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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” 

 

Tilsynet vurderer, at Trongården Plejecenter arbejder målrettet på at sikre, at beboerne oplever en tryg 
dagligdag med fokus på nærvær og omsorg. 

Medarbejderne kan på relevant vis gøre rede for, hvordan den sundhedsfaglige dokumentation udarbejdes 
og anvendes. Tilsynet vurderer, at denne viden i højere grad skal afspejle sig i dokumentationen således, 
at døgnrytmeplanerne er opdaterede og udførlige for hele døgnet. Ligeledes bør det fremadrettet sikres, 
at handleplanerne løbende ajourføres og afstemmes med beboernes aktuelle problemstillinger. 

Tilsynet vurderer, at beboerne på Trongården Plejecenter generelt modtager den pleje og omsorg, de har 
behov for. Tilsynet vurderer dog, at medarbejderne i højere grad kan indarbejde den enkelte beboers 
behov og vaner, og dermed sikre beboernes medbestemmelse og tilpasse plejen til den enkelte beboers 
ønsker.  

Rengøringsstandarden er tilfredsstillende på fællesarealerne og ligeledes i beboernes boliger. Tilsynet 
vurderer ligeledes, at beboerne er tilfredse med den praktiske hjælp, de modtager. 

Tilsynet anerkender, at de midlertidige rammer kan have indflydelse på, hvordan måltidet udfolder sig 
under tilsynets besøg. Tilsynet vurderer dog, at beboernes individuelle ressourcer under måltider kan 
bringes yderligere i spil. Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejdernes roller under måltider bør overve-
jes således, at der skabes mere fokus på et hjemligt miljø og atmosfære under måltiderne. Angående be-
boerne i egen bolig vurderer tilsynet, at nuværende arbejdsgang bør revurderes, så maden bliver trans-
porteret på bedste og hurtigste vis ud til beboerne.  

Tilsynet vurderer, at Trongården Plejecenter arbejder med metoder, som understøtter en rehabilite-
rende adfærd og, at medarbejderne har fokus på at understøtte beboernes fysiske og mentale ressourcer. 

Tilsynet vurderer, at der hersker en anerkendende omgangsform med fokus på respekt og anerkendelse 
for det enkelte individ. Tilsynet vurderer, at medarbejderne internt kommunikerer på konstruktiv vis og 
med respekt for hinandens faglighed. 

Trongården Plejecenter tilbyder et varieret og bredt tilbud af aktiviteter, som matcher beboernes ønsker 
og ressourcer. 

Leder har fokus på medarbejdernes arbejdsglæde og adfærd. Tilsynet vurderer, at der hersker et godt og 
velfungerende samarbejde med fokus på at inddrage og understøtte hinandens ressourcer. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, og at der ledelsesmæssigt er fokus 
på løbende at implementere ny viden. 

 

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 døgnrytmeplanerne er opdaterede og fremstår handlevejledende igen-
nem hele døgnet.  

 

2. Tilsynet anbefaler, at handleplanerne løbende ajourføres og afstemmes med beboernes aktu-
elle problemstillinger. 

 

3. Tilsynet anbefaler, at der i højere grad indarbejdes en rehabiliterende tilgang til måltiderne, 
og at Trongården Plejecenter samtidig arbejder videre med medarbejdernes roller og ar-
bejdsgange i forbindelse med måltiderne.  

 

4. Tilsynet anbefaler, at det bør undersøges, om man kan forbedre arbejdsgangen i forbindelse 
med servering af måltiderne til beboerne i egen bolig, således at maden bliver transporteret 
på bedste og hurtigste vis ud til beboerne. 

 

5. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i højere grad implementerer den enkelte beboers be-
hov, ønsker og vaner i plejen, og dermed sikrer beboernes medbestemmelse i dagligdagen. 
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OPLYSNINGER OM PLEJECENTRET 
 

 

Adresse  

Trongården Plejecenter, Trongårdsbakken 1-3, 3210 Vejby 

Leder 

Bettina Bach Offendal  

Antal boliger  

60 boliger  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 1. november 2016, kl. 8.15-14.00 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet interviewede: 

1 leder 

1 social- og sundhedsassistent  

1 social- og sundhedshjælper 

2 beboere 

Tilsynet havde endvidere dialog med 2 medarbejdere undervejs gennem tilsynet. 

