun nyder hver dag. Be-
boeren oplever, at Plejecenter Trongården er et dejligt sted at bo med såvel søde med-
beboere som personale.  

 

Medarbejderne fortæller, at de arbejder ud fra beboernes behov og ønsker samt ople-
velse af hjemlighed. Det er afgørende at have hjertet med i alt, hvad man gør, og at be-
boeren er i centrum. Beboernes behov og ønsker sikres blandt andet imødekommet ved, 
at der hver morgen afholdes triageringsmøder, hvor opgaverne fordeles, således at de 
rette kompetencer løser de rette opgaver. Desuden gøres der meget brug af beboernes 
dokumentation.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at Plejecenter Trongården arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor be-
boerens behov og ønsker er i centrum, ligesom plejen varetages af medarbejdere, hvis 
kompetencer er tidssvarende.  

 

 

3.3 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data  Tilsynet gennemgår dokumentationen for to beboere. 

 

Døgnrytmeplaner 

Døgnrytmeplanerne er overordnet set handlevejledende beskrevet i forhold til den 
personlige pleje, dog med undtagelse af handlevejledende beskrivelser af beboernes 
mentale udfordringer. Eksempelvis er det angivet, at beboer har dårlig hukommelse, 
men det er ikke beskrevet, hvordan udfordringen imødekommes. 

Beboernes ressourcer, og hvordan de medinddrages, er beskrevet i begge døgnrytme-
planer. Ønsker og vaner indgår særligt i den ene af døgnrytmeplanerne.  

I forhold til anden døgnrytmeplan bemærker tilsynet, at ønsker og vaner er beskrevet 
noget kortfattet og udelukkende handler om aktiviteter og socialt samvær. Tilsynet 
bemærker desuden, at der ikke henvises til de udarbejdede handleplaner, hvor dette 
kunne være relevant. Eksempelvis ligger en handleplan på den aktiverende tilgang 
med beskrivelser af indsatser, der er særdeles relevante for tilgangen i plejen.  
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Disse indsatser beskrives ikke i døgnrytmeplanen, hvorfor der som minimum bør henvi-
ses til handleplanen.  

 

Sygeplejefaglige udredninger 

Begge sygeplejefaglige udredninger mangler opdatering i forhold til beboernes aktuelle 
situation. Eksempelvis mangler information om, at en beboer har forhøjet blodtryk. 
Tilsynet bemærker, at der i de sygeplejefaglige udredninger ej heller henvises til 
handleplaner.  

 

Handleplaner 

Der ses handleplaner på områder såsom diabetes, den aktiverende tilgang, medicindo-
sering, ernæring og blodtryksmåling. Tilsynet bemærker, at der er enkelte handlepla-
ner, der mangler opfølgning. Dette vedrører handleplaner for blodtryk, diabetes og 
den aktiverende tilgang. 

 

Beboermapper 

Tilsynet bemærker, at der arbejdes med beboermapper. I den forbindelse ser tilsynet 
et eksempel på manglende overensstemmelse mellem kopien af døgnrytmeplanen i be-
boermappen og versionen i omsorgssystemet. Yderligere bemærker tilsynet, at der i 
den ene beboermappe, som tilsynet orienterer sig i, er en oversigt over mappens ind-
hold, mens dette ikke er tilfældet for den anden beboermappe. Tilsynet bemærker, at 
der hos en af beboerne ikke ligger kopi af relevante handleplaner. 

 

Medarbejdere 

Medarbejderne fortæller, at det er beboers kontaktperson, der har ansvar for at ajour-
føre dokumentationen. Der dokumenteres ved ændringer i beboers ønsker eller behov. 
I beboermapperne ligger print af relevante dokumenter, såsom døgnrytmeplanen. Med-
arbejderne gør, hvad de kan for at holde mapperne ajour. Medarbejderne beskriver, at 
beboermapperne fungerer som ekstra sikkerhed i forhold til afløsere, eller hvis syste-
met eksempelvis er nede. 

