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Foro
ord
Dette
e er afrapporrteringen af et uanmeldtt helhedstilsyn, som BDO
O har foretagget.
Rapporten er opb
bygget såled
des, at læserren på de fø
ørste sider præsenteres for tilsynetss samlede vurdering aff plejecentre
et og anbefaalinger. Herefter følger en række faaktuelle oplysninger o
om tilsynsbessøget (herunder deltagerre og tidspun
nkt) samt om
m det konkreete plejecentter.
Anden del af rapp
porten indeh
holder de daata, som tilsy
ynet har indssamlet ved hhhv. intervie
ews og
obserrvationer og de individue
elle undersø gelser. For hvert
h
tema foretager
f
de tilsynsføren
nde en
vurde
ering ud fra den indsamllede data ogg øvrige indttryk. Disse vurderinger liigger til grun
nd for
den ssamlede vurd
dering, der som
s
nævnt ooptræder ind
dledningsvist i rapporten..
Tilsyn
nets form, in
ndhold, meto
ode og afviklling er afstemt med kom
mmunen.
Sidst i rapporten findes konta
aktoplysninge
er til BDO.

Tilsyn
net er altid udtryk for et
e øjebliksbilllede og skall derfor vurd
deres ud fra dette.
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VURD
DERING

2.1

Tilsyn
nets samlede vurrdering

September 2015

Det o
overordnede indtryk af Ellen Mariehje
emmet er, at
a der er tale
e om et plejeehjem med:
en, få, eller mindre væse
entlige mang
gler”.
”Inge
er tilsynet vu
urdering, at beboerne
b
ih
høj grad får den
d pleje og
g omsorg, de har behov for,
f
Det e
og me
edarbejdern
ne har fokus på medinddrragelse og fo
orebyggelse af
a isolation oog afmagt.
Beboe
erne trives og
o føler sig godt
g
tilpas påå Ellen Marie
ehjemmet. Medarbejdern
M
ne udviser sttor
respe
ekt for beboe
ernes medind
dflydelse, daaglige leveviis samt behov og vaner i hverdagen.
Tilsyn
net vurdererr, at Ellen Ma
ariehjemmetts værdisæt er tydeligt i medarbejdeernes adfærd og i
deress kommunika
ation. De er meget opmæ
ærksomme på
p beboerness behov og ønnsker og arb
bejder
mege
et handlingso
orienteret. Medarbejdern
M
ne finder god
de løsninger i hverdagenn, som tager udgangsspunkt i den enkelte beb
boers behov.
Det e
er tilsynet vu
urdering, at Ellen Marieh
hjemmet harr stort fokus på at skabe trivsel og go
od
stem
mning i forbin
ndelse med måltidet,
m
og beboerne ud
dtrykker storr tilfredshedd med maden
n. Der
oplevves dog, at medinddrage
m
else af den eenkelte beboer i selve må
åltidssituatioonen kan udv
vikles
yderlligere.
Tilsynet vurdererr, at den sun
ndhedsfaglige
e dokumenta
ation genere
elt er tilfredssstillende og
g inolder ajourfø
øring af relev
vante handle
eplaner og an
ndre sundhed
dsfaglige dokkumenter.
deho
Tilsynet vurdererr samtidig, at
a dokumentaationen kan understøttes yderligere af medarbejdererdagen og ttage mere affsæt i den ak
ktiverende tiilgang, som medm
nes ffaglige overvvejelser i hve
arbejjderne udvisser i hverdag
gen.
Ellen Mariehjemm
met lægger stor
s
vægt påå, at kommun
nikationen er ligeværdigg og imødeko
ommend
de.
Omga
angstonen err præget af respekt
r
og a nerkendelse
e.
Tilsyn
net vurdererr, at medarbejdere har e
et fagligt rele
evant fokus på at sikre bbeboernes trrivsel i
hverd
dagen.
Meda
arbejderne frremstår meg
get kompeten
nte og er bevidste om hinandens kom
mpetencer og
o
anven
ndelse af dissse i hverdag
gen, herunde
er det tværfa
aglige samarrbejde.
e foretaget på baggrund
d af analyse
en af det dattamateriale, som er indssamlet
BDO’s vurdering er
ennem interv
views, dokum
mentation og
o observatio
oner. Data vvurderes i re
elation
under tilsynet ge
ø
retnin
ngslinjer sam
mt tilsynets faglige
f
til lovvgivningen, kommunens kvalitetssta ndarder og øvrige
viden
n og erfaring.
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Tilsyn
nets anbe
efalingerr

Tilsyn
net giver anlledning til fø
ølgende anbe
efalinger i fo
orhold til Elle
en Mariehjem
mmet fremadrettede udvikling:
Anb
befalinger
1. Tilsynett anbefaler, at Ellen Mariiehjemmet igangsætter en drøftelsee af, hvorledes
der i døgnrytmeplan
nerne kan ind
dgå en mere
e generel besskrivelse/præ
æsentation af
a
beboere
en, samt hvo
orledes beboe
ernes ressou
urcer bliver beskrevet,
b
sååledes at dokumentationen tager mere
m
afsæt i den aktiverrende tilgang
g.
Desuden
n anbefaler tilsynet,
t
at m
medarbejderrnes faglige overvejelser
o
r og viden i
hverdag
gen bør komm
me tydeligerre frem i dok
kumentatione
en med henbblik på udvik
kling
og sikrin
ng af, at dissse oplysninge
er ikke går ta
abt.
2. Tilsynett anbefaler, at Ellen Mariiehjemmet arbejder
a
målrettet med i endnu høje
ere
grad at få skabt yde
erligere mediinddragelse af beboernes ressourcerr i forhold till
mad- og
g måltidssituationen.
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OPLY
YSNINGE
ER OM E
ELLEN MARIE
M
HJ
JEMMET
T