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

Tilsynsførende  

Manager Mette Norré Sørensen, Sygeplejerske, PD 

Konsulent, Stine Jørgensen, Sygeplejerske og cand.mag.  
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DATAGRUNDLAG 
 

 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  Leder oplyser, at hun er tiltrådt som centerleder den 1. november 2015, og har tidligere 
været ansat på plejecentret i en mellemlederstilling. 

I forhold til sidste tilsyn i 2015 er der arbejdet målrettet med at følge op på anbefalin-
gerne. 

Leder fortæller, at der er fokus på at udvikle kvaliteten af måltiderne. I den forbindelse 
er der lagt vægt på, at måltiderne skal være hyggelige og skal indbyde til dialog og sam-
vær omkring bordet. Leder oplyser, at hun har fokus på, at måltiderne skal tage ud-
gangspunkt i en aktiverende og rehabiliterende tilgang. Derudover er der udviklet på ar-
bejdsgange i forbindelse med morgenmåltiderne til de beboere, der får serveret maden i 
egen bolig, således at morgenmaden bibeholder en høj kvalitet.    

Ligeledes oplyser leder, at hun har haft fokus på nødkald, og at disse besvares hurtigst 
muligt hele døgnet. Det er drøftet med medarbejderne, hvordan de skal handle i situati-
oner, hvor batterierne på nødkaldene går ud for strøm.  

Et andet område, som der arbejdes kontinuerligt med, er at få højnet kvaliteten af den 
sundhedsfaglige dokumentation. I den forbindelse er der blevet iværksat et it-værksted 
for medarbejderne, som afholdes hver 14.dag. Her undervises faggrupperne både mono- 
og tværfagligt i den sundhedsfaglige dokumentation samt tilgrænsende temaer, der un-
derstøtter medarbejdernes faglighed. Leder oplyser, at denne undervisning følges op 
gennem sidemandsoplæring i praksis samt drøftes løbende ved faglige møder.   

Leder oplyser, at hun ved forrige brandtilsyn blev gjort opmærksom på, at hun skulle 
flytte nogle ting, hvilket der er blevet fulgt op på.  

Leder orienterer, at Trongården Plejecenter i øjeblikket befinder sig i en renoverings-
proces for at forbedre og forny plejecenterets faciliteter og fysiske rammer. Denne pro-
ces præger i øjeblikket omgivelserne på Trongården Plejecenter og betyder blandt an-
det, at beboerne på nuværende tidspunkt spiser fællesmåltiderne i caféen ved dagcen-
tret. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

 

3.2 VÆRDIGRUNDLAG 

Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder kendetegner medarbejderne som engagerede og professionelle, idet de skaber 
rammer og struktur tilpasset beboernes livssituation.  

Det oplyses, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tankegang, idet der er fokus på at 
bevare og udvikle den enkelte beboers funktionsevner. Leder ser frem til, at kommunen 
i 2017 opstarter undervisning for plejecenterets medarbejdere i den rehabiliterende 
tankegang. Leder er overbevist om, at den kommende undervisning kan være med til 
øge medarbejdernes viden om den rehabiliterende tilgang yderligere. 

Adspurgt fortæller beboerne, at de godt kan lide at bo på plejecenteret og synes de 
modtager en god behandling og pleje.  De tilkendegiver tilfredshed med deres boliger og 
Trongården Plejecenter generelt.  
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Medarbejderne fortæller, at de arbejder ud fra tankegangen om beboeren i centrum,
hvorfor beboeren mødes med respekt og så vidt muligt inddrages i beslutningerne. Med-
arbejderne finder det essentielt, at beboerne har en indholdsrig hverdag, hvor de ople-
ver livskvalitet.  

Medarbejderne oplyser, at de, hvis beboer tillader det, udarbejder en livshistorie, når 
beboeren flytter ind på Trongården Plejecenter. Medarbejderne fortæller, at livshisto-
rien er et godt arbejdsredskab til at lære beboeren at kende. Medarbejderne fortæller, 
at livshistorien ofte giver anledning til en snak om beboerens identitet og ønsker.  

