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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 Plejecenter er, at der er tale om et plejecenter med 

 

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

 

Helsingegården Plejecenter har arbejder målrettet med anbefalingerne fra sidste tilsyn. 

Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejderne på Helsingegården Plejecenter formår at omsætte Pleje-
Gribskovs værdier i hverdagen, således at de bidrager til, at beboerne oplever en tryg dagligdag med 
nærvær og livskvalitet. Medarbejderne er bevidste om deres rolle og adfærd i plejen og omsorgen for be-
boerne, således at beboerne oplever respekt og ligeværd.  

Beboerne får generelt den pleje og omsorg, de har behov for. Medarbejderne kan fagligt beskrive, hvorle-
des den personlige pleje varetages hos den enkelte beboer. 

Tilsynet vurderer, at rengøringsstandarden generelt set er tilfredsstillende. Beboerne er tilfredse med 
den praktiske hjælp, både i boligen og på fællesarealerne. 

Helsingegårdens Plejecenter har arbejdet målrettet med mad- og måltidssituationerne, således at disse 
er præget af hjemlighed og hygge. Der er opmærksomhed på at skabe trivsel og god atmosfære under 
måltiderne. Beboerne er tilfredse med maden. 

Medarbejderne arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og sørger for at inddrage beboernes ressour-
cer i det omfang, det er muligt. Beboerne giver udtryk for at bruge egne ressourcer mest muligt. 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen mellem beboer og medarbejdere er respektfuld. 

Helsingegården Plejecenter har et varieret tilbud af aktiviteter for beboerne, flere beboere benytter dog 
ikke disse, hvorfor det kunne overvejes at medinddrage beboerne yderligere i aktiviteterne. 

Tilsynet vurderer, at der fortsat er nogle mindre udfordringer i forhold til at få den sundhedsfaglige doku-
mentation til at leve op til kravene for området. Tilsynet vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at få 
en drøftelse af, hvilke dokumenter der skal forefindes i beboermappen. 

Ledelsen på plejecentret har fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige kompetencer i de for-
skellige vagter. Samtidig arbejdes der med målrettet kompetenceudvikling, således at plejecentret kan 
imødekomme fremtidige behov hos beboerne. 

Tilsynet vurderer, at Plejecentret med fordel kan udbygge ressource-/nøglepersonsordningen, således at 
der er mulighed for at sikre yderligere videndeling i personalegruppen. 

 

 

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 Helsingegården Plejecenter fortsætter med de igangværende tiltag på 
dokumentationsområdet, således at døgnrytmeplanerne optimeres yderligere. 

2. Tilsynet anbefaler, at Helsingegården Plejecenter har fokus på at skabe bedre sammenhæng 
mellem dokumenterne i journalerne og samtidig sikre, at disse altid er ajourførte. 

3. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes og skabes yderligere fokus på videndeling blandt medar-
bejderne, således at den faglige viden og de tilstedeværende kompetencer anvendes i højere 
grad på tværs af afdelingerne. 
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OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET 
 

 

Adresse  

Helsingegården Plejecenter, Parkvænget 20c, 3200 Helsinge 

Leder 

Virksomhedsleder: Charlotte Milton 

Centerledere: Heidi Mørck, Birgitte Rosenquist, Heidi Schwaner Christiansen 

Antal boliger  

105 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 9. november 2016  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet interviewede: 

2 ledere 

3 social- og sundhedsassistenter 

2 social- og sundhedshjælper 

3 beboere 

 

Tilsynet havde endvidere dialog med flere medarbejdere og beboere undervejs gennem tilsynet. 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer til le-
deren. 

Tilsynsførende  

Mette Norré Sørensen, Manager, Sygeplejerske, PD 

Kit Laursen, Senior Consultant, Sygeplejerske 
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DATAGRUNDLAG 
3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  Interview med to centerledere: 

Interviewet er præget af flere afbrydelser fra medarbejdere og telefoner. En leder for-
lade interviewet pga. en særlig situation i en afdeling. 

Ledelsen fortæller, at der er arbejdet målrettet med tilsynets anbefalinger fra sidste 
tilsyn. Der er udarbejdet handleplaner for samtlige anbefalinger og fulgt konstruktivt op 
på disse. Tilsynet får udleveret handleplanerne.  

Ledelsen oplyser, at der er arbejdet målrettet for at sikre, at der skabes rammer og 
strukturer, som gør det muligt for medarbejderne at have et større fokus på faglig re-
fleksion og sundhedsfaglig udvikling af de daglige plejeopgaver, specielt i forhold til hy-
giejne, mad- og måltidssituationer.  

Retningslinjerne for de hygiejniske principper har været et emne på afdelingernes per-
sonalemøder og er fremhævet i et nyhedsbrev til medarbejderne. Der er fortsat fokus på 
at undervise og vejlede medarbejderne i hygiejne og uniformsetikette. Det opleves ikke 
længere som en udfordring at efterleve retningslinjerne. Ved ansættelse af nye medar-
bejdere, er der orientering om de almene hygiejniske principper som en del af introduk-
tionen.  

Ledelsen oplyser, at der desuden er udarbejdet vejledninger, som udleveres og gennem-
gås med medarbejderne ved specielle hygiejniske forholdsregler, f.eks. hvis en beboer 
har en infektion med multiresistente bakterier.  

Ledelsen fortæller, at der er et stort fokus på mad- og måltidssituationerne. Der er ud-
arbejdet en instruks ”Det gode måltid i PlejeGribskov” i samarbejde med ernæringstov-
holderne i afdelingerne. Formålet er at sikre, at rammerne for måltiderne lever op til 
Gribskov Kommunes servicebeskrivelse for mad og måltid.  

 

I forhold til anbefalingen vedrørende udviklingen af den sundhedsfaglige dokumentation 
er der igangsat forskellige tiltag. Et tiltag er, at der nu afsættes tid i hverdagen til doku-
mentation, hvor plejecentrets sygeplejersker sidemandsoplærer medarbejderne. Herved 
sikres det blandt andet, at der dokumenteres i et fagligt korrekt sprog. Et andet tiltag 
er, at ansvaret for dokumentationen er opdelt efter faggruppe, således at social- og 
sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne varetager forskellige dokumen-
tationsområder.  

Ledelsen fortæller, at der er arbejdet målrettet med kontaktpersonrollen. Der er af-
holdt personalemøder, hvor kontaktpersonens rolle og opgaver er gennemgået. Nye 
medarbejdere får den samme information i introduktionsperioden. For at sikre, at bebo-
ere og pårørende er bekendt med, hvilken kontaktperson de har, informeres der om 
dette ved indflytningen samt i beboernes velkomstmappe fremgår kontaktpersonen på 
forsiden. 

I forhold til anbefalingen vedrørende skriftlige opslag på plejecentrets fællesarealer op-
lyser ledelsen, at der har været en stor indsats for at disse har den rette pædagogiske 
vinkel og ikke indeholder personlige oplysninger. Der er blandt andet opsat whiteboard-
tavler i alle afdelinger, hvor beboernes relevante opslag samles. Desuden er alle skilte 
gennemgået og revideret.  

Ledelsen oplyser, at beboernes mapper nu er låst inde, så personfølsomme oplysninger 
ikke er tilgængelige for uvedkommende. Derudover er medarbejderne i et nyhedsbrev 
orienteret om lovgrundlaget for håndtering af personfølsomme oplysninger. 

Ledelsen orienterer om, at der har været Embedslægetilsyn siden sidste tilsyn, og anbe-
falingerne herfra har givet anledning til at der arbejdes mere målrettet og sammenhæn-
gende i den sundhedsfaglige dokumentation.  
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For at imødekomme dette, er social- og sundhedsassistenterne tildelt en administrati-
onsdag månedligt, hvor sygeplejersken kan støtte og vejlede i forhold til dokumenta-
tion, så den lever op til Sundhedsstyrelsens krav.  

Ledelsen oplyser, at målgruppen af beboere har ændret sig de seneste år, idet det ses, 
at flere beboere har misbrugsproblematikker og/eller lider af ensomhed. Desuden ople-
ves det, at beboernes kompleksitet er øget.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at Helsingegården Plejecenter arbejder målrettet og konstruktivt via 
udarbejdede handleplaner i forhold til at efterkomme anbefalingerne fra sidste tilsyn. 

 

 

3.2 VÆRDIGRUNDLAG 

Data  Ledelsen oplyser, at der arbejdes ud fra PlejeGribskovs værdi: ”Stedet hvor livet leves 
og styrkes”.  

På Helsingegården arbejdes der ud fra Tom Kitwoods teorier, det ses i den faglige til-
gang til beboerne, hvor blandt andet den rehabiliterende tilgang er i fokus. Beboerne 
skal gerne have oplevelsen af, at familielivet fortsætter efter indflytning på plejecen-
tret, og at det er deres eget hjem. Et billede på det er blandt andet, at der også er 
kaffe på kanden til både beboere og pårørende efter kl. 20. Ledelsen oplyser, at det er 
vigtigt, at der tages hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker, og at der er forskel 
på dag og aften.  