Adre
esse
Ellen Marie Hjem
mmet, Veste
erbrogade 3, 3250 Gillele
eje
Leder
Lede
er: Kirsten Schaumburg
S
Anta
al boliger
27 b
boliger
Dato
o og tidspun
nkt for tilsyn
nsbesøg
Den 10. septemb
ber 2015, kl. 09.00-14.000
Tilsy
ynets deltag
gerkreds
Tilsyynet intervie
ewede:
dere
2 led
1 so
ocial- og sund
dhedsassistent
2 so
ocial- og sund
dhedshjælpe
ere
3 syygehjælpere
2 be
eboere
1 på
årørende
e
dialog med 2 m
medarbejderre undervejss gennem tilssynet.
Tilsyynet havde endvidere
Tilsyynet blev afssluttet med en kort tilbaagemelding om
o tilsynsforrløb og foreløøbige udford
dringer til lederen.
Tilsy
ynsførende
Seniior Consultan
nt Mette Norrré Sørensen , Sygeplejerrske, PD
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AGRUND
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4.1

Opføllgning på
å foregåe
ende tilsy
yn

September 2015

Data
a

Inte
erview med ledere:
Led
delsen oplyse
er, at sidste års kommun
nale tilsyn ikke gav anleddning til anbefaling
ger.
Ligeledes har siidste embed
dslægetilsyn været tilfredsstillende.
bejdstilsynett gav et påbu
ud i forhold til
t forflytninger, og der eer nu ved at
Arb
blivve installeret loftlifte i aalle boliger, og alle bebo
oere har fåett en ny el-seng.
Dessuden har fysioterapeut lavet forflyttningsforløb med samtligge medarbejd
dere, og der er ud
dnævnt en re
essource perrson på områ
ådet, som haar fået tilbud
dt
forflytningskurssus.
delsen oplyse
er, at for forrtsat at sikre
e den høje fa
aglighed, og ikke fastholde
Led
min
ndre hensigtsmæssige arrbejdsgange,, er der arbe
ejdet målretttet med at udu
vikle den sundh
hedsmæssige
e indsats på Ellen Marieh
hjemmet.
det instrukse
er på mange af de daglig
ge arbejdsga nge.
Derr er udarbejd
Selve processen
n har været i tæt samarbejde med medarbejder
m
rne for at ska
abe
edansvar og mening
m
for d
den enkelte medarbejder
m
r.
me
Led
delsen beskriiver, at målggruppen ikke
e har ændrett sig væsentlligt siden sid
dste
tilssyn.
Derr opleves en god og hom ogen beboerrsammensættning.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Tilssynet har ing
gen bemærk ninger.

4.2
Data
a

Værd
digrundla
ag
Inte
erview med ledere:
Væ
ærdigrundlage
et for Ellen M
Mariehjemmet er blevet revideret i nnovember sidste
år og
o tager udg
gangspunkt i,, at Ellen Ma
ariehjemmet er et godt oog hjemligt sted
s
at bo,
b hvor derr er respektfu
uldhed og i fælleskab
f
tages hensyn ttil den enkelltes
ide
entitet og ønsker.
Ved
d nærvær og
g omsorg skaabes der god livskvalitet og tryghed ffor beboere og
o
derres pårørend
de.
Elle
en Mariehjem
mmet er en rrummelig arbejdsplads med
m engagerrede medarb
bejderre, som ved tværfagligt ssamarbejde skaber de be
edste betinggelser for beboere, personale og
o pårørende
e.
På Ellen Marieh
hjemmet væ gtes det hje
emmelavede måltid base ret på gode
råvvare.
Elle
en Mariehjem
mmet er et m
moderne plejehjem i løb
bende udvikliing, fagligt såvel
s
som
m menneskelligt
Beb
boerne oplysser tilsynet oom, at det err trygt og godt at bo på EEllen Mariehje
emmet, og att medarbejd
derne er meg
get hjælpsom
mme og omsoorgsfulde. De
e
beb
boere tilsyne
et taler med tilkendegive
er stor tilfredshed med dderes bolig og
o
me
ed stedet gen
nerelt.
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Med
darbejderne
e betegnes soom venlige, lydhøre og meget
m
respekktfulde over for
beb
boernes valg i hverdagen
n.
Med
darbejder fo
ortæller om d
de begreberr, der knytter sig til værddierne, fx att der
tag
ges hensyn til den enkelttes identitet,, ønsker, næ
ærvær og trygghed, som viigtige faktorer i hv
verdagen på Ellen Marieh
hjemmet
en forbindelsse fortæller medarbejde
er, at alle er indstillet påå, at beboerne
I de
er i centrum, og
o at begrebe
erne omsætttes til handliing sammen med beboerrne i
hve
erdagen.
En pårørende oplyser,
o
at de
er gøres meg
get fra meda
arbejdernes sside for at gøre
g
ple
ejehjemmetss rammer så hjemlige og hyggelige so
om muligt.
Pårrørende fortæ
æller, at hun
n altid føler sig hørt og velkommen
v
ppå plejehjem
mme
et.
Sam
mtidig fortæller pårørend
de, at det altid er dejlig
gt at kommerr på plejehje
emme
et, og at med
darbejderne er meget ko
ompetente.
Derr bliver taget hånd om d et enkelte in
ndivid, og de
et opleves, aat medarbejd
derne sætter en ære
æ i, at hygiiejnen er god
d, og beboerren ser velsooigneret ud.
Sam
mtidig er derr stort fokus på, at beboerne får rige
elig med væsske. Der er hele
h
tide
en en medarrbejder omkrring de bebo
oere, som op
pholder sig i sspisestuen, og
o
derr er stor opm
mærksomhed
d på, at der bliver
b
tilbudtt aktiviteterr, som er målrettet den enkelte
e beboer.
æller, at hun
n altid bliver orienteret ved forandriing i sin fars
Pårrørende fortæ
tilsstand - finder dette mege
et betrykken
nde.
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.3
Data
a

Tilssynet vurderrer, at Ellen Mariehjemm
mets værdier omsættes i hverdagen,
såle
edes, at de bidrager
b
til, at beboerne
e oplever en tryg dagligddag med nærrhed
og livskvalitet.
darbejderne
e er bevidstee om deres professionelle
e rolle og læ
ægger vægt på,
Med
at de
d via deres adfærd sikrrer, at beboe
erne og deres pårørende oplever resp
pekt
og ligeværdighe
ed.