Der arbejdes med værdierne nærvær, tryghed og værdighed. Medarbejderne giver ek-
sempler på, at de udviser respekt for beboerne, blandt andet ved at banke på, inden de 
går ind i beboernes bolig, idet beboerne skal føle boligen, som deres private hjem, som 
de selv bestemmer over.   

En medarbejder på det skærmede afsnit fortæller, at de bruger metoden validering til 
demente beboere. Validering handler om at udøve en anerkendende kommunikation, og 
ved hjælp af empati og interaktion støttes beboerne i at sætte ord på eller vise deres 
følelser. Medarbejder oplyser, at der ligeledes arbejdes med billedterapi, hvilket med-
arbejderne oplever har en rigtig god effekt på den demente målgruppe.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at Trongården Plejecenter arbejder med at sikre, at beboerne oplever 
en tryg dagligdag med fokus på nærvær og omsorg. 

 

 

3.3 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION 

Data  Tilsynet gennemgår to beboers sundhedsfaglige dokumentation. Trongården Plejecen-
ter dokumenterer elektronisk, men arkiverer også dokumentationen i en fysisk mappe 
for hver beboer.  

I den ene journal er der en velbeskrevet livshistorie, der forelægger ændringsskemaer 
og rejse-sætte-sig-test. 

I døgnrytmeplanen fremgår det rehabiliterende tiltag, og der tages afsæt i beboerens 
fysiske og psykiske ressourcer, samt hvordan der støttes op om disse. Eksempelvis 
fremgår det, at beboer selv klarer tandbørstning og barbering, samt at han selv klarer 
bad, men skal have hjælp til at lægge klud og sæbe frem. Der indgår derudover beskri-
velser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, eksempelvis beskrivelse af 
hvordan beboer skal have creme smurt på ryggen for at forebygge kløe. Det bemær-
kes, at der i døgnrytmeplanen mangler en handlingsbeskrivelse af aftentilsyn.  

Tilsynet konstaterer desuden, at døgnrytmeplanen i den fysiske mappe er forældet. 
Tilsynet henvender sig til en medarbejder, som fremfinder en opdateret elektronisk 
version af beboers døgnrytmeplan. 

I den anden beboers journal foreligger der en velbeskrevet livshistorie, ændringsske-
maer og rejse-sætte-sig-test.  

Tilsynet konstaterer, at døgnrytmeplanen er handlevejledende og beskriver relevante 
sundhedsfremmende og -forebyggende indsatser. Ligeledes beskrives aktiverende og 
rehabiliterende indsatser, eksempelvis at beboer selv kan vaske sit ansigt, men at be-
boer skal have hjælp til at vaske ryg og ben. Tilsynet konstaterer, at der mangler 
handlebeskrivelser vedrørende aftentilsyn. Ligeledes konstateres det, at der ikke er 
udarbejdet en døgnrytmeplan for natten.  

 

Der er for begge beboere udarbejdet handleplaner for specifikke indsatser, dog konsta-
terer tilsynet, at flere handleplaner ikke længere er aktuelle. Derudover findes der 
flere handleplaner for samme problemstilling.  

Tilsynet konstaterer, at der foreligger sygeplejefaglig vurdering for begge beboere, 
dog er den ene sygeplejefaglige vurdering ikke opdateret.  
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De interviewede medarbejdere kan med faglig overbevisning gøre rede for hvordan 
døgnrytmeplan, livshistorie og handleplaner inddrages og bruges i plejen. Medarbej-
derne fortæller, at de aktivt bruger beboernes livshistorie i deres omgang med bor-
gerne. Medarbejderne anvender døgnrytmeplanen til at understøtte deres faglige over-
vejelser.  

En medarbejder fortæller, at proceduren på hendes afsnit er, at døgnrytmeplanen op-
dateres hver 3. måned. Den anden medarbejder redegør for, at de opdaterer døgnryt-
meplanen efter relevans.  

Medarbejderne har kendskab til formål og anvendelse af handleplanerne, dog erkender 
de, at der fortsat er potentiale for udviklingen af kvaliteten i handleplanerne.  