Medarbejderne forklarer, at beboernes mål og ønsker føres ind i dokumentationen, og 
der arbejdes efter disse i form af handleplaner. Medarbejder giver et eksempel på en 
beboer, der havde som mål selv at kunne børste sine tænder og rede sit hår. Dette fik 
en selvstændig handleplan under § 83A.  

Det er sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter, der har ansvar for de sygepleje-
faglige udredninger. De sygeplejefaglige udredninger skal opdateres hver sjette må-
ned.  

Medarbejderne oplever ikke altid, at der er nok tid til at dokumentere det, man gerne 
vil. Dagene er forskellige, og plejen kan hurtigt tage mere tid end planlagt. Medarbej-
derne forsøger så vidt muligt at dokumentere om eftermiddagen. Det er dog en udfor-
dring, at computerne ikke altid helt fungerer efter hensigten, idet systemet ofte er 
nede. Det er eksempelvis i sådanne tilfælde, at det er nødvendigt at foretage en vur-
dering af, hvad der er vigtigst at dokumentere.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen er tilfredsstillende med enkelte mangler, der 
kan afhjælpes med en mindre indsats. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på 
tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvordan dokumentationen udarbejdes og anven-
des. Medarbejderne oplever, at det kan være svært at få tid til at dokumentere det, 
de gerne vil og vurderer nødvendigt. 

 

 



9 AUGUST 2017  |  UANMELDT HELHEDSTILSYN, TRONGÅRDEN PLEJECENTER 

 

3.4 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.4.1 Personlig pleje 

Data  Tilsynet bemærker, at beboerne som udgangspunkt fremstår velsoignerede. Den ene af 
de to beboere, som tilsynet interviewer, har behov for håndhygiejne.  

Beboer forklarer, at han stort klarer set sig selv og oplever, at han bestemmer over 
eget liv og hverdag. Beboer er ikke umiddelbart bekendt med kontaktpersonsordnin-
gen. Anden beboer er ikke helt realistisk i forhold til egen formåen, idet hun ligeledes 
mener, at hun klarer alt selv. Begge beboere er tilfredse med den hjælp, de modtager. 

 

Medarbejderne beskriver, at plejeopgaver i relation til de enkelte beboere fordeles på 
triageringsmøde hver morgen. Triageringsmøderne afholdes afdelingsvist. Der er en del 
beboere, der har behov for, at plejen varetages i et samarbejde mellem to medarbej-
dere. Fokus er på, at plejen altid leveres med værdighed.  

Medbestemmelse og indflydelse i den personlige pleje sikres gennem at spørge bebo-
erne, og at opfordre beboerne til at udføre hjælp til selvhjælp. Medarbejderne fortæl-
ler, at de er meget opmærksomme på at have en naturlig dialog med beboerne og ori-
entere dem om næste skridt i plejen, så de hele tiden er med. 

Medarbejder fra demensafsnittet beskriver, at det er vigtigt at kende beboere med de-
mens særligt godt, da disse beboere i mange tilfælde kan have svært ved at udtrykke 
sig. Livshistorie er et værdifuldt værktøj i denne forbindelse samt det at have en god 
dialog med familie og venner. Der holdes indflytningssamtale 14 dage efter indflytning. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne på Trongården Plejecenter oplever at modtage den 
pleje og omsorg, de har behov for. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på til-
fredsstillende vis kan redegøre for, hvordan pleje og omsorg tager udgangspunkt i be-
boernes vaner, ønsker og behov, samt hvordan beboerne sikres selvbestemmelse og 
medindflydelse. 

 

3.4.2 Praktisk hjælp 

Data Tilsynet observerer, at fællesarealer fremstår rengjorte, idet der dog står en del 
hjælpemidler fremme på gangene, hvilket skaber et lidt rodet indtryk. 
 
Beboernes boliger fremstår ryddelige og rengjorte. I en bolig bemærker tilsynet posi-
tivt, at der dufter rent. I anden bolig bemærker tilsynet, at der er lugtgener og drøf-
ter forholdet med en medarbejder. Medarbejder beskriver, at særlige problemstillin-
ger i denne bolig er årsag til lugtgenerne. Medarbejder fortæller samtidig om de afta-
ler, der er lavet i forhold til, hvordan personalet håndterer den aktuelle situation.  
 