Sundh
hedsfagliig dokum
mentation
n
Led
der oplyser, at Gribskovss Serviceafta
aler ikke er et
e redskab, ssom anvende
es i
hve
erdagen på Ellen
E
Mariehjjemmet.
Ligeledes arbejjdes der ikke
e med Triage
ering og ænd
dringsskemaeer.
mgår to bebooeres sundhe
edsfaglige do
okumentatioon. Den sundTilssynet gennem
hed
dsfaglige dok
kumentationn er generelt tilfredsstille
ende.
Beg
gge journaler indeholderr helhedsbeskrivelsen, fu
unktionsvurddering, døgnrrytme
eplan og hand
dleplaner.
Tilssynet bemærker at den e
ene journal mangler en beskrivelse
b
aaf livshistorien,
dett fremgår um
middelbart ikkke, at beboe
er eller pårø
ørende har frravalgt beskrrivelsen af denne
e.
gnrytmeplan
nerne som tillsynet genne
emgår, er begge handleveejledende og
g
Døg
ind
dividuelt besk
krevet, dog mangler den
n ene journal handlevejleedning på ba
ad,
derr står kun be
eskrevet, at b
beboeren skal tilbydes bad
b x 1 om uggen.
Beg
gge døgnrytm
meplaner harr et mindre beskrivende borgeroverbblik, således at
me
edarbejderen
n på en hurtiig måde blive
er præsenteret for bebooerens
sun
ndhedsmæssiige udfordrin
nger.
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Tilssynet vurderrer, at den skkriftlige præ
æsentation aff beboeren m
med fordel kan
k
ind
deholde besk
krivelse af be
eboerens fun
nktionsniveau
u, mentale oog hukommelsessmæssige tilsstand, socialle ressourcerr og netværk
k, særlige ønnsker og vane
er i
hve
erdagen, mobilitet og bru
ug af hjælpe
emidler.
Dessuden bemæ
ærker tilsynett, at døgnryttmeplanerne
e primært taager afsæt i den
d
hjæ
ælp og støtte
e beboeren sskal have lev
veret og mind
dre med afsæ
æt i beboern
nes
fysiiske, psykisk
ke og mentalle ressourcerr og hvordan der støttet op om disse
ei
hve
erdagen.
Tilssynet bemærker, at den aktiverende
e, rehabiliterrende eller kkompenseren
nde
ind
dsats ikke tyd
deligt fremgåår i dokumen
ntationen af de døgnrytm
meplaner, so
om
gen
nnemgås.
Den
n sundhedsfrremmende oog forebyggen
nde indsats fremgår
f
prim
mært i helhe
edsbesskrivelserne og handleplaanerne.
Tilssynet bemærker positivtt, at dokume
entationen be
eskriver releevante sundh
hedsfremmende og forebyggend
de indsatser,, eksempelvis i forhold tiil psykisk ade, faldforebyyggelse og væskeindtage
else.
færd, tandpleje
darbejderne
e beskriver, aat det er kon
ntaktpersone
ens arbejde aat ajourføre
Med
døg
gnrytmeplanerne, når de
er er ændringer hos bebo
oeren. Den øøvrige dokum
mentation er primæ
ært social- ogg sundhedsassistentens opgave.
o
bejdere, som har været aansat på Elle
en
Tilssynet interviiewer en gruuppe medarb
Marriehjemmet gennem man
nge år, og so
om har en stor og megett faglig viden
n
omkring beboerne.
en med stor fordel
f
kan dokumenteress i beboeren
ns
Tilssynet finder,, at den vide
døg
gnrytmeplan for at sikre fastholdelse
e og løbende
e udvikling aff medarbejderness kompetenc
cer.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tilssynet vurderrer, at den su
undhedsfagliige dokumen
ntation på Elllen Mariehje
emme
et lever op til lovgivninge
en på området.
Tilssynet vurderrer, at meda rbejdernes faglige
f
overv
vejelser og vi
viden i hverdagen
børr komme tydeligere frem
m i dokumenttationen, me
ed henblik påå udvikling og
o
sikrring af, at diisse oplysnin
nger ikke gårr tabt.
Tilssynet vurderrer, at Ellen Mariehjemm
met med ford
del kan arbejjde mere må
ålrettet med at få
f beboerness ressourcer beskrevet i den
d sundheddsfaglige dok
kuentation og have
h
mere fookus på, om hjælpen
h
tager afsæt i deen aktiveren
nde,
me
reh
habiliterende
e eller kompe
enserende tiilgang. Samttidig vurdereer tilsynet, at
Elle
en Mariehjem
mmet kan fin
nde inspiration i Triageriingsredskabeet i forhold til
t
”tid
dlig opsporin
ng”.