Tilsynets 
vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at denne viden i højere grad skal afspejle sig i dokumentationen så-
ledes, at døgnrytmeplanerne er opdaterede og udførlige for hele døgnet 

Ligeledes bør det fremadrettet sikres, at handleplanerne løbende ajourføres og af-
stemmes efter beboernes aktuelle problemstillinger. 

 

 

3.4 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.4.1 Personlig pleje 

Data  Tilsynet bemærker, at beboere, som befinder sig på fællesarealet, fremstår velsoigne-
rede.  

 

Tilsynet interviewer to beboere i egen bolig.  

Den ene beboer fortæller, at personalet altid er venlige og imødekommende, og at de 
er gode til at tage hensyn til beboers ønsker og behov. Beboer giver udtryk for, at han 
er meget tilfreds med den hjælp, han modtager. Beboer har boet på Trongården Pleje-
center i 3 år sammen med sin hustru, beboer er meget taknemmelig for, at de kan bo 
sammen. Beboer fortæller, at hustruens helbredssituation er mindre god, men beboer 
oplever, at personalet tager sig godt af hende, og ligeledes er gode til at inddrage be-
boer i hustrus situation og udvikling.  

Den anden beboer fortæller tilsynet, at hun flyttede ind på Trongården Plejecenter i 
september 2016. Beboer oplever, at personalet er venlige og rare og søde til at tage 
hensyn til, hvornår hun ønsker at komme i seng om aftenen. Beboer føler dog, at per-
sonalet ofte har travlt. Hun fremhæver blandt andet en situation, hvor hun havde rin-
get nødkald, og i den forbindelse oplevede at vente i to timer på hjælp til at skifte sin 
ble.  

Beboer udtrykker over for tilsynet, at hun har nogle ønsker til dagligdagen, som hun 
ville sætte pris på kunne imødekommes fra personalets side. Beboer fremhæver i den 
forbindelse, at der går lang tid mellem hendes nattetilsyn og til næste tilsyn om mor-
genen. Derudover har beboer et ønske om, at medarbejderne kunne finde tid til at gå 
en tur med hende, fx en gang om måneden. Ydermere nævner hun, at hun har et øn-
ske om, at hendes toilet skal rengøres mere, hvilket hun tidligere har givet udtryk for 
over for medarbejderne.  

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes ud fra kontaktpersonordningen. Medarbej-
derne føler, at kontaktpersonordningen bidrager til at skabe tryghed for beboerne, 
idet kontaktpersonordningen blandt andet forstærker kendskabet til beboeren samt 
beboerens pårørende.  

Medarbejderne oplyser, at trods kontaktpersonordningen er der fortsat et ansvar for 
de andre beboere. Medarbejderne oplever, at de pårørende ligeledes værdsætter kon-
taktpersonordningen.  



GRIBSKOV KOMMUNE 

UANMELDT HELHEDSTILSYN, TRONGÅRDEN PLEJECENTER                           NOVEMBER 2016 

9 

 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboerne på Trongården Plejecenter generelt modtager den pleje 
og omsorg, de har behov for.  

Tilsynet vurderer dog, at medarbejderne i højere grad kan imødekomme den enkelte 
beboers behov og vaner, og dermed sikre beboernes medbestemmelse og tilpasse ple-
jen til den enkelte beboers ønsker. 

 

3.4.2 Praktisk hjælp 

Data Tilsynet observerer, at fællesarealer og beboernes boliger fremstår ryddelige og ren-
gjorte.  

Beboerne udtrykker over for tilsynet, at de er tilfredse med den rengøringshjælp, de 
modtager. En beboer supplerer, at hun selv reder sengen hver dag for at gøre det på 
den måde, som hun selv foretrækker det.  

Medarbejderne fortæller, at de løbende holder øje med rengøringen og ryddelighe-
den i beboernes boliger og hjælper løbende, hvis beboerne har brug for praktisk 
hjælp. 

Medarbejderne giver eksempler på, at de altid har øje for, om beboerne har brug for 
en hjælpende hånd til fx at tørre et bord af eller vaske noget op.  

Medarbejderne fortæller, at de respekterer, at det er beboernes private bolig, og 
dermed deres ønsker og behov, som skal imødekommes. Derudover fortæller medar-
bejderne, at de medinddrager beboerne i de daglige gøremål, i det omfang, som er 
muligt, som fx at tømme skraldespand og lignende mindre gøremål.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at rengøringsstandarden er tilfredsstillende på fællesarealerne og 
ligeledes i beboernes boliger.  