Begge beboere, som tilsynet interviewer, er meget tilfredse med rengøringsstandar-
den. En beboer oplever, at der ofte er rengøring – måske en gang om ugen. Beboer 
beskriver, at han af og til tørrer af med en klud og støvsuger lidt.  
 
Medarbejderne beskriver, hvordan de hjælper beboerne med at gå ud med skraldet, 
vaske op i boligen, lufte ud mv. Medarbejderne er meget opmærksomme på, hvorvidt 
beboerne selv kan varetage disse opgaver, eller om de kan varetage opgaverne med 
let støtte. Det fremgår af ændringsskema, der ligger i beboermappen, hvorvidt bebo-
ers bolig er ryddet, om beboer er soigneret mv. Ændringsskemaet skal opdateres hver 
tredje måned, og der kan således tages udgangspunkt i dette i forhold til at motivere 
beboer til så vidt muligt at anvende sine ressourcer til praktiske opgaver i boligen.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at fællesarealer såvel som boliger fremstår rengjorte. På fælles-
arealerne er placeret en del hjælpemidler. Tilsynet vurderer, at beboerne er til-
fredse med den praktiske hjælp, de modtager.  
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3.4.3 Mad & måltider 

Data Tilsynet observerer morgenmåltidet i caféen. Morgenmadselementerne er placeret på 
en buffet lidt væk fra det bord, hvor beboerne sidder. Nogle beboere forsyner sig 
selv, mens andre beboere bliver hjulpet af medarbejderne. Tilsynet bemærker, at 
stemningen er en smule hektisk, men dog let og fornøjelig. TV’et er tændt, hvilket 
skaber lidt uro.  

 

Tilsynet indfinder sig ligeledes i demensafsnittet i morgentimerne, hvor flere beboere 
sidder og nyder deres morgenmad. Tilsynet bemærker, at der spilles relativt høj mu-
sik og drøfter dette med en medarbejder. Medarbejder har fine faglige overvejelser 
vedrørende lydniveauet. Tilsynet bemærker samtidig, at indretningen i spisestuen er 
meget spartansk, hvilket tilsynet senere drøfter med leder. 

 

Frokostmåltidet observeres ligeledes på de to afdelinger. På den somatiske afdelin-
gen er stemningen god og let, og medarbejderne har fordelt sig ved bordene. Der 
skåles. Mange beboere forsyner sig selv fra fade og skåle, mens andre beboere på 
værdig vis ydes støtte og guidning fra de siddende medarbejdere. Medarbejderne ind-
tager pædagogiske måltider og understøtter samtale ved bordene. De adspurgte be-
boere giver udtryk for, at de er meget tilfredse med maden, der beskrives som dejlig. 
På demensafdelingen foregår måltidet ligeledes på værdig vis, idet måltidssituatio-
nen er rolig og afstemt i forhold til målgruppen.  

 

De interviewede beboere er meget tilfredse med maden, idet en beboer beskriver 
maden som værende aldeles fremragende og eksemplarisk. Der er både mulighed for 
at spise i caféen og i egen bolig. Begge beboere oplever, at der er en udmærket 
stemning, og medarbejderne er meget hjælpsomme og gode til at skabe hyggelige 
rammer omkring måltidet. Engang imellem bliver der spillet musik. Beboer fortæller, 
at han efter måltidet hjælper mange af de øvrige beboere hjem i egen bolig.  

 

Medarbejder fortæller, at han er ernæringstovholder og har meget fokus på, hvad der 
kan gøres bedre i relation til mad og måltider. Der er blandt andet en gruppe af be-
boere og pårørende, der drøfter mad og måltider. Medarbejderne oplyser, at samt-
lige beboere vejes en gang om måneden, hvis de giver samtykke til dette. Er der be-
boere i risikogruppe vejes de en gang om ugen, og der lægges ernæringshandleplan.  

Medarbejderne giver udtryk for, at maden er blevet meget bedre efter, at Trongår-
den har fået eget køkken. Der er altid en hovedret og en biret i form af forret eller 
dessert. Derudover er der fem ”livretter”, som man kan vælge imellem. Man prøver 
så vidt muligt at opfylde beboernes ønsker i forhold til maden.  

Medarbejderne fortæller i forhold til roller og ansvar, at de så vidt muligt fordeler sig 
mellem bordene, således at man sidder ned sammen med beboerne og indtager et 
måltid. Medarbejder fortæller, at der ligeledes er mulighed for at afskærme lidt, hvis 
nogen har behov for det. Medarbejderne oplever, at måltiderne er hyggelige, og at 
der er en god stemning.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden og måltiderne på Trongården. 
Måltidet serveres ud fra en rehabiliterende tilgang, og der er fokus på, at beboerne 
så vidt muligt gør brug af deres ressourcer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på 
tilfredsstillende faglig vis kan redegøre for roller og ansvar i relation til måltiderne.  
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3.4.4 Rehabilitering 

Data Tilsynet observerer, at der på demensafsnittet blandt andet tages individuelle hensyn 
i forhold til en beboer, der spiser senere end andre, da hun ikke magter større fæl-
lesskaber, men alligevel gerne vil spise i fællesstuen.  

 

En beboer beskriver, at han er meget aktiv og gør meget ud af at anvende ressourcer 
så meget som muligt for at fastholde sit funktionsniveau. Beboer forklarer, at han 
selv vasker op, reder seng, vasker tøj, cykler ture, og går en del. Han lægger desuden 
selv sit tøj sammen, og lægger det på plads. Derudover laver han mad i en mad-
gruppe.  

Anden beboer fortæller, at hun går lange ture hver dag og spiser normalt, hvorfor 
hun kan holde sin diabetes på et acceptabelt niveau. Beboer er meget bevidst om, at 
hun ønsker at gøre så meget som muligt selv. Tilsynet bemærker, at der ved indgan-
gen til boligen er placeret en vasketøjskurv med beboers tøj i, som hun selv tager 
med ind i boligen og lægger på plads. 

 

Medarbejderne beskriver rehabilitering som værende hjælp til selvhjælp og at ar-
bejde med den aktiverende tilgang. Medarbejderne er meget opmærksomme på at 
motivere beboerne til at anvende deres ressourcer. Der gøres brug af pædagogiske 
hjælpemidler såsom at tale med beboerne om, hvilke fordele der er ved at gøre så 
meget som muligt selv. Det er forskelligt, hvorvidt beboerne er motiverede. Medar-
bejder fortæller, at beboerne er med til at dække bord og rydde af. Der er ligeledes 
en beboer, der elsker at pynte bordene med servietter i glassene mv.  

Medarbejder fra demensafsnit fortæller, at livshistorien er afgørende i forhold til at 
arbejde rehabiliterende med beboere, der har demens. Medarbejder giver et eksem-
pel på en beboer, der har været postbud, og som opfordres til at dele avisen ud. An-
den medarbejder beskriver spejling og guidning som gode redskaber i forhold til at 
arbejde rehabiliterende omkring beboere med demens.  

En medarbejder giver udtryk for, at det kan være svært at undgå konflikter og udad-
reagerende adfærd hos beboere med demens. Medarbejderne fortæller, at de har 
været til undervisning i Nænsom Nødværge. Tilsynet taler med medarbejderne om at 
gøre brug af afledning og altid at have en inviterende adfærd over for beboere med 
demens.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at Trongården arbejder med metoder, som understøtter den reha-
biliterende tilgang. Beboerne fortæller om, hvordan de varetager eller deltager i 
praktiske gøremål i dagligdagen, og det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har 
fokus på at understøtte beboerne i at gøre brug af deres ressourcer. 

 

3.4.5 Omgangsform og sprogbrug 

Data Tilsynet observerer generelt, at omgangsform og kommunikation på Trongården Ple-
jecenter er respektfuld og anerkendende samtidig med, at tonen er humoristisk og 
tilpasset den enkelte beboer.  

I et tilfælde observerer tilsynet, at en medarbejder i dialog med beboer omtaler be-
boerens mentale tilstand på en ikke helt professionel måde - uden dog at fornærme 
beboeren. I anden sammenhæng observerer tilsynet, at en medarbejder i øvrige be-
boeres påhør over for tilsynet beskriver en række personlige detaljer vedrørende en 
beboer, der endnu ikke er ankommet til måltidet. Tilsynet anerkender medarbejders 
imødekommenhed over for tilsynet, men bemærker samtidig, at medarbejder i denne 
forbindelse burde have været mere opmærksom på at forklare sig på en måde, der 
ikke involverede personlige detaljer om beboeren. 
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Beboerne beskriver over for tilsynet, at der er en respektfuld omgangstone og en god 
atmosfære på Trongården. En beboer har lagt mærke til, at medarbejderne målret-
ter tilgangen til den individuelle beboer. Gennemgående har medarbejdere og bebo-
ere et godt forhold til hinanden. 

 

Medarbejderne beskriver, at det er vigtigt at respektere hinanden og tale ordentligt. 
Kommunikationen skal tilpasses den individuelle beboer. Humor er en meget vigtig 
del af sprogbrug og omgangstone på Trongården.  

Medarbejderne oplever, at der er tillid og tryghed i medarbejdergruppen til at sige til 
hinanden, hvis der er sprogbrug eller omgangstone, der ikke opleves som værende 
okay. Medarbejderne er meget bevidste om, at de gerne vil have, at en kollega for-
tæller, hvis vedkommende oplever, at man gør noget, der opleves som værende min-
dre okay.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der generelt er en respektfuld og anerkendende kommunikation 
og adfærd på Trongården, idet tilsynet observerer enkelte eksempler på mindre hen-
sigtsmæssig omgangsform og sprogbrug. Beboerne er tilfredse med kommunikation og 
adfærd, ligesom medarbejderne kan redegøre for overvejelser omkring, hvordan 
kommunikationen tilpasses dem individuelle beboer. Der er tillid i medarbejdergrup-
pen til drøftelser vedrørende kommunikation og adfærd. 

 

3.4.6 Aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser 

Data Tilsynet observerer en elektronisk tavle, hvoraf dagens aktiviteter fremgår. Her er 
det blandt andet beskrevet, at der på tilsynsdagen kommer kioskvogn, og der er mu-
lighed for at lave snedkeri i værksted. Om eftermiddagen er der træningscafé med 
fysioterapeut. Tilsynet får desuden forevist en opslagstavle, hvor billeder fra de se-
neste aktiviteter er opsat.  

 

Leder fortæller, at en fysioterapeut kommer på Trongården to gange ugentligt. Fysio-
terapeuten har både tilbud om træningscafé og individuel træning. Der er desuden 
ca. 8-10 faste frivillige, der laver arrangementer i samarbejde med plejecentret.  
 
Beboer fortæller, at han er nogenlunde tilfreds med udbuddet af aktiviteter. Ifølge 
beboer skal man tage hensyn til det klientel, der bor på plejecentret. To gange om 
ugen er der mulighed for at komme og træne i træningssalen efter frokost. Den 
tredje fredag i hver måned er der en madgruppe, hvor syv beboere laver mad i fæl-
lesskab. Beboer forklarer desuden, at han er medlem af centerrådet. Derudover cyk-
ler beboer meget, ser fjernsyn med de øvrige beboere samt tager i teater og til kon-
certer i Hillerød. Beboer fremviser oversigt over dagcenterets aktiviteter og ligeledes 
beboerbladet med oversigt over aktiviteter. Beboer oplever, at medarbejderne er 
gode til at spørge beboerne, om de har lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter, 
ligesom der sættes opslag op. 
Anden beboer deltager ligeledes gerne i aktiviteter. Beboer kan godt lide de aktivite-
ter, der er på plejecentret, da det er dejligt at bruge tid sammen med de øvrige be-
boere. 
 