4.4

Hverd
dagens praksis
p

4.4.1

Person
nlig pleje

Data
a

Le
edelsen oply
yser, at der aarbejdes med
d kontaktperrsonbegrebeet på den må
åde,
att beboeren altid
a
har en kkontaktperso
on, men at denne
d
skifterr hver måned
d.
M
Medarbejdere
en skifter beb
boere og afd
deling efter et
e planlagt rrul, således at
a
m
medarbejdere
en kommer rrundt i hele huset
h
og får mulighed foor at kende
sa
amtlige bebo
oere.
Le
edelsen ople
ever dette soom en måde at få fagligh
heden videnssdelt og samttidig
sikre, at meda
arbejderne h
har fokus på, at alle tage
er ansvar og medansvar for,
f
f den hjælp
att beboerne får
p og omsorg der er behov for.
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Tiilsynet obserrverer, at be
eboerne på fællesarealerrne fremtræ
æder meget velv
so
oignerede.
De
e beboere, tilsynet
t
møde
er på sin run
ndgang på fæ
ællesarealer,, er alle meg
get
tilfredse med den pleje ogg omsorg, de
e modtager og
o har besteemt ikke noge
et at
kllage over.
De
e to beboere
e, som tilsyn
net interview
wer i egen bo
olig, er ligeleedes velsoign
nere
ede og udtrykker stor tilffredshed me
ed hjælpen til personlig ppleje.
En
n beboer opllyser, at med
darbejderne er venlige og
o imødekom
mmende og altid
a
ta
ager hensyn til særlige b
behov. Beboe
eren er speciielt glad for,, at medarbe
ejde
erne respektterer, at hun
n er ved at være for trætt til at have det store ov
versk
kud til at væ
ære social, ogg at det er ac
cceptabelt, at hun blive r i sin bolig.
Allle de interviewede med
darbejdere kan med stor faglig overbbevisning red
degø
øre for, hvorrledes den pe
ersonlige ple
eje skal udfø
øres. De beskkriver, at der
lig
gger faste prrocedurer foor, hvorledess opgaver i fo
orhold til blaandt andet bad
b
sk
kal leveres.
En
n medarbejd
der beskriverr i forhold till en beboer, som har en meget høj ala
de
er, at der løbende er fokkus på at obsservere, at beboeren
b
ikkke udtrættess, og
att der derfor tilbydes kom
mpenserende
e pleje, såled
des at beboeeren kan få små
s
op
plevelser og gode stunde
er, som kan skabe
s
livskva
alitet.
En
n anden med
darbejder be
eskriver, at beboerens
b
almentilstand har været lidt
på
åvirket, og der
d derfor err iværksat en
n forebyggen
nde indsats, oog det er konsttateret, at beboeren harr en urinvejsiinfektion.
Tiilsynet spørg
ger de intervviewede med
darbejder om
mkring sundhhedsfremme og
fo
orebyggelse, og alle kan på en yderstt faglig måde
e forklare, hhvilke observ
vation
ner/tiltag, der
d skal være
e fokus på fo
or at hindre, at beboernees funktionsn
nive
eau forringess.
M
Medarbejdere
en henviser ttil blandt and
det væske-, vende-, afføørings-, og le
ejringsskemaer,, som forefin
ndes i beboernes boliger..
f
til ko
ontaktperson
nsordningen bemærker tilsynet,
t
at bbeboerne ikk
ke er
I forhold
be
evidste om, hvem der err deres konta
aktperson, men
m er bevidsste om, at alle
a
ka
an hjælpe, hvis
h der skullle være beho
ov for dette..
På
årørende forrtæller til tillsynet, at hu
un er bekendt med, at koontaktperson
nrolle
en løbende bliver
b
skiftet.. Pårørende finder ikke dette
d
probleematisk og ha
ar
alltid oplevet at
a blive hjullpet på en go
od og professsionel måde..
M
Medarbejdern
ne fortæller til tilsynet, at den rullen
nde kontaktppersonsordniing
err medvirkend
de til, at alle
e har et storrt kendskab til
t beboerne . Desuden finder
m
medarbejdern
ne ordningen
n med til at udvikle
u
og sa
amtidig ogsåå sikre en slags
se
elvjustits, idet medarbejjderne sætte
er en ære i, at de beboeere, man er konk
ta
aktperson for, bliver ove
erleveret, sålledes at alle kontaktperssonsopgaver er
ajjourførte og i orden.
Tilsy
ynets
vurd
dering

De
et er tilsynet vurdering, at beboerne
e på Ellen Ma
ariehjemmett i høj grad får
f
de
en pleje og omsorg,
o
de h
har behov for, og at med
darbejderne har fokus på
å
m
medinddragel
lse og forebyyggelse.
M
Medarbejdern
ne er meget oopmærksom
mme på beboe
ernes behovv, ønsker og vav
ne
er, herunderr at finde ind
dividuelle løssninger for den
d enkelte.
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Praktissk hjælp

Data
a

Be
eboerne udtrykker tilfre dshed med den
d praktiske
e hjælp.
Tiilsynet obserrverer, at be
eboernes boliger og hjællpemidler freemtræder re
engjjorte. Det sa
amme gælde
er for fællesa
arealerne.
M
Medarbejdern
ne fremhæve
er, at det er vigtigt at ud
dnytte de sittuationer, de
er
op
pstår i daglig
gdagen til att motivere be
eboerne til at
a hjælpe meed små ting,
so
om fx med att tømme skrraldespand, lægge
l
tøj på
å plads og anndre små dag
glige
prraktiske opga
aver i bolige
en.
M
Medarbejdern
ne fortæller, at de holde
er øje og støttter beboereen til at med
dvirke
e til at holde
e boligen ren
n og ryddelig
g.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Be
eboerne udtrykker tilfre dshed med rengøringssta
r
andarden i dderes boligerr.
Tiilsynet vurde
erer, at kvaliiteten af den
n praktiske hjælp
h
er tilfrredsstillende
e, og
att hygiejnen i forhold til h
hjælpemidle
er og boligerne er tilfred sstillende.