Tilsynet vurderer ligeledes, at beboerne er tilfredse med den praktiske hjælp de 
modtager.  

 

3.4.3 Mad & måltider 

Data Tilsynet oplyses om, at maden produceres centralt i et storkøkken. Leder oplyser, at 
der serveres morgenmad det meste af formiddagen i spisesalen samt serveres varm 
frokost midt på dagen.   

Leder fortæller, at størstedelen af beboerne spiser sammen, samt at medarbejderne 
motiverer beboerne til fællesspisning, men at det også respekteres, at nogle beboere 
ønsker at spise i egen bolig. Der tages hensyn til beboernes individuelle smag og øn-
sker, idet beboerne har mulighed for at udfylde en seddel med, hvad de gerne vil 
have at spise.  

 

Tilsynet observerer, at morgenmaden serveres i caféen foran dagcentret. Her oplever 
tilsynet en rar og fin stemning, hvor flere borgere sidder samlet og spiser morgenma-
den.   

Tilsynet observerer frokostmåltider to steder i huset.  

I caféen observeres det, at beboerne sidder ved tre langborde, som er veldækket 
med servietter og lys. Beboerne hygger sig og snakker sammen, inden maden bliver 
serveret.  

Tilsynet observerer, at måltidssituationen indledningsvis er præget af meget uro og 
forvirring. Medarbejderne er samlet omkring madvognen og er beskæftiget med at 
øse op til beboere, som skal have leveret maden ud i deres boliger. Der hersker en 
lidt kaotisk stemning, hvor mange medarbejdere har en ide om beboernes ønsker. 

Desuden observere tilsynet, at en medarbejder er i gang med at samle penge ind fra 
de borgere, som kommer udefra og ønsker at spise med på plejecentret. 
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Tilsynet bemærker, at maden som skal ud i boligerne, står fremme i et godt stykke 
tid, inden den transporteret videre til beboernes boliger. Maden er ikke tildækket el-
ler på anden måde holdt varm. 

Efter fordelingen af maden til beboerne i boligerne, serveres maden på fade. Bebo-
erne har mulighed for selv at tage maden på fadene, og der står ligeledes kander 
med vand på bordene.  

Tilsynet observerer, at størstedelen af medarbejderne fortsat står op og hjælper be-
boerne. Efterfølgende sætter medarbejderne sig ned, men kun kortvarigt inden de 
begynder at rydde af bordet. Bordene bliver afryddet, før de sidste beboere har spist 
deres måltid færdigt.  

Tilsynet observerer ligeledes frokosten i den skærmede enhed, hvor beboere med be-
hov for afskærmning er samlet. 

Det observeres, at beboerne og personalet sidder samlet og snakker, mens frokosten 
indtages. Tilsynet observerer en behagelig stemning og atmosfære under måltidet. 
Tilsynet bemærker, at der er fokus på nærvær og hjemlighed omkring måltider, dog 
er der ingen pynt eller servietter på bordene.  

Beboerne, som tilsynet taler med, er meget tilfredse med maden og beskriver den 
som velsmagende. En beboer fremviser en seddel, hvor beboerne kan afkrydse, hvad 
de ønsker at spise.  

Medarbejder beskriver, at de er bevidste om at skabe nogle gode og hyggelige ram-
mer under måltiderne og forsøger samtidig at imødekomme den enkeltes beboers øn-
sker til måltiderne.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet anerkender, at de midlertidige rammer kan have indflydelse på, hvordan 
måltidet udfolder sig under tilsynets besøg. 

Tilsynet vurderer dog, at beboernes individuelle ressourcer under måltider kan brin-
ges yderligere i spil. Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejdernes roller under mål-
tider bør overvejes, således, at der skabes mere fokus på at skabe en hjemlig atmo-
sfære under måltiderne.  

Angående beboerne i egen bolig, vurderer tilsynet, at nuværende arbejdsgang bør re-
vurderes, så maden bliver transporteret på bedste og hurtigste vis ud til beboerne.  