Ledelsen fortæller, at mange af medarbejderne kender til Tom Kitwoods teorier og ar-
bejder ud fra dem i hverdagen. Flere af medarbejderne har været på kursus i Tom 
Kitwoods teorier. Resten af medarbejdergruppen skal på kursus inden for det næste år. 

 

Ledelsen orienterer om, at der i PlejeGribskov er en proces i gang i forhold til at udar-
bejde nye fælles visioner for plejecentrene. Helsingegårdens ledelse ønsker blandt an-
det en mere udviklende og lærende organisation.  

 

Medarbejderne redegør for hvordan de arbejder ud fra PlejeGribskovs værdier. 

Medarbejderne fortæller, at de i plejen og omsorgen for beboerne tager udgangspunkt i 
beboernes ønsker, vaner og behov. Beboerne er i centrum, og det er vigtigt at møde 
dem, hvor de er.  

Medarbejderne forklarer, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang til beboerne 
i hverdagen, beboeren skal gøre det de selv kan, medarbejderne støtter, guider og over-
tager, hvor det er nødvendigt. 

En medarbejder fortæller, at det er vigtigt, at beboeren motiveres til at være aktiv og 
klare opgaver selv i den udstrækning, det er muligt, da det er medvirkende til, at bebo-
eren tager ansvar for eget liv. 

En anden medarbejder oplyser, at der tages individuelle hensyn til, hvordan beboerne 
ønsker kommunikationen skal være. Flere af beboerne vil gerne have, at der er humor 
og en lettere løftet stemning. Beboernes ønsker imødekommes så vidt det er muligt. 

Medarbejderne fortæller engageret, at Helsingegården Plejecenter er et godt sted at ar-
bejde. 

Beboerne giver udtryk for, at Helsingegården Plejecenter er et godt sted at bo, medar-
bejderne er flinke og imødekommende. Beboerne oplever at få den hjælp, de har brug 
for. 
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere på Helsingegården Plejecenter formår at 
omsætte PlejeGribskovs værdier i hverdagen, således at de bidrager til, at beboerne op-
lever en tryg dagligdag med nærvær og livskvalitet. 

Medarbejderne er bevidste om deres rolle og adfærd i plejen og omsorgen for beboerne, 
således at beboerne oplever respekt og ligeværd. 

 

 

3.3 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data  Ved tilsynet, er den sundhedsfaglige dokumentation for 3 beboere gennemgået. 

Alle journaler indeholder funktionsvurderinger, døgnrytmeplaner, sygeplejefaglig ud-
redning, relevante handleplaner, livshistorie og ”rejse-sætte-sig-test”. 

Døgnrytmeplanerne er generelt individuelle, og beboernes ønsker, vaner og ressourcer 
fremgår i beskrivelserne. 

Døgnrytmeplanerne indeholder sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, der ses 
eksempler på, at medarbejderne skal huske at sætte væske ind til beboerne, tilbyde 
hyppige bleskift og sikre daglig motion. Ligeledes er der i en beboers døgnrytmeplan 
beskrevet, at beboer skal støttes under måltidet, da beboeren ønsker at tabe sig. 

Døgnrytmeplanerne har sporadiske mangler i den handleanvisende beskrivelse. Der 
mangler i to af døgnrytmeplanerne beskrivelse af badet og i en anden beskrivelse af 
hjælpen til afklædning og stomipose-skift. I en døgnrytmeplan fremgår det ikke, at 
borger får tilbudt bad om aftenen.   

Det er ligeledes vanskeligt at få et overblik udelukkende ud fra døgnrytmeplanerne i 
forhold til, hvilken tilgang der er til beboeren, idet der ikke foreligger oplysninger om 
f.eks. beboerens mentale tilstand og fysiske tilstand.  For eksempel mangler der oplys-
ninger om, at en beboer er halvsidig lammet, og om beboeren kan svare relevant for 
sig. 

I alle tre journaler er den sygeplejefaglige udredning udfyldt, men ikke opdateret på 
samtlige parametre. Flere af de sygeplejefaglige udredninger beskriver tiltag, der med 
fordel kan fremgå af døgnrytmeplanen. I en beboers sygeplejefaglige udredning er det 
beskrevet, at beboeren har vendt op på dag og nat, og derfor skal aktiveres om dagen. 
I en anden beboers sygeplejefaglige udredning er der beskrevet specifikke tiltag i for-
hold til toiletbesøg. 

I samtlige journaler er der oprettet relevante handleplaner, som alle er udfyldt kor-
rekt. Der ses dog at to handleplaner ikke længere er aktuelle og bør afsluttes.  

Tilsynet observerer, at ikke alle beboermapper indeholder opdaterede døgnrytmepla-
ner og handleplaner. 