4.4.3
3
Data
a

Mad og
g måltiderr
Le
eder oplyser, at der daglligt produceres frisk mad
d i Ellen Mari
riehjemmets
kø
økken.
Tiilsynet obserrverer madfrremstilling i køkkenet på
å tilsynsdageen, og maden
n ser
ve
eltilberedt og
o indbydend
de ud.
Tiilsynet oplysses om, at de
er er stort fo
okus på måltidets betydnning for det socis
alle fællesskab
b og for bebooernes livskv
valitet og ern
næringstilstaand.
De
er serveres morgenmad
m
hele formidd
dagen i spise
estuen. Den vvarme mad sers
ve
eres midt på dagen og be
estår altid aff to retter, og
o om afteneen serveres snits
te
er. Derudove
er serveres d er altid supp
pe, frisk frug
gt, kaffe/thee, kage og an
ndre
drrikkevarer i løbet af dage
en.
De
er er altid en
n medarbejd
der til stede i spisestuen hele formidddagen, som
hjjælper og stø
øtter de beb
boere, som har
h behov forr dette. Desuuden har me
edarrbejderen en
n rolle i forh old til at ska
abe en tryg og
o hyggelig sstemning.
Le
eder fortælle
er, at der taages individuelle hensyn til beboernees forskellige
e
sm
mag og ønske
er. De fleste
e beboere væ
ælger at spise
e sammen i sspisestuen, og
o
m
medarbejdern
ne er opmærrksomme på at støtte og motivere till fællesspisn
ning,
og
gså de mest ressourcesvaage beboere
e. De fleste medarbejder
m
re spiser sam
mmen
m beboerne
med
e.
De
e beboere tilsynet taler med oplyserr, at de er meget
m
tilfredsse med forpllejniingen på Elle
en Mariehjem
mmet. Beboe
erne synes, at
a maden levver fuldt ud op
til deres forve
entninger og smag. En be
eboer fortælller endviderre, at beboe
erne
ar medindfly
ydelse på me
enuen, og at det er mulig
gt at undgå ffødevarer, man
m
ha
ik
kke bryder sig om, idet d
der altid er et
e alternativ.. Samtidig foortæller beboere
en, at menue
en på ens fød
dselsdag er efter
e
eget va
alg.
En
n anden beboer fortælle
er, at der er mulighed for at være meed i bagning og
finder duften af nybagt brrød i hele hu
uset skøn.
M
Medarbejdern
ne fortæller, at de prøve
er at gøre må
åltidet så hjeemligt og hy
yggelig
gt som mulig
gt, blandt an
ndet pyntes der
d op med dug,
d
blomsteer og serviettter.
M
Medarbejdern
ne kan faglig t redegøre for
f deres ove
ervejelser i fforhold til be
eboerrnes placerin
ng og måltide
ets betydnin
ng for livskva
alitet.
M
Medarbejdern
ne har fokus på, at beboe
ernes ønskerr ift., hvor deeres måltid indta
ages, kan varriere fra dagg til dag. Man
nge beboere vælger fælllesskabet til,
m enkelte beboere
men
b
har mest lyst till at spise forr sig selv.
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En
n medarbejd
der fortællerr om en blind
d beboer, at hun i forbinndelse med sers
ve
ering af mad
den, altid gørr opmærksom
m på, hvad der
d serveres,, og hvor de
fo
orskellige dele af menue n er placere
et på tallerke
enen.
Tiilsynet spiser med ved ett af bordene
e i spisestuen
n.
Tiilsynet bemæ
ærker, at sam
mtlige beboe
erne bliver spurgt enkelttvis, hvordan
n de
øn
nsker deres portion,
p
og oom de ønske
er hjælp til at
a få skåret m
maden ud.
Tiilsynet bemæ
ærker, at deer går lidt tid
d fra den førsste beboer hhar fået sin mad,
m
til den sidste beboer har ffået sin mad
d serveret.
esuden er de
er en del uroo i forbindelsse med serve
eringen, idett flere medarDe
be
ejdere går ru
undt mellem
m beboerne og
o spørger ind til, hvorleddes de ønske
er
m
maden
serveret.
Effter et stykke tid falder der ro over spisestuen,
s
og
o tilsynet oobserverer en
n
hyyggelige målltidssituation
n, hvor en liv
vlig dialog og
g god atmosffære er til sttede
e. Der sidderr medarbejd
derne med ve
ed alle borde
ene.
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.4.4
4

Tilsynet vurde
T
erer, at Elle n Mariehjem
mmet har stor opmærksom
mhed på at skabe trivsel og god
g atmosfæ
ære under måltiderne, og
g at beboernne er meget tilm
frredse med maden.
Tiilsynet vurde
erer, at bebooernes indiviiduelle resso
ourcer kan m
medinddragess i
en
ndnu højere grad under måltidssitua
ationen, idet flere beboeere vil være i
sttand til at mestre en fad servering selvstændigt, og andre be boere med lidt
sttøtte fra med
darbejderne
e, ligeledes vil
v kunne være mere meddinddraget i
sp
pisesituationen.

Rehabilitering

Data
a

Tiilsynet får op
plyst, at træ
æningsfacilite
eterne er til rådighed ogg kan benytte
es af
allle beboerne
e efter behovv.
En
n beboer forrtæller, at hu
un dagligt ha
ar små pligte
er i hverdageen, så som borddæ
ækning og kø
øre med tøjvvognen om aftenen.
a
Beboeren finderr, at disse op
pgave
er er med till, at hun ogs å bidrager tiil fællesskab
bet.
De
esuden fortæ
æller beboerren, at Ellen Mariehjemm
met har en liille cafe, hvo
or
bo
orgere fra næ
ærmiljøet koommer. Bebo
oer nyder me
eget at benyytte denne og
o
de
erved opleve
e et lidt ande
et miljø.
M
Medarbejdern
ne beskriver ligeledes, att der er stor fokus på, att de beboere
e,
de
er selv kan gå
g ned til spiisestuen, ska
al gøre dette
e.
Liigeledes har flere beboe re små prakttiske opgave
er på afdelinggen.
En
n medarbejd
der beskriverr, hvorledes hun sammen
n med beboeeren har fund
det
frrem til, at be
eboeren kan gå hele veje
en til spisesttuen med en lille pause
m
midtvejs.
De
esuden beskriver medarb
bejderne, att udendørscy
yklen anvenddes flittigt og
g
sa
amtidig med at give styrkke til benene
e, også giverr en stor opleevelse.
M
Medarbejdere
en fortæller, at hvis vejrret er godt, planlægges
p
dder altid små
å
ud
dendørsaktiv
viteter. De p
praktiske opg
gaver bliver således
s
noglee gange flytttet
til eftermidda
agen i stedett for.

Tilsy
ynets
vurd
dering

De
et er tilsynets vurdering , at medarbe
ejderne har fokus på at uunderstøtte og
ud
dvikle beboe
ernes ressourrcer i den da
aglige pleje og
o omsorg.
Be
eboerne ople
ever, at de sselv hjælper til og anven
nder egne resssourcer i da
aglig
gdagen.
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Omgan
ngsform og
g sprogbrugg

Data
a

Le
eder opleverr, at der oveeralt er en hø
øflig og venliig omgangsfoorm, og at medm
arrbejderne err gode til at indrette derres kommunikation efterr den individu
uelle
be
eboers tilsta
and og behovv.
Le
eder fortælle
er endvidere
e, at der ople
eves en god stemning meellem medarrbe
ejderne, og at alle er intteresseret i at
a få en god hverdag, ogg der er stor
re
espekt for hinandens fag lighed.
Fllere beboere
e og pårørend
giver, at der er en god om
mgangstone,, og
de tilkendeg
att man kan ta
ale med med
darbejderne om alt.
Sa
amtidig fortæ
æller pårøre
ende, at der ikke oplevess langt fra prroblem til ha
andlin
ng.
En
n medarbejd
der, som har været på sttedet i en årrrække, fortæ
æller, at hun
n
alltid har oplev
vet en god oomgangsform
m på plejehje
emmet. En foorholdsvis ny
yansa
at medarbejd
der har samm
me oplevelse
e.
Tiilsynet obserrverer en hygggelig og rollig stemning og atmosfæ
ære overalt. MedM
arrbejderne ta
aler ligeværd
digt og respe
ektfuldt til be
eboerne, og der hersker en
m
meget
hjemlig
g og omsorgssfuld tone.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at der h
hersker en god
g og respek
ktfuld omganngstone på Ellen
E
M
Mariehjemme
t, og at sted
dets værdierr er tydelige i medarbejddernes adfærrd
og
g kommunika
ation.

4.4.6
6
Data
a

Aktivitteter og trræning
Elllen Mariehje
emmet har e
et varieret tiilbud om aktiviteter til bbeboerne. Ak
ktivite
eterne rumm
mer indendørrs og udendørs aktivitete
er. Tilsynet bbemærker po
ositivvt, at der err en meget h
hyggelig gård
dhave, hvor beboerne
b
kann opholde sig,
nå
år vejret tillader det.
Tiilsynet får ud
dleveret en oversigt ove
er de aktivite
eter, som er planlagt for den
ak
ktuelle måne
ed.
De
esuden blive
er tilsynet op
plyst om, at aktiviteterne
e bliver skreevet på tavle
en på
affdelingen hver dag.
Elllen Mariehje
emmet har e
en fast meda
arbejder, som
m primært sttår for aktiviitete
erne i hverda
agen.
Ak
ktivitetsmed
darbejderen har blandt andet
a
den rolle at være ttil stede i sp
pisesttuen om form
middagen og sikrer, at morgenmaden
m
n bliver hygggelig og at hjjælpe
e de beboere
e, som har b
behov for dettte.
Elllen Mariehje
emmet har p
på en af gang
gene indrettet et mindree træningsom
mråde
e, som benytttes af beboe
ere. Træningsområdet anvendes
a
til ssåvel individ
duelle
e aktiviteter som gruppakktiviteter. Det
D er medarbejdernes oppfattelse, att
no
ogle beboere
e har stort u dbytte af selvtræning, og
o nogle bebooere har lige
efrrem en konku
urrence om aat cykle læn
ngst på motio
onscyklen.
Elllen Mariehje
emmet har ttilknyttet en gymnastikpæ
ædagog, som
m forestår sttolegyymnastik me
ed beboerne en gang uge
entligt. Derud
dover komm
mer en fysiote
erape
eut en gang ugentligt ogg træner med
d de beboere
e, som har heenvisning till
fyysioterapi.
På
å tilsynsdage
en er der Ban
nko i spisestuen. Tilsynet observererr, at næsten alle
be
eboer er sam
mlet, og man
nge medarbe
ejdere sidderr med ved boordene og stø
øtte
er de beboerre, som har b
brug for hjæ
ælp.
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Elllen Mariehje
emmet har e
en meget akttiv gruppe aff frivillige, dder yder en stor
s
in
ndsats, som der
d sætter sttor pris på.
Be
eboerne give
er udtryk forr stor tilfredsshed med de
e mange tilbuud om aktiviitete
er og træning
g.
M
Medarbejdern
ne oplever, aat der er god
de aktivitetsm
muligheder ppå Ellen Mariehjjemmet. En medarbejde
er oplyser, att aktiviteter prioriteres hhøjt, også på
å
da
age med trav
vlhed, hvor e
eksempelvis praktiske op
pgaver herm
med må vente
e
lid
dt.
De
et er medarb
bejdernes op
plevelse, at der er de nø
ødvendige hjæ
ælpemidler på
pllejehjemmett. Der installleres løbende loftlifte nå
år behovet oopstår, og de
er er
ne
etop indkøbtt nye hjælpe
emidler, som
m gør at medarbejdernes arbejdsstilliinge
er sikres.
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.5
Data
a

Tiilsynet vurde
erer, at tilbu
ud om aktivitteter på Elle
en Mariehjem
mmet matche
er
be
eboernes resssourcer og b
behov for soc
cialisering.

Organ
nisatorisk
ke ramm
mer og tvæ
ærfagligtt samarb
bejde
Le
edelsen oply
yser, at der aaltid er 5-6 medarbejder
m
re i plejen i ddagvagt og 4
m
medarbejdere
e i weekende
en og på helligdage.
Om aftenen er
e der 3 medaarbejdere til stede og om
m natten 2 m
medarbejderre.
M
Medarbejderg
gruppen besttår af social og sundhedshjælpere, syygehjælpere
e, 5
asssistenter og
g 1 sygepleje
erske. Desude
en er leder og
o souschef oogså uddann
net
syygeplejersker.
De
e ene sygepllejerske arbe
ejder kun om
m natten, og der er derfoor planlagt syge
eplejemæssige opgaver, som skal varetages på dette
d
tidspunnkt, blandt ana
de
et medicindo
osering og be
estilling af medicin.
m
Le
edelsen besk
kriver, at dett er en stabil medarbejd
dergruppe meed meget lav
v
syygefraværsprrocent, og m
mange har væ
æret ansat på
å Ellen Marieehjemmet ge
enne
em adskillige
e år.
De
esuden har stedet
s
meda rbejdere i arbejdsprøvniing og i Klapp-jobs.
Le
edelsen oply
yser, at samaarbejdet på tværs
t
af vagterne oplevees godt. Der er
eg
gentlig ikke afsat noget ttid til overla
apning mellem vagterne,, men det op
pleve
es altid, at medarbejder
m
ren får givet den rette be
esked alligevvel.
Le
edelsen besk
kriver, at de ligeledes alttid er til sted
de i alle vaggtskiftene.
Le
edelsen fortæ
æller, at derr er fokus på
å at bevare det
d gode sam
marbejde, og
g der
i den
d forbinde
else har være
et etableret ekstern und
dervisning, hhvor samarbe
ejde
ha
ar været på dagsorden.
M
Medarbejdern
ne beskriver,, at der er ett godt indbyrrdes samarbeejde, og at lel
de
elsen er tæt på hverdage
en og støtter og hjælperr til, hvis derr skulle være
e
be
ehov.
M
Medarbejdere
en fortæller, at det er ra
art at vide, at
a ledelsen kkan kontaktes,
hvvis der pludsselig skulle oopstå en akutt situation, eller
e
der opsstår tvivlssp
pørgsmål.
M
Medarbejdere
en beskriver,, at samarbe
ejdet med på
årørende ligeeledes opleve
es
fint, og hvis der
d skulle væ
ære behov for støtte, er ledelsen
l
altiid villig til att
øtte op.
hjjælpe og stø
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Tiilsynet har in
ngen bemærrkninger.

Medarrbejderkom
mpetencer og -udviklling

Data
a

Le
edelsen vurd
derer, at med
darbejderne
e generelt ha
ar de rette koompetencer til
m
målgruppen,
men
m er bevid
dst om, at medarbejderg
m
gruppen på ssigt bliver ud
dsk
kiftet, da fle
ere medarbejjdere snart skal
s
på pensiion.
Le
edelsen oply
yser, at alle m
medarbejdere har værett på de obliggatoriske kurrser
så
å som forflyttning, brandø
øvelse og førrstehjælp.
Liigeledes har medarbejde
erne været på
p tre-dags demenskursu
d
us og for kortt tid
siden været på
p besøg på tteknologisk institut
i
i Ode
ense og se frremtidens ve
elærdsteknologiske hjælpe
emidler.
væ
De
erudover er Ellen Marieh
hjemmet me
ed i Gribskov Kommunes ttandprojekt.
Le
edelsen fortæ
æller, at derr ligeledes arbejdes på, at et inkontiinensprojektt
sk
kal igangsættes.
De
esuden skal alle assisten
nter og sygep
plejersker på
å besøg i Dem
mensbyen i HolH
la
and.
M
Medarbejdere
en oplever, aat der tilbyde
es kompeten
nceudviklingsskurser, og at
a
le
edelsen er meget lydhør,, når den enk
kelte medarbejder har foorslag til kurrser
elller undervissning.
Be
eboerne ople
ever, at med
darbejderne er dygtige. Beboerne foortæller, at de
d
ka
an snakke med alle medaarbejdere, og
o at de er go
ode til at lyttte, hvis beb
boerrne har beho
ov for at snakkke.
Be
eboerne ople
ever de flestte medarbejdere som ansvarsbevidstte og har ing
gen
su
undhedsmæsssige problem
mstillinger, der
d ikke er ta
aget hånd om
m.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at med
darbejderne er yderst kompetente, oog at Ellen MaM
riehjemmet arbejder mål rettet med den
d nødvend
dige kompeteenceudvikling af
m
medarbejdern
ne i forhold ttil de komple
ekse beboere
e.
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I hen
nhold til Rettssikkerhedsslovens § 166 og Service
elovens § 14
48a er komm
munalbestyrrelsen
forpligtet til at føre tilsyn med, hvordaan de komm
munale opga
aver løses, hherunder at sikre
munalbestyrrelse, brugere og pårørrende indsig
gt i den pæ
ædagogik, om
msorg og trrivsel,
komm
der le
everes på de
et enkelte tilbud.
t
Jf. lo
ovgivningen er
e formålet med
m tilsynett:




At påse at
a borgerne får
f den hjællp, de har re
et til efter lo
oven og efterr de beslutninger,
som kommunalbestyrrelsen har tru
uffet.
en er tilrette
elagt og blivver udført på
å en faglig og
g økonomisk forsvarlig måde.
m
At hjælpe
At forebyygge ved at gribe
g
korrige
erende ind fø
ør mindre prroblemer udvvikler sig til alvorligere pro
oblemer.

nene skal de
ermed bidrag
ge til at sikre
e kvaliteten i tilbuddene
e, herunder aat der er ove
erensTilsyn
stemm
melse melle
em gældende
e lovgivning, plejecentre
ets reference
eramme og dden pleje- og
o omsorgsmæssige pra
aksis.
t
med
m
udgangsspunkt i ove
enstående lo
ovgivning ogg retningslinjjer på
BDO’s tilsyn er tilrettelagt
ådet, og omfa
atter tilsyne
et med de orrganisatorisk
ke, personale
e- og pleje- oog omsorgsm
mæssiområ
orhold på dett enkelte ple
ejecenter. T
Tilsynet sættter fokus på hverdagslive
vet for beboe
ere og
ge fo
såled
des også på, hvordan hjæ
ælpen efter deres og de
e pårørendess opfattelse fungerer. De
e fysiske ra
ammers egne
ethed i forho
old til beboe
ernes behov indgår ligele
edes i tilsyneet.
Med udgangspunk
kt i omfatte
ende erfaringger med at føre tilsyn på
p hhv. ældrreområdet og
o det
O udviklet kooncepter forr tilsynsområ
åderne, som gør det muligt at
socialfaglige omrråde har BDO
æring gå op i en højere enhed. BDO
O lægger vægt på, at deen dokumentation,
lade kontrol og læ
f
med tilsyne ne, er anvendelig i det fremadretttede arbejde
e med
der indhentes i forbindelse
mpetenceudviiklingen.
kvalittets- og kom
Det ø
økonomiske tilsyn dvs. tilsynet
t
med
d forbrug, budget, kapa
acitetstilpasnninger etc. indgår
i
efterr aftale med kommunen ikke
i
i BDO’s tilsyn.