 

3.4.4 Rehabilitering 

Data Tilsynet observerer, at der anvendes en aktiverende og rehabiliterende tilgang til be-
boerne.  

 

Om formiddagen er tilsynet i dialog med en flok beboere, som sidder samlet i spise-
stuen og er i færd med at skære grøntsager, som skal indgå i frokosten.  

Tilsynet får desuden fremvist træningsfaciliteter og bliver oplyst, at disse kan benyt-
tes af beboerne.  

Medarbejder beskriver ligeledes, at hun jævnligt tager beboerne med på en cykeltur i 
stedets dobbeltcykel, hvilket hun oplever beboerne finder stor glæder i.  

Medarbejderne beskriver, at de i tilgangen til beboerne er omsorgsfulde, opmun-
trende og positive. Medarbejderne beskriver, at de fx motiverer beboerne til at del-
tage i de fælles måltider. I det hele taget forsøger medarbejderne at spørger ind til 
beboernes behov, og hvordan de kan få dem til at deltage i fællesskabet og de dag-
lige gøremål, som finder sted.  

Medarbejderne fortæller, at den rehabiliterende tilgang indgår i plejen og målti-
derne. Medarbejderne arbejder med at motivere beboerne gennem en rehabilite-
rende tilgang, dog uden at presse dem.  
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En medarbejder giver eksempler på, hvordan hun guider en borger til at gå ud med 
skraldet. Ligeledes fremhæves en dement beboere, som dagligt har fået ansvaret for 
at tømme vaskemaskine på et af afsnittene. Medarbejderne oplever, at denne opgave 
bidrager til at give beboeren mening og indhold i hverdagen. 

Medarbejderne oplever, at beboerne finder stor glæde i at hjælpe til, og at det giver 
dem en følelse af, at kunne bidrage med noget, idet beboerne oplever sig selv som 
deltagende.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at Trongården Plejecenter arbejder med metoder, som understøt-
ter en rehabiliterende adfærd, og at medarbejderne har fokus på at understøtte be-
boernes fysiske og mentale ressourcer. 

 

3.4.5 Omgangsform og sprogbrug 

Data Leder oplyser, at medarbejderne er meget engagerede og samtidig nærværende og 
lyttende over for beboerne. Leder uddyber, at medarbejderne i deres kommunikatio-
nen tager udgangspunkt i hver enkelt beboer og ligeledes ser mennesket bag.  

Tilsynet observerer, at beboerne modtager en værdig behandling præget af omsorg 
og empati. Ligeledes bemærker tilsynet, at medarbejderne internt har en god om-
gangstone, hvor de hjælper hinanden i deres opgaveløsning. 

 

Beboerne giver udtryk for, at de oplever en meget god behandling, og at medarbej-
derne er søde og imødekommende. Beboerne tilkendegiver, at der er en god om-
gangstone præget af venlighed og forståelse.   

 

Medarbejderne forklarer deres overvejelser og refleksioner i forhold til kommunikati-
onen og omgangen med beboerne og fortæller, at de altid sætter beboerne i cen-
trum.  

Medarbejder oplever, at de er gode til at hjælpe og støtte hinanden i de daglige gø-
remål. Det er ligeledes acceptabelt at sige fra, hvis man ikke har kompetencerne til 
at løse en opgave. Medarbejderne oplever, at de er gode til at støtte og opmuntre 
hinanden i dagligdagen.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der hersker en anerkendende omgangsform med fokus på re-
spekt og anerkendelse for det enkelte individ. Tilsynet vurderer, at medarbejderne 
ligeledes kommunikerer på konstruktiv vis og med respekt for hinandens faglighed.  

 

3.4.6 Aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser 

Data Trongården Plejecenter har et varieret udbud af kreative og fysiske aktiviteter til be-
boerne. Der foregår mange forskellige aktiviteter i løbet af dagen, herunder træning 
og ergoterapi flere gange ugentligt. Der er desuden dagcenter på plejecenteret, hvor 
udefrakommende borgere deltager i forskellige aktiviteter. Tilsynet observerer ved 
rundgangen på Trongården Plejecenter en gruppe borgere fra dagcenteret, som sam-
les om et kortspil.  