Medarbejderne beskriver, at der er ansat to aktivitetsmedarbejdere på Trongården. 
Højtider fejres, og der er aktiviteter i dagcentret. Diætisten laver aktiviteter om-
kring mad og måltider, frivillige laver aktiviteter, og medarbejderne kan ligeledes 
finde på at lave spontane aktiviteter. I forlængelse heraf fortæller medarbejderne, 
at der både er fælles aktiviteter, aktiviteter på afdelingsniveau samt en-til-en-aktivi-
teter. Medarbejder fortæller om en begivenhed, som hun lavede omkring EM-finalen, 
hvilket vakte stor begejstring. I forhold til aktiviteter ud af huset har der blandt an-
det været tur til Zoologisk Have, Bakken og cirkus. 
Aktiviteterne formidles via opslag på tavler, ligesom aktiviteter fremgår af beboer-
bladet. 
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at plejecentret har et bredt og varieret tilbud om såvel fælles som 
individuelle aktiviteter, der matcher beboernes ressourcer og behov.  

 

 

3.5 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMAR-
BEJDE 

Data Medarbejdersammensætningen består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere samt en centersygeplejerske.  

Leder fortæller, at sygefraværet er nedbragt fra ca. 12 % til lige omkring 6 %. Det 
er leders oplevelse, at medarbejdergruppen bliver mere og mere stabil. Ergotera-
peuter og fysioterapeuter deles med de to øvrige centre, og de er til stede på Tron-
gården to dage ugentligt. Derudover kan de tilkaldes ved behov.  

 

Medarbejderne beskriver, at de oplever det tværfaglige samarbejde som værende 
godt. Man forsøger at tage hensyn til hinandens tid og vurderer, hvorvidt situatio-
nen er akut, inden man forstyrrer en kollega. Der er altid mulighed for at tale med 
ergo- og fysioterapeut, når de er på centret. 

Overlevering mellem vagtlag sker i Nexus, men også mundtligt, da mange af medar-
bejderne har for vane at blive 10 minutter efter afsluttet vagt.  

Der er tilknyttet to læger fra Gribskov Lægecenter, der kommer på Trongården to 
gange om ugen.  

I forhold til mødestrukturer beskriver medarbejderne, at der er møder for social- og 
sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere hver for sig hver sjette uge 
samt fælles stormøder hver tredje måned.  

Medarbejderne beskriver, at man hjælper hinanden på tværs af afdelingerne og for-
flytter sig ved behov.  

Medarbejderne oplever, at der altid er mulighed for faglig sparring.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de organisatoriske rammer danner grundlag for, at medarbej-
derne kan levere en god kvalitet i plejen.  
Tilsynet vurderer, at et velfungerende tværfagligt samarbejde er kendetegnende 
for Trongården Plejecenter, ligesom medarbejderne har fokus på at hjælpe hinan-
den internt såvel som på tværs af afdelinger.  

 

3.5.1 Medarbejderkompetencer og -udvikling 

Data Leder fortæller i forhold til kompetenceudvikling af medarbejderne, at der har væ-
ret fokus på emner som førstehjælp, brand, demens og beboere med misbrugspro-
blematikker gennem kurser på tværs af de tre centre, men også i egen organisation. 
Fremadrettet skal der arbejdes med ”Nænsom Nødværge”. En del medarbejdere 
har allerede været på kursus, hvor de er blevet uddannet instruktører. Planen er, at 
de uddannede instruktører skal undervise de øvrige medarbejdere. 

Leder fortæller, at nye medarbejderne er igennem et fast introprogram, hvor for-
flytning blandt andet er et emne. ”Nænsom nødværge” bliver en del af intropro-
grammet fremadrettet. 

 

Medarbejderne fortæller, at der løbende er mulighed for at deltage i kurser. I for-
bindelse med MUS bliver man spurgt, hvor man som medarbejder oplever, at man 
har behov for kompetenceudvikling. I forlængelse heraf giver en medarbejder ud-
tryk for, at hun elsker at lære noget nyt og hele tiden at holde sig opdateret.  
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Medarbejderne oplever, at de har de kompetencer, der er behov for til at varetage 
de opgaver, de bliver stillet over for. Såfremt man ikke føler sig tryg ved at udføre 
en opgave, siger man det. Herefter kan man blive oplært i at varetage opgaven, og 
man arbejder således efter principperne for delegering.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Ledelsen har 
fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne, ligesom medarbejderne oplever, 
at der er rig mulighed for at tilegne sig ny viden og kompetencer via kurser og ud-
dannelse. 
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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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