Der arbejdes med Triagering af beboerne på samtlige afdelinger. Der er opsat elektro-
niske tavler på alle afdelinger, hvor medarbejderne på en let og overskuelig måde kan 
få belyst, om beboeren har ændringer i sit habituelle funktionsniveau, og hvile tiltag 
der er iværksat for at forebygge yderligere funktionstab.  

Medarbejderne redegør for, hvorledes der arbejdes med dokumentationen på pleje-
centret. Der er blandt andet udarbejdet procedurer for, hvilke faggrupper der er an-
svarlige for specifikke områder i dokumentationen. 

Medarbejderne fortæller, at der er fastlagte procedurer for, hvor ofte de forskellige 
dokumenter skal ajourføres, men at det i praksis sker oftere, da beboernes tilstand 
ikke er stationær. 

Medarbejderne oplyser, at døgnrytmeplanen udfyldes ud fra, hvad den enkelte medar-
bejdere mener den skal indeholde. Der forefindes ikke en procedure for dette. 

Medarbejderne fortæller, at det indimellem kan være svært at få f.eks. livshistorien 
udarbejdet, da nogle beboere og pårørende ikke mener, det er relevant viden for med-
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arbejderne i forhold til at varetage plejen og omsorgen for beboerne. I sådanne til-
fælde forsøger medarbejderne at forklare meningen med livshistorien, og hvorfor de 
gerne vil have oplysningerne.  

Medarbejderne fortæller, at der i beboernes mapper er forskellige dokumenter til brug 
for afløsere, herunder døgnrytmeplanen. Samtidig giver medarbejderne udtryk for, at 
ikke alle dokumenter er relevante at have i mappen, da oplysningerne kan findes i den 
elektroniske journal.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at Helsingegården Plejecenter har en mindre udfordring i forhold til 
at få udarbejdet handleanvisende døgnrytmeplaner. 

Tilsynet vurderer, at der i døgnrytmeplanerne mangler en generel beskrivelse/præsen-
tation af beboeren, således at det bliver tydeligt, hvilken tilgang der er i forhold til 
plejen og omsorgen af beboeren. 

Tilsynet vurderer, at der er en mindre udfordring i forhold til at sikre sammenhæng 
mellem de sundhedsfaglige dokumenter, og om disse er ajourført.  

Tilsynet vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at få en drøftelse af, hvilke doku-
menter der skal forefindes i beboermappen. 

 

 

3.4 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.4.1 Personlig pleje 

Data  Tilsynet møder beboere, som fremtræder velsoignerede. 

Beboerne giver generelt udtryk for at være tilfredse med den tildelte hjælp. 

En hukommelsessvækket beboer giver udtryk for, at det er længe siden, beboeren 
sidst har været i bad, og at neglene ikke er klippet gennem længere tid. Beboeren 
fremviser herefter neglene for tilsynet, som konstaterer, at disse trænger til en klip-
ning. Efterfølgende spørger tilsynet kontaktpersonen, hvornår beboeren sidst har væ-
ret i bad. Kontaktpersonen kan ikke svare på dette, da beboeren bades om aftenen, og 
der foreligger ikke dokumentation på opgaven. 

Beboerne fortæller, at de har selvbestemmelse og bliver medinddraget i plejen. Flere 
beboere lægger vægt på, at de selv gør, hvad der er muligt for at klare den personlige 
pleje.  

En beboer med indskrænket bevægelighed i kroppen fortæller, at hun selv vasker sit 
ansigt og klarer det meste af den øvre toilette. 

 

Medarbejderne kan beskrive den personlige pleje, der skal udføres hos beboerne. De 
har generelt et stort kendskab til beboernes behov, ønsker og vaner og imødekommer 
disse i videst mulige omfang. Medarbejderne redegør for, hvorvidt de anvender den ak-
tiverende, rehabiliterende eller kompenserende tilgang i plejen og omsorgen for bebo-
eren. 

En medarbejder fortæller, hvordan en beboer guides til øvre toilette og tandbørstning. 

En anden medarbejder fortæller, hvordan beboeren inddrages i plejen ved at motivere 
og aktivere denne i forflytningssituationer. 

En tredje medarbejder beretter, at hun hos en yngre beboer er opmærksom på, at 
denne har behov for andre tiltag end de øvrige beboere, og at hun i kommunikationen 
er mere direkte, f.eks. ved at sige til vedkommende, at denne trænger til at få skiftet 
tøj.  

Medarbejderne har fokus på, at beboerne har medindflydelse; det er beboernes eget 
hjem, og det er deres ønsker og behov, der skal tilgodeses. 
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Medarbejderne kan redegøre for kontaktpersonsordningen og de tiltag, der er taget 
det sidste år i forhold til kontaktpersonens rolle og opgaver samt informationen til be-
boeren om, hvilken medarbejder der er kontaktperson. Ønsker en beboer en anden 
kontaktperson end den tildelte, er der mulighed for selv at vælge. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt set får den pleje og omsorg, de har behov for. 
Medarbejderne kan fagligt beskrive, hvorledes den personlige pleje varetages hos den 
enkelte beboer. 

Tilsynet vurderer, at Helsingegården Plejecenter har en mindre udfordring i forhold til 
at sikre i dokumentation, at beboer får den leverede hjælp. 

 

3.4.2 Praktisk hjælp 

Data Tilsynet observerer, at beboernes boliger generelt set fremstår rengjorte. 

Fællesarealerne fremstår ryddelige og generelt set rengjorte. Flere steder er der dog 
indtørrede pletter af varierende størrelser på gulvene. Rengøringsmedarbejderne op-
lyser, at der gøres rent dagligt på fællesarealerne. 

Tilsynet observerer på sin rundgang, at en beboer fejer indgangspartiet fri for salt og 
sne.  

Beboerne giver udtryk for at være tilfredse med rengøringen og den øvrige praktiske 
hjælp.  

Medarbejderne fortæller, at de inddrager beboerne i de praktiske opgaver, i det om-
fang det er muligt, ud fra den enkeltes ressourcer. Der tages også udgangspunkt i be-
boernes ønsker og vaner, og der tages hensyn til beboernes tidligere liv og livsstil.  

Enkelte beboere varetager selv de praktiske opgaver i egen bolig. 

Medarbejderne redegør for, hvilke praktiske opgaver de varetager hos beboerne, 
f.eks. rydde op, lufte ud, vande blomster, ordne vasketøj og tømme affaldsposer. 

Tilsynets 
vurdering  

Beboerne giver udtryk for at være tilfredse med rengøringen og den praktiske hjælp, 
der ydes i boligen. 

Tilsynet vurderer, at rengøringsstandarden generelt set er tilfredsstillende.  

 

3.4.3 Mad & måltider 

Data Tilsynet observerer på sin rundgang både morgen- og middagsmåltider i flere afdelin-
ger. 

Morgenmåltiderne bærer præg af hjemlighed og hygge i alle de observerede afdelin-
ger. Måltidet tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, bordene er dækket 
med små brødkurve, kaffen er på mindre termokander og små kander med drikkeva-
rer. Alt er sat frem således, at den enkelte beboer kan servicere sig selv ud fra egne 
behov og ressourcer. I enkelte afdelinger sidder der flere beboere samlet omkring 
bordene, der er tændt stearinlys, og der er en hyggelig stemning, som indbyder til 
fællesskab og deltagelse.  

 

Middagsmåltiderne er ligeledes præget af hjemlighed og hygge. Der ses varierende 
grader af den rehabiliterende tilgang i de forskellige afdelinger. I nogle afdelinger er 
der fadservering og i andre portionsanrettes maden. I en afdeling fortæller en medar-
bejder, at de vælger at portionsanrette maden for at sikre, at beboerne får tilstræk-
keligt at spise. Medarbejderne spiser med i flere af afdelingerne, og der er dialoger i 
gang mellem beboerne og medarbejderne. 

I en afdeling med 24 beboere er der 3 medarbejdere til at varetage måltidet. Mid-
dagsmåltidet bærer her præg af, at medarbejderne har mange opgaver, der skal lø-
ses, før de kan sætte sig sammen med beboerne.  

 



11 NOVEMBER 2016  |  UANMELDT HELHEDSTILSYN, HELSINGEGÅRDEN PLEJECENTER 

 

Beboerne er tilfredse med maden. Beboerne oplever selvbestemmelse i forhold til,
hvor de ønsker at spise. 

En beboer beskriver det som god og tilfredsstillende husmandskost. 

En anden beboer fortæller, at maden er god på plejecentret, og der er en fantastisk 
kok, som gør meget ud af maden. 

En tredje beboer oplever, at måltiderne er stille, og at der ikke er medarbejdere til-
stede ved bordene. 

Medarbejderne fortæller, at der er stort fokus på, at måltiderne er hjemlige og hyg-
gelige. Der lægges vægt på, at medarbejderne deltager i måltiderne og varetager en 
værtinderolle, hvor der sørges for rolige omgivelserne, dialog under måltidet og hen-
syn til beboere, der har behov for at blive skærmet. Der lægges vægt på, at maden 
serveres til alle bordene på samme tid, og der holdes bordskik, så alle bliver siddende 
til alle er færdige - tiden bruges til at hygge med beboerne. 

Der tages hensyn til den enkelte beboers ønsker og vaner. Beboerne bestemmer selv, 
hvor de ønsker at indtage måltiderne, og der er mulighed for at vælge et alternativ 
til den fastlagte menu. 

En medarbejder fortæller, at maden skal være indbydende, den anrettes på fade, og 
beboerne kan selv forsyne sig. Der serveres for de beboere, der ikke selv har ressour-
cer til det. 

En medarbejder fortæller, at en beboer meget gerne vil have et morgenmåltid med 
et bredt udvalg, hvilket imødekommes. Beboeren nyder sin morgenmad meget.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at Helsingegården Plejecenter er opmærksomme på at skabe triv-
sel og god atmosfære under måltiderne. 

Beboerne er tilfredse med maden. 

 

3.4.4 Rehabilitering 

Data De fysiske rammer på Helsingegården Plejecenter er afstemt målgruppens behov.  

Tilsynet bemærker, at der flere steder tages højde for, at beboerne kan anvende 
egne ressourcer i den udstrækning, det er muligt. Blandt andet observerer tilsynet på 
sin rundgang, at der flere steder står træningsredskaber fremme til fri afbenyttelse 
for beboerne. Redskaberne er placeret således, at der er udsyn over naturen, hvilket 
indbyder til brug. I enkelte afdelinger ligger der f.eks. opslået bøger fremme, som li-
geledes indbyder til, at beboerne læser i dem.  

Beboerne oplever, at de bruger deres ressourcer i det omfang, det er muligt.  

Flere beboere fortæller, at de gør så meget som muligt selv for at holde sig i gang. 
Beboerne deltager gerne i både gymnastik og træning. 

En beboer fortæller, at denne holder sig i gang ved blandt andet at orienterer sig i 
nyhederne, ser tv og læser avis. 

En anden beboer går gerne ture med sin rollator i huset, kunne dog ønske sig, at 
medarbejderne havde tid til at gå en tur med beboeren udenfor. 

 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvorledes de arbejder rehabiliterende med 
beboerne, og hvilke indsatser der gøres for at fastholde/ udvikle beboernes funkti-
onsniveau.  

En medarbejder fortæller, at de i afdelingen er meget bevidste om nødvendigheden 
af at tænke rehabilitering, f.eks. deltager flere af beboerne i borddækning og afryd-
ning, hvilket kan være medvirkende til at frigive tid hos medarbejderne til andre op-
gaver. Samtidig giver det beboerne en oplevelse af at være til gavn. 

En anden medarbejder oplyser, at det er vigtigt at inddrage beboerne i at fastsætte 
mål for rehabiliteringen, således at det er beboerens egne ønsker, der tages afsæt i. 
Medarbejderen fortæller, at en beboer har et ønske om vægttab.  
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Det imødekommes ved at inddrage en diætist, ændre kosten og veje beboeren ugent-
ligt. Beboeren har selv taget initiativ til at begynde at løbetræne. 

En tredje medarbejder fortæller, at hun i plejen og omsorgen for beboerne lægger 
vægt på, at selv små ressourcer hos den enkelte kommer i anvendelse, f.eks. en be-
boer med bevægelsesindskrænkninger, som har brug for hjælp til at få bluse på. Be-
boeren kan selv tage ærmerne på, men skal have hjælp til at få blusen over hovedet. 

Medarbejderne fortæller, hvordan de med en rehabiliterende tilgang og indsats hos 
en beboer arbejdede hen imod beboerens egne mål om at blive mere selvhjulpen. Be-
boeren var blandt andet afhængig af hjælp til personlig pleje, forflytninger og fik 
sondeernæring.  Efter indsatsen kunne beboeren gå med rollator og selv spise normal 
kost. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang i 
plejen og omsorgen for beboerne, hvor ressourcerne understøttes og udvikles. 

Beboerne giver udtryk for, at de bruger egne ressourcer i det omfang, det er muligt. 

 

3.4.5 Omgangsform og sprogbrug 

Data Beboeren oplyser samstemmende, at der er en god og respektfuld omgangstone på 
plejecentret. 

En beboer fortæller, at medarbejderne er søde og rare. De gør det, man beder dem 
om. 

Medarbejderne kan redegøre for deres overvejelser i forhold til at sikre en respekt-
fuld og god omgangstone, både i relation til beboerne og kollegaer. 

Medarbejderne lægger vægt på, at de er i beboernes eget hjem, og beboernes ønsker 
og vaner skal respekteres. Generelt set oplever medarbejderne, at der er et godt 
samspil mellem dem og beboerne. 

En medarbejder fortæller, at denne er meget opmærksom på, hvordan tilgangen og 
kommunikationen er hos en beboer med hukommelsessvækkelse. Beboeren kan til ti-
der være udadreagerende. Her er det blandt andet vigtigt at være rolig i adfærden 
og stemmelejet. Ønsker beboeren ikke hjælp, respekteres dette, og medarbejderen 
forsøger igen senere. Medarbejderen fortæller, at det dokumenteres i døgnrytmepla-
nen, hvis tilgangen til en beboer er speciel. 

En anden medarbejder fortæller, at denne udviser respekt over for beboerne ved 
blandt andet at hilse god morgen og spørge ind til, hvordan natten har været for be-
boeren. 

Medarbejderne oplyser, at kommunikationen blandt kollegaerne er god. Teams funge-
rer godt, og der er en oplevelse af, at medarbejderne er gode til at tale med hinan-
den, også hvis der ikke er enighed. Medarbejderne fortæller, at det er legalt at søge 
sparring hos hinanden ved behov.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen mellem beboere og medarbejdere er respekt-
fuld. 

 

3.4.6 Aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser 

Data Beboerne er generelt set tilfredse med de aktiviteter, der er på Helsingegården Ple-
jecenter.  

En beboer fortæller, at denne gerne deltager i stort set alle aktiviteter i huset. Bebo-
eren giver udtryk for, selv at kunne vælge. 

Andre beboere fortæller, at der er en god atmosfære på plejecentret, de oplever, at 
der kommer beboere fra andre afdelinger og deltager i arrangementer i deres afde-
ling.  
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En beboer fortæller, at dagene kan være lidt lange, kunne ønske sig en gåtur i det 
fri, men vil ikke ulejlige medarbejderne, da de ser ud til at have travlt. 

En anden beboer fortæller, at denne ikke benytter sig af aktiviteterne på stedet, 
men i stedet mødes med venner i byen eller læser. 

 

Medarbejderne kan redegøre for de aktiviteter, der foregår på plejecentret.  

Der er udarbejdet en aktivitetsplan, hvor afdelingerne på fastlagte ugedage sørger 
for aktiviteterne. En afdeling står for stolegymnastik, en anden viser sportsudsendel-
ser i Slyngelstuen. Det er oftest eleverne, der varetager aktiviteterne, som en del af 
en pædagogisk opgave i forbindelse med praktikforløbet. 

Medarbejderne oplyser, at de gør meget ud af at informere beboerne om, hvilke akti-
viteter der kommer til at foregå, både samme dag og i ugens løb. Medarbejderne er 
meget opmærksomme på, at beboerne har behov for information på forskelligt ni-
veau. 

Der opsættes opslag i afdelingerne vedrørende de forskellige arrangementer, f.eks. 
fællesspisning, tur ud af huset og andagt. 

En medarbejder fortæller, at der for nogle beboere udarbejdes aktiverende handle-
planer, hvor der er en målrettet indsats i forhold til aktiviteter. Udarbejdelsen af 
disse foregår i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter. 

Tilsynet observerer, at der er sket en stor ændring siden sidste tilsyn. Fællesarea-
lerne fremstår ryddelige, ordentlige og giver indtryk af hjemlighed og hygge.  

Der er opsat whiteboardstavler i afdelingerne, hvor beboerrelaterede opslag fremgår. 
Nogle steder dog mere organiseret end andre. 

Tilsynet observerer, at der flere steder sidder beboere på fællesarealerne, og at der 
er en hyggelig atmosfære. Et sted er en fuglevoliere ved at blive rengjort af en fra 
Venneforeningen, og flere beboere er med, nogle sidder og ser på, mens andre delta-
ger. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er et aktivt miljø og et varieret tilbud af aktiviteter på ple-
jecentret.  

 

 

3.5 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMAR-
BEJDE 

Data Ledelsen på Helsingegården Plejecenter oplyser, at personalegennemstrømningen 
ikke er særlig høj, medarbejdergruppen er stabil. Stillingerne er på nuværende 
tidspunkt alle besatte, der er lige ansat 2 social- og sundhedsassistenter. Ledelsen 
oplyser, at det denne gang ikke var vanskeligt at rekruttere medarbejdere. 

Sygefraværet ligger på 6 % og er acceptabel. Ledelsen følger kommunens anvisnin-
ger for området, der afholdes blandt andet trivselssamtaler, hvor det er relevant. 
Her er der fokus på at italesætte og imødekomme medarbejdernes behov, f.eks. at 
møde lidt senere på dagen, skånehensyn.  

Personalesammensætningen på plejecentret består hovedsageligt af sundhedsfag-
lige medarbejdere, derudover er der medarbejdere i køkkenet og rengøringen. 

På plejecentret er der for at højne den sygeplejefaglige kvalitet ansat 2 sygeplejer-
sker i dagvagt i hverdagene.  

De er tilknyttet de forskellige afdelinger og overtager hinandens områder ved frihed 
og sygdom. Sygeplejerskerne varetager blandt andet medarbejdernes oplæring i do-
kumentationen. Derudover er de deltagende ved triageringen i de afdelinger med 
komplekse beboere. Sygeplejerskerne tager sig af de faglige problemstillinger, der 
er i afdelingerne. 
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Der er social- og sundhedsassistenter i alle vagtlag, også om natten. Er der behov 
for kontakt til en sygeplejerske er der bagvagtordning med et andet plejecenter i 
kommunen, derudover er der mulighed for kontakt til en af centerlederne. 

På Helsingegården Plejecenter afholdes der månedlige personalemøder i de enkelte 
afdelinger. Herudover udgiver ledelsen ugentligt et nyhedsbrev for at sikre, at rele-
vante information er tilgængelig for alle medarbejdere. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på at sikre tilstedeværelsen af de nødven-
dige kompetencer. 

 

3.5.1 Medarbejderkompetencer og -udvikling 

Data På Helsingegården Plejecenter er der opmærksomhed på, at kompetenceudvikle 
medarbejderne, så der er de nødvendige kompetencer tilstede i forhold til beboer-
nes behov. 

Ledelsen oplyser, at man på plejecentret er i gang med et kompetenceudviklings-
projekt Der er afholdt workshops på baggrund af TUS for alle medarbejderne. Her 
fremkom der forslag til områder, hvor der kunne kompenteceudvikles. 

Kompetenceudviklingen er for alle medarbejdere og forløber over det næste års 
tid.  

Formålet med kompetenceudviklingen er at opkvalificere medarbejderne inden for 
to områder; ”sindslidelser” og ”pleje og omsorg til beboere med demens”.  

Derudover arbejdes der med at få flere ressourcepersoner på plejecentret. Der er 
ressourcepersoner på forflytningsområdet og psykiatriområdet, derudover er der et 
ønske om ressourcepersoner inden for f.eks. konflikthåndtering og nænsom nød-
værge. Der er et samarbejde på tværs af PlejeGribskov, hvor videnspersoner inden-
for specifikke faglige områder står til rådighed for de øvrige plejecentre. Det gæl-
der f.eks. inden for demens, hvor Helsingegården kan trække på ressourceperson 
fra Trongården.  

Ledelsen oplyser, at der arbejdes målrettet med at introducere nye medarbejdere 
til Helsingegården Plejecenter. Der er udarbejdet en fælles introduktionsmappe for 
PlejeGribskov, hvori der også er et specifikt afsnit for Helsingegården. Hver 2. må-
ned afholdes der introduktionsmøder med virksomhedsleder og udviklingssygeple-
jerske. Derudover følges den nye medarbejder med en erfaren kollega i 3-4 dage, 
for at blive oplært til afdelingen og dens beboere. 

 

Medarbejderne fortæller, at der er gode muligheder for at komme på kurser og til-
egne sig ny viden. De oplyser om det igangværende kompetenceudviklingsprojekt, 
hvor nogle har deltaget. 

Medarbejderne oplyser, at der er mange kompetencer til rådighed på plejecentret, 
og de er gode til selv at opsøge hinanden for at få sparring. Alligevel mener medar-
bejderne, at kompetencerne og ressourcerne kan anvendes bedre.  

Medarbejderne oplever, at der er fokus på medarbejderudvikling på plejecentret. 
De udtaler, at virksomhedschefen og centerlederne arbejder for at medarbejderne 
har det godt. Ledelsen opleves som lydhøre og imødekommende over for medarbej-
derne.  

En medarbejder fortæller, at der i en periode var et stort arbejdspres pga. flere 
komplekse beboere. Ledelsen var imødekommende over for behovet for flere med-
arbejdere, indtil der kom styr på arbejdsopgaverne igen. 

Medarbejderne oplever ledelsen som meget tilgængelig i hverdagen, idet de udover 
de fastlagte møder altid kan henvende sig til lederne. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at ledelsen på plejecentret har fokus på at sikre de rette kompe-
tencer hos medarbejderne ved at målrettet kompetenceudviklingen. 
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Tilsynet vurderer, at plejecentret med fordel kan udbygge ressource-/nøglepersons-
ordningen, således at medarbejdernes viden og kompetencer kommer yderligere i 
spil. 
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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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  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og 
revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-base-
ret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO 
netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for 
både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark 
beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende 
BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 lande. 
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