Tilsynet observerer, at de fysiske rammer understøtter og indbyder beboerne til at 
bruge omgivelserne. Trongården Plejecenter har på gangene indrettet hyggelige 
kroge med sofaer og borde.  Derudover har Tronegården Plejecenter indrettet et re-
miniscensrum i en nostalgisk stil med en blanding af beboerne møbler.  

Leder oplyser, at Tronegården Plejecenter har stor glæde af frivillige borgere, som 
hjælper til og laver aktiviteter med beboerne. Leder oplever, at både de frivillige og 
borgerne fra dagcenteret bidrager med liv og god stemning i dagligdagen på Trongår-
den Plejecenter.  
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Tilsynet bemærker, at der i fællesrummet hænger en interaktiv informationsskærm
som beboere, pårørende og medarbejdere kan orientere sig ud fra. På skærmen 
fremgår dagens menu, dagens aktiviteter, og hvilke medarbejdere som er på arbejde 
på den pågældende dag.  

Medarbejderne oplyser, at de motiverer beboerne til at være fysisk aktive i det om-
fang, som er muligt. Ligeledes spørger medarbejderne ind til, om beboerne har lyst 
til at deltage i de planlagte aktiviteter, som stedet tilbyder.  

Medarbejderne fortæller, at beboerne kan vælge mellem en lang række aktiviteter, 
herunder gymnastik, banko mm. Ligeledes kommer der jævnligt besøg udefra, eksem-
pelvis kom Gribskov Orkester for nylig og spillede for beboerne. En medarbejder re-
flekterer over, at man fremadrettet kan tilbyde flere aktiviteter for mændene på 
plejecentret.  

Medarbejderne fortæller, at beboerne kan orientere sig om nyheder på Trongården 
Plejecenter blandt andet gennem beboerbladet. Beboerbladet udkommer på måned-
ligt basis og udarbejdes af både beboere og frivillige.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at Trongården Plejecenter tilbyder et varieret og bredt tilbud af 
aktiviteter, som matcher beboernes ønsker og ressourcer.  

 

 

3.5 ORGANISATORISKE RAMMER OG TVÆRFAGLIGT SAMAR-
BEJDE 

Data Medarbejdersammensætningen består af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere samt en sygeplejerske, som går på tværs af huset. Derudover er 
der ansat en fagkoordinator, som er ansvarlig for at lægge vagtplan og sørge for den 
daglige drift.  

 

Leder fortæller, at hun har en velfungerende medarbejderstab med et stabilt frem-
møde. Leder tilføjer, at hun tidligere har været plaget af et højt sygefravær, men 
har taget hånd om dette ved at afholde trivselssamtaler, italesætte udfordringen 
over for medarbejderne samt have et positivt fokus på de medarbejdere, som har 
lavt sygefravær. Denne metoder oplever hun som meget brugbar.  

Leder fortæller, at hver afsnit styres af en gruppekoordinator, så hverdagen bliver 
struktureret på bedste vis i de respektive afsnit. Der er udnævnt flere gruppekoor-
dinatorer på hvert afsnit, således at der er en gruppekoordinator på arbejde i alle 
vagtlag. Leder oplyser, at hun løbende arbejder med at styrke det tværfaglige sam-
arbejde og inddrager de forskellige fagligheders ressourcer på bedste vis.  

Leder afholder MUS, sygesamtaler mm. Leder oplyser, at det er vigtigt for hende 
som leder, at medarbejderne kan lide at gå på arbejde, og derfor gør hun en stor 
indsats for at skabe et behageligt arbejdsmiljø for sine medarbejdere. Leder for-
tæller, at hun er meget modtagelig over for nye idéer og tiltag fra medarbejderne, 
idet hun ser det som en mulighed for at skabe udvikling. Dette anser hun som cen-
tralt for at medarbejderne kan yde høj kvalitet af pleje og omsorg over for bebo-
erne.  

Der arbejdes med triagering i hverdagen på plejecentret. Medarbejderne gør rede 
for, hvordan arbejdet er organiseret, og hvorledes triageringstavlen opdateres to 
gange om dagen. Medarbejderne finder triageringsværktøjet meget anvendeligt og 
intuitivt. Leder oplyser, at tavlen fremadrettet kommer til at interagerer med det 
kommende dokumentationssystem Nexus, hvilket de forventer kommer til at være 
meget brugbart og skabe en rød tråd i dokumentationen.  
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Medarbejderne fortæller, at leder har gjort en stor indsats for at forene huset på 
tværs af de forskellige afdelinger og dermed skabe et godt samarbejde mellem de 
forskellige medarbejdere. Medarbejderne oplever generelt, at der er et konstruk-
tivt og velfungerende samarbejde på tværs af huset. Medarbejderne oplyser, at de 
afløser hinanden på tværs af afdelingerne i tilfælde af sygdom, ferier etc.  

Medarbejderne fortæller, at de på eget initiativ møder ind før vagtskifte for at få 
rapportoverlevering, idet der ikke er overlap mellem vagtlagene. Medarbejderne 
fortæller, at de indleder dagen med at orientere sig i beboernes journaler i forhold 
til evt. ændringer. Medarbejderne orienterer sig også i beboernes journalen ud over 
den afdeling, som de er tilknyttet, idet de oplever det bidrager til et godt overblik 
af beboerne på tværs af huset.  

En medarbejder fortæller, at hun aktuelt har brækket en finger, hvorfor hun ikke 
kan deltage i plejen. Tilsynet bemærker, at leder har arrangeret, at medarbejder 
kan varetage administrative opgaver fremfor at blive sygemeldt.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at leder har fokus på medarbejdernes arbejdsglæde og adfærd. 
Tilsynet vurderer, at der hersker et godt og velfungerende internt samarbejde med 
fokus på at inddrage og understøtte hinandens ressourcer.  

 

3.5.1 Medarbejderkompetencer og -udvikling 

Data Leder oplyser, at hun har meget fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne. 

Medarbejderne på Trongården Plejecenter besidder de nødvendige kompetencer til 
deres arbejde. Der er dog opmærksomhed på løbende at udvikle medarbejderne, så 
de hele tiden er klar til de udfordringer, der er på området. Aktuelt deltager med-
arbejderne i kursus om demens og dobbeltdiagnoser, og i 2017 planlægges ekstern 
undervisning i rehabilitering, hvilket leder forventer bliver meget brugbart i rela-
tion til hverdagen med beboerne.  

Leder oplever, at det er fagligt stimulerende for medarbejderne, at der med jævne 
mellemrum kommer sygeplejerskestuderende, social – og sundhedshjælperelever og 
social – og sundhedsassistentelever i praktik på Trongården Plejecenter. Leder for-
tæller, at nogle medarbejdere har valgt at opsøge personlige og faglige kompeten-
cer ved at uddanne sig inden for vejledning af elever og studerende. 

Medarbejderne oplever, at der er ledelsesmæssig opbakning til kurser og kompeten-
ceudvikling. Medarbejderne uddyber, at de ligeledes selv påtager sig et ansvar for 
at være proaktive og opsøge muligheder for kompetenceudvikling blandt andet gen-
nem FOA’s kursusblad.  

Medarbejderne oplever, at de har de nødvendige kompetencer til at løse deres ar-
bejde på kompetent vis, og føler der er plads til at sige fra ved for store udfordrin-
ger. Medarbejderne oplyser, at der afholdes møder både mono– og tværfagligt, hvor 
leder ligeledes deltager. Derudover afholdes personalemøder for alle medarbej-
derne. Medarbejderne oplever, at der til møderne lægges op til faglig refleksion og 
undren, og der er ligeledes plads til at være uenige. 

Medarbejderne oplever leder som værende faglig kompetent og meget engageret i 
medarbejdernes ve og vel.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, og at der le-
delsesmæssigt er løbende fokus på at implementere ny viden.  
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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 beboernes 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 kommuner 
over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og reha-
biliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, herunder 
aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tvær-
gående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 

 

 

BDO  

Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Havneholmen 29 

DK-1561 København V 

Tlf.: 3915 5200 

www.bdo.dk 

 



 

  

 

KONTAKT 

HELEN HILARIO JØNSSON 

Director og leder af BDO Tilsyn 

 

m: +45 2429 5079 

e: hej@bdo.dk 

www.bdo.dk 

  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. 

 

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70. 

 