5.2

Metod
de

BDO’s tilsynskonccept kombin
nerer en rækkke forskelliige metoder til indsamliing af viden
n, som
endende mettode og en ko
onstruktiv tilgang.
alle ttager afsæt i den anerke
Den a
anerkendend
de og værdsættende tilggang handler om at foku
usere på og lade sig inspirere
af dé
ét, der virkerr på det enke
elte tilbud. D
ærer, at man i fællesskaab søger at identiDette indebæ
ficere
e tilbuddetss resurser, styrker
s
og ggode erfaring
ger. Metode
en er særligg velegnet til
t det
frema
adrettede arbejde med henblik på at få overe
ensstemmelse
e mellem boorgernes og pårørende
es ønsker og forventninger og medarrbejdernes og ledelsens muligheder
m
oog rammer.
Den a
anerkendend
de tilgang ka
an ses som d
det ene ben i tilsynskonc
cepterne, meens det ande
et ben
er strruktureret og stringent metodeanve
m
ndelse. Alle former for dataindsamli
d
ing, som ben
nyttes
i tilsyynet, har udg
gangspunkt i gennemarb
bejdede og affprøvede ska
abeloner.
De an
nvendte mettoder er henholdsvis kva litative interviews, fokusgruppeinte rviews, obse
ervation ogg gennemgan
ng af dokum
mentation. Saamlet set giiver de forsk
kellige metoodiske tilgan
nge en
dybde
egående viden om og de
ermed belægg for at vurdere kvalitete
en af de ydeelser, som be
eboerne modtager på plejecentret
p
.
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Tilsyn
net giver et øjebliksbille
ede baseret på dialog, udsagn, observationer oog gennemga
ang af
dokum
mentation sa
amt det fore
eliggende baaggrundsmatteriale. Tilsy
ynet er derfo
for ikke noge
en garanti for, at alle forhold på tilbuddet
t
til enhver tid lever op til de
d lovgivninggsmæssige krrav og
komm
munalbestyre
elsens forven
ntninger.

5.3

Vurde
eringsska
ala

Efterr et ønske fra Gribskov Kommune aarbejder BD
DO ud fra ne
edenståendee vurderingssskala
ved H
Helhedstilsynene.
1

Ingen, få, eller
e
mindre væsentlige mangler

2

Få manglerr, som relativ
vt nemt vil kkunne afhjælpes ved en målrettet inndsats

3

En del og/e
eller væsentlige manglerr, som vil kræ
æve en bevid
dst og målreettet indsats for
at kunne affhjælpes.

4

En del og/e
eller væsentlige manglerr, med betyd
dning for pattientsikkerheeden, som vil
kræve en bevidst
b
og må
ålrettet indssats for at ku
unne afhjælp
pes.

5

Væsentlig kritik.
k
Der err fare for pa tientsikkerheden i en sådan grad, att det er nødv
vendigt omgåe
ende at gribe
e ind.

5.4

Tilsyn
nets tilre
ettelægge
else

Tilsyn
nsforløbet be
esluttes og planlægges
p
u
ud fra de om
mstændighed
der, som er gældende fo
or det
tidspunkt, hvor det
d uanmeldte tilsyn forregår. Så vid
dt muligt foregår tilsynett på et tidsp
punkt,
ghed for dialog eller sam
mvær med fle
ere af beboerne.
hvor der er mulig
eredelsen aff tilsynet haar BDO indhe
entet materiiale fra kom
mmunen, herrunder
Til brrug for forbe
eventtuelle kvalittetsstandard
der, vejledniinger og po
olitikker, væ
ærdigrundlagg, oplysninge
er fra
komm
munens hjem
mmeside, lige
esom oplysn
ninger fra ple
ejecentrets egen
e
hjemm
meside har in
ndgået
i det konkrete tilsyn.
De ua
anmeldte he
elhedstilsyn tilsyn
t
gennem
mføres af 1-2
2 tilsynsføre
ende. De tilsyynsførende har
h en
sygep
pleje- og/eller socialfagllig baggrund .
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6.1

Præse
entation af BDO

BDO e
er en privat leverandør af rådgivnin
ng til de dansske kommun
ner, herundeer tilsyn på ældreæ
områ
ådet og socia
alområdet.
er i dag tilsy
yn på såvel ældreområd
det som på det
d sociale område i en
n lang
BDO gennemføre
det omfatter tilsynene plejehjem, hjemrækkke kommuner over hele landet). På ældreområd
mepleje samt træ
ænings- og rehabiliterin
ngscentre. På det socialle område oomfatter tilsynene
o psykiatrio
området, he runder aktiv
vitets- og samværstilbudd, beskæftig
gelsesbåde handicap- og
tilbud
d og alkoholb
behandling.
BDO’s rådgivningsafdeling løsser ud over ttilsynsopgav
ver en lang række
r
forskeelligartede rå
ådgivektorer i de
en kommunale virksomhe
ed. BDO’s råådgivningsafd
deling
ningssopgaver indenfor alle se
beskæ
æftiger i dag
g godt 60 konsulenter m
med kompete
encer, der dæ
ækker bredt både i forhold til
de ko
ommunale se
ektorområde
er og tværgå ende kompe
etencer, som
m fx økonomii, ledelse, ev
valuering m
mm.
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