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g-
ang 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

 

3.4 

 

3.4.

Data

skov Kommun

meldt helhed

Med
døg
Med
ste
gen
 

ynets 
dering 

Tils
ger
bej

Tils
pla
nes

Hverd

1 Person

a Ti
ne
 
Ti
ha
be
Ti
er
pr
De
nø
pa

En
og
te

In
he
gi
pu

Be
so

En
Be
m
re
de
ik
ko
Ti
 

 

ne 

stilsyn, Hels

  

darbejderne
gnrytmeplan
darbejder fo
nten udføre
n.  

synet vurder
r og derfor sk
jderne.  

synet vurder
anerne, ikke 
s servicebesk

dagens p

nlig pleje 
ilsynet obser
et møder på 

ilsynet obser
andsker og m
eboere sidde
ilsynet taler 
rkender efte
rincipper. 
e beboere, t
ødvendige hj
asser beboer

n beboer for
g at det er h
eret af meda

ngen af de be
edsmæssig k
iver, at de h
unkter for pe

eboerne oply
on.  

n beboer er 
eboeren find

melding fra m
en oplever, a
er hurtigt bø
kke reagerer 
ontaktperson
ilsynet bede

singegården P

e fortæller, a
erne, og at h

orklarer endv
r ændringern

rer, at beboe
kal opbevare

rer, at den su
i en tilstræk
krivelser.  

praksis 

  
rverer, at de
 rundgang på

rverer på sin
med snavset 
er og spiser m
 med den en

er en kortere

tilsynet taler
jælp til pers
rens ønske o

rtæller tilsyn
endes oplev

arbejderne. 

esøgte beboe
karakter, der
ar indflydels
ersonlig plej

yser, at de ik

mindre tilfre
der det mind
medarbejdern
at der er æn
ør ageres på.
 på beboeren
n har. 
r medarbejd

Plejecenter 

at det er kon
handleplane
videre, at pr
ne, hvis kont

ernes mappe
es aflåst og i

undhedsfagli
kkelig grad ta

e beboere, so
å Plejecentr

n rundgang, a
 sengelinned
morgenmad.
ne medarbejd
e dialog, at h

r med i dere
sonlig pleje. 
g i et tempo

net, at der b
velse, at beb

erne giver ud
r ikke bliver 
se og medbe
e og er meg

kke har kend

eds med den
dre professio
ne omkring e
dringer i hen
. Tilsynet ob
ns klage. Beb

der om at tag

 

ntaktpersone
erne ligger un
roceduren er
taktpersonen

er indeholder
kke tilgænge

ige dokumen
ager udgang

om besøges 
ret, ser velpl

at to medarb
 i hånden ge
  
der omkring 
handlingen ik

s boliger, giv
 Hjælpen bli
o, som match

liver lyttet t
oernes selvb

dtryk for at 
 taget hånd o
stemmelse i
et tilfredse 

dskab til, hvo

n hjælp, som
nelt, at der 
et sundhedsm
ndes helbred

bserverer, at 
boeren oplys

ge hånd om 

 

Septem

ens opgave a
nder assisten
r meget fleks
n ikke er til s

r personfølso
eligt for and

ntation, spec
spunkt i Grib

i deres bolig
ejede ud. 

bejdere går m
ennem spises

 handlingen.
kke følger de

ver udtryk fo
ver givet på 

her beboeren

til hendes øn
bestemmelse

have bekymr
om. Disse be
 forhold til r
med kvalitet

orvidt de har

m tilbydes på 
ikke komme

mæssigt tilta
dsmæssige si
 medarbejde
ser desuden,

problemstilli

mber 2015 

at ajourføre 
ntens ansvar
sibel, idet as
stede i afde

omme oplysn
dre end meda

cielt døgnryt
bskovs komm

g, og som tils

med urene 
stuearealet, 

. Medarbejde
e hygiejniske

or at få den 
å en måde, so
ns behov.  

nsker og vane
e bliver respe

ringer af sun
eboere tilken
rutiner og tid
ten heraf.  

r en kontakt

 Plejecentre
er en tilbage
ag, idet bebo
ituation, som
er på afdelin
, at hun inge

ingen. 

. 
ssi-
lin-

nin-
ar-

tme-
mu-

sy-

 hvor 

eren 
e 

om 

er, 
ek-

nd-
nde-
ds-

tper-

et. 
-
oe-
m 
ngen 
en 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

3.4.

Data

skov Kommun

meldt helhed

De
sk
gu
m

En
be
be

En
gr

Fl
M
at
be

ynets 
dering  

De
be
ta
ge

De
fæ
sk

Ti
gr
re

 

2 Prakti

a De
pa

De

Re
dø

Ti
he
sp
ti
fo

No
fo

På
fr
de
i e

På
ka

De
lig
fr

Be

 

 

ne 

stilsyn, Hels

  

e interviewe
ker. En meda
uidning kan u

morgenen. 

n anden med
eboerens tem
edre på dett

n tredje med
rad præger m

lere medarbe
Medarbejdern
t kontaktper
eboerne.  

et er tilsyne
ehov for, og 
ankegang, og
en. 

et er tilsyne
ællesarealern
ke en større 

ilsynet vurde
rad bør anve
efleksioner. 

isk hjælp 

et er tilsyne
asset.  

e besøgte bo

engøringssta
ørs. 

ilsynet bemæ
ed ved at ind
pil og trænin
lsynet, at de

or hold til ryd

ogle afdeling
orflytningsre

å en afdeling
remme på en
e og handske
et fint skab 

å flere andre
asser og møb

esuden bemæ
ge haver me
remstår terra

eboerne tilke

singegården P

ede medarbe
arbejder bes
udføre en de

darbejder fo
mpo, og at b
te tidspunkt.

darbejder be
måden, hvor

ejdere fortæ
ne redegør fo
rsonens rolle

ts vurdering
 at der gene
g at der sker 

ts vurdering
ne (håndhyg
faglig reflek

erer, at instr
endes i hverd

 

ts indtryk, a

oliger fremst

andarden obs

ærker positiv
drette med d
ngsredskaber
er er stor for
ddelighed.  

ger har store
dskaber og b

g observerer
n stol i fælle
er placeret f
med porcelæ

e afdelinger 
bler/billeder

ærker tilsyne
d små hygge
asserne ikke 

endegiver ti

Plejecenter 

ejdere har fo
skriver eksem
el opgaver se

rtæller om b
badet tilbyde
. 

eskriver, at m
rpå hjælpen 

æller, at beb
or kontaktpe
e ikke bliver 

, at beboern
relt arbejde

r inddragelse

, at der i for
giejne og en 
ksion.  

rukser og arb
dagen, netop

at de praktisk

tår rengjorte

serveres tilfr

vt, at afdelin
diverse pynt
r som er let t
rskel på, hvo

e hjælpemid
bækkenstole

r tilsynet, at 
es spisestue. 
forskellige st
æn. 

 observerer t
r til side.  

et, at Plejec
elige kroge, b
 vedligehold

lfredshed me

 

okus på bebo
mpelvis, hvor
elv i forhold 

betydningen 
es om aftene

medbestemm
 til personlig

boerne har ti
ersonens opg
italesat i det

ne får den pl
s ud fra en h

e af beboerne

rhold til de o
utilfreds beb

bejdsgangsbe
p for at udvik

ke gøremål i

e og ryddelig

redsstillende

ngerne forsø
egenstande,
tilgængelige
orledes de en

ler stående 
e.  

 et brugt sid
 På samme a
teder rundt p

tilsynet, at d

centret har n
blomsterbed
t gennem en

ed den prakt

 

Septem

oernes særlig
rdan beboere
 til den perso

 af, at hjælp
en, da beboe

melse og beb
 pleje tilbyd

ldelt en kont
aver, men o
t daglige sam

eje og omso
hverdagsreha
es ønsker og 

oplevede obs
boers tilbage

eskrivelser i 
kle medarbe

 boligen er i

ge. 

e på fællesar

ger at få ska
 kurve med 
 for beboern
nkelte afdeli

på fællesare

deunderlag 
afdeling ses s
på afdelingen

der i kroge o

nogle brugba
e, fuglebure

n længere tid

tiske hjælp i

mber 2015 

ge behov/øn
en ved hjæl
onlige pleje 

pen leveres i
eren befinde

boers ønske i
des. 

taktperson. 
oplyser samti
marbejde me

org, som de h
abiliterende 
g vaner i hve

servationer p
emelding) bø

 endnu højer
ejdernes fagl

individuelt a

realerne inde

abt en hjeml
blade og avi
ne. Dog ople
inger fremst

ealerne, så s

ligger tydeli
skumgummik
n, blandt an

og opgange e

are og anven
e m.m. Dog 
d. 

i dagligdagen

-
p af 
 om 

i 
r sig 

i høj 

 
idig 
ed 

har 
 
rda-

på 
ør 

re 
ige 

f-

en-

lig-
ser, 
ver 
år i 

som 

gt 
klu-
det 

r sat 

de-

n. 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

3.4.

Data

skov Kommun

meldt helhed

Fl
in
ri

Bå
sk
bo

ynets 
dering  

Ti
m

Ti
på
ke

 

3 Mad o

a T
n
fo
 
P
b
M
se
ik
 
T
m
re
a
ly
 
T
d
a
T
m
 
B
sa
F
e
E
så
B
E
m
M
o
E
fo
fj
d
g
e

ne 

stilsyn, Hels

  

lere medarbe
nddrage bebo
ng for øje.  

åde medarbe
ke gøremål i 
orddækning,

ilsynet vurde
melse med Gr

ilsynet vurde
å, at fællesa
elte afdeling

og måltide
Tilsynet obse
e er dækket
oretrækker a

å de afdelin
eboere saml

Medarbejdern
erveret mad
kke har resso

Tilsynet ser e
medarbejdere
ekte i plastik
t være blive
ydniveau und

Tilsynet obse
e ved måltid
t beboerne f

Tilsynet obse
med beboern

eboeren opl
amværet me
lere beboere
r stor variat
n beboer for
å når der ser
eboeren find
n beboer op

melt, og at de
Medarbejder 
m morgenen
n anden beb
orkerte side 
jernsynet un
else på, hvo
er på, men h
n hyggelig d

singegården P

ejdere fortæ
oerne i prakt

ejdere og be
 det omfang
, afrydning o

erer, at den 
ribskovs Kom

erer, at de e
arealerne fre
ger får en en

er 
rverer, at be
t, og der står
at spise morg

ger, hvor tils
let i spisestu
ne har travlt
 på fade og o
ourcer til sel

eksempler på
en går melle
kbeholderen
e rørt godt sa
der måltidet

rverer, at de
det, og at de
får mad, at s
rverer, at in
e.   

yser, at de g
ed de andre 
e oplever, at
ion i menuen
rtæller, at h
rveres sildem
der disse må
lyser dog, at
er gennem f
 bekræfter, a
n, men kende
boer finder d
 af bordet og

nder måltidet
or hun sidder
har valgt at s
ialog med. 

Plejecenter 

æller tilsynet
tiske opgave

eboere tilken
, det er muli

og sætte serv

 hygiejniske 
mmunes kvali

enkelte afdel
emstår tilgæ
ndnu mere hj

eboerne tilby
r kurve med 
genmåltidet

synet observ
uen. 
t med at få b
ophældt ma
lv at tage fra

å, at der give
em to beboer
, at blendet 
ammen, at fj
t.  

er på flere a
et derfor kan
skabe en god

ngen medarb

generelt find
beboere. 
t den varme 
n.   

hun sammen 
mad om afte
åltider meget
t hun finder 
flere dage ik
at der genne
er ikke helt 

det uhensigts
g derfor ikke
t. Beboeren 
r, da hun ikk
spise der, da

 

t, at de er op
er i dagligdag

ndegiver, at 
igt. Eksempe
vice i opvask

 tilstand i bo
itetsstandard

linger i en hø
ængelige og ry

jemlig og hyg

ydes morgen
 friskbagt br
 i boligen - a

verer frokost

beboerne pla
d fra madvo
a fadene. 

es en mundfu
re. Der ses, 
 kød, grønts
jernsynet ell

fdelinger ku
n være vansk
d stemning o
ejdere indta

der måltidern

 mad er vels

 med 3 andre
nen, kan de 
t hyggelige. 
 det kedeligt
ke har være
em et par da
årsagen hert
smæssigt, at
e kan følge m
 fortæller, a
e bor på den
a der er flere

 

Septem

pmærksomm
gen med hve

beboerne de
elvis deltage
kemaskinen. 

ligerne er i o
d. 

øjere grad b
yddelige, sål
ggelig atmos

nmad i spises
ød fremme. 
andre i spises

tmåltidet, er

aceret ved bo
gnen til de b

uld mad til e
at diætkoste
ager og sauc
ler radio er t

n er en med
keligt samtid
og dialog und
ager et pæda

ne hyggelige

magende og 

e beboere ha
 sammen nyd
 
t, at franskb
t rugbrød på

age ikke har v
til.  
t hun er plac
med i, hvad d
t hun ikke h

n etage, som
e beboere, s

mber 2015 

me på at med
erdagsrehabi

eltager i pra
er beboerne 
 

overensstem

bør have foku
ledes at de e
sfære.  

stuerne. Bor
 Nogle beboe

estuen. 

r næsten alle

ordene og få
beboere, som

en beboer, m
en serveres d
ce serveres e
tændt på et 

darbejder til 
dig med at si
der måltidet
agogisk målt

e og påskønn

g finder, at d

ar indkøbt sn
de en snaps.

rødet er gam
å afdelingen.
været rugbr

ceret på den 
der foregår i
ar nogen ind

m spisestuen 
som hun kan 

d-
lite-

kti-
i 

m-

us 
en-

de-
ere 

e 

å 
m 

mens 
di-
efter 
 højt 

 ste-
kre 
. 
id 

er 

der 

naps, 
 

m-
. 
rød 

 
 

dfly-
lig-
 få 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

3.4.

Data

skov Kommun

meldt helhed

T
ik
 
T
m
så
re
T
fj
ik
k
b
a
g
M
p
m
sa
M
sp
e
E
te
m
d
fe
b

ynets 
dering 

Ti
be
de
et

Ti
si
lig

Ti
kr
De

 

4 Rehab

a Le

Le
De
be
he

De
Pl
lo

Ti
di

ne 

stilsyn, Hels

  

Tilsynet obse
kke reagerer

Tilsynet obse
med madindt
åledes, at be
en mad. 

Tilsynet spørg
jernsynet er 
kke har refle
an være en f
e unødvendi
t det ikke gø
et svær at k

Medarbejdern
å, at medarb

måltid, idet d
amtidig skab

Medarbejdern
pisesituation
fter at made
n medarbejd
ent måde, hv

målgruppen e
enne gruppe
el, og at mad
es en værdig

ilsynet vurde
eboerne får 
erer, at med
t miljø, der 

ilsynet vurde
s med henbl
gt. 

ilsynet vurde
rav, som der
er henvises t

bilitering 
edelsen oply

eder mener, 
er er blandt 
eboerne bliv
elt op til træ

er kommer l
lejecentret f
oftlifte i sam

ilsynet får op
ighed og kan

singegården P

rverer, at m
r eller komm

rverer, at en
ag. Fjernsyn
eboeren ikke

ger medarbe
 tændt unde

ekteret over 
forstyrrende
ig uro i forbi
ør så meget,
kommunikere
ne fortæller,
bejderne sid
dette tiltag k
be en hyggeli
ne fortæller 
ner, da bebo
en er indtage
der på deme
vorledes en 
er voksne me
e. Det betyde
den ikke bla
gramme for 

erer, at omg
en tryg og go

darbejderne 
understøtter

erer ligelede
ik på at und

erer, at målt
r beskrives i 
til afsnittet 3

yser, at alle b

 at husets tr
 andet sat m

ver motiveret
æningsrumme

øbende nye 
fået en del p
tlige boliger

plyst, at træ
n benyttes af

Plejecenter 

medarbejdere
menterer på b

n medarbejd
net kører på 
e kan se fjer

ejder omkrin
er madsituati
 dette og ikk
e faktor for b
ndelse med 
 at fjernsyne

e med.  
, at madsitu

dder med ved
kan have en 
ig atmosfær
 ligeledes, a

oerne er meg
et. 

ensenheden f
 spisesituatio
ennesker, så 
er blandt an
ndes på talle
 beboeren fø

givelserne i h
od oplevelse
 bør være me
r målgruppen

es, at medarb
erstøtte den

tidssituation
”Servicebesk
3.3.4, ”Mad 

beboere får 

ræningsfacili
motionscykler

t og ikke nød
et for at dyr

 teknologiske
personløftere
r. 

ænings facilit
f alle beboer

 

en på afdelin
beboerens be

der sidder i e
 meget højt 
nsynet, men

g de faglige 
ionen. Meda
ke umiddelba
beboeren ell
 madsituatio
et kører, da 

ationen væg
d bordene og
 spejlende ef
e. 
t der på nog

get sociale og

fortæller på 
on skal foreg
 derfor skal 
det, at der a
erken før ser
ør mad situat

høj grad er v
e under målt
ere handlekr
ns behov. 

bejderne bø
n enkelte beb

en på Plejec
krivelser for 
 og måltider 

 tilbudt et tr

iteter modsv
r ud i de enk
dvendigvis b
ke motion. 

e hjælpemid
e. Leder oply

teterne i det
rne efter beh

 

Septem

ngen overhør
emærkninge

en beboers b
lydniveau og

ns medarbejd

 overvejelser
rbejder fortæ
art har tænk
er kan være 
nen. Medarb
 beboeren i f

gtes højt, og 
g indtager et
ffekt på fler

le afdelinge
g hygger sig 

 en meget fa
gå og har sto
madsituation
altid gives m
rveringen, sa
tionen opsta

æsentlige fa
tidet. Hvorve
raftige i forh

r reflektere 
boers potent

centret ikke 
 borgere på 
 på centeret

æningforløb

varer målgru
kelte afdeling
ehøver at tra

dler/nyanska
yser, at der 

 store fælles
hov. Tilsynet

mber 2015 

rer dialogen 
er.  

bolig og hjæl
g er placeret
der giver beb

r i forhold ti
æller, at hu

kt, at fjernsy
e med til, at 
bejder oplyse
forvejen er m

 at der er fo
t pædagogis
re beboere o

er er meget l
 sammen, og

aglig og kom
r fokus på, a
nen målrette

mad med en g
amt at der s
rtes.  

aktorer for a
ed tilsynet vu
hold til at sik

 over egen p
tiale bedst m

 lever op til 
 plejecenter”
t”. 

b.  

ppens behov
ger, således 

ransportere s

affelser, sidst
 er installere

srum er til r
t observerer 

 og 

per 
t 
boe-

il, at 
n 

ynet 
ska-
er, 
me-

okus 
k 
g 

ange 
gså 

pe-
at 
es 
gaf-
ka-

t 
ur-
kre 

rak-
mu-

de 
”. 

v. 
 at 
sig 

t har 
et 

å-
 et 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

 

3.4.

Data

skov Kommun

meldt helhed

ak
ge

En
ka

Fo
er
sk
m
ba
er
ko

ynets 
dering  

De
st
 
Be
lig

 

5 Omgan

a De
fa
M
O
or
Ti
Fo
be
kl
Ti
be
te
 
På
og
Ti
hæ
Ti
m
fi
 
En
be
ko
to

M
hæ
en
el
ti
m

ne 

stilsyn, Hels

  

ktivt miljø p
elige på afde

n beboer for
an hjælpe lid

or eksempel 
ren hjælper 
kære brød og

med sin hjælp
are benytte 
ren, at der f
ommer pensi

et er tilsyne
tøtte og udvi

eboerne ople
gdagen. 

ngsform o
er kommunik
ang, at det b

Meddelelserne
pslagene er 
rientering og
ilsynet finde
or eksempel 
esked til pår
lokkeslæt, d
ilsynet får se
ehov for at s
et hændelser

å en dør ind 
g der skal an
ilsynet finde
ænge på fæl
ilsynet får op

medarbejdern
nder, at med

n medarbejd
eboerne. Me
ollega, hvis m
one.  

Medarbejdere
ængig af, hv
n mere direk
llers bliver fo
lgang. Den s

medarbejder 

singegården P

å mange af a
elingen og un

rtæller, at m
dt med i hve

 sætter bebo
 hver dag til 
g lave kaffe.
p. Den samm
træningsfac
indes et hav
ionister ude 

ts vurdering
ikle beboern

ever, at de s

og sprogbr
keres med sk
bemærkes af
e henvender
 af forskellig 
g andre rene
er nogle af op
 opfatter tils
rørende om, 
a det kan me
enere oplyst
skabe arbejd
r.  

 til en beboe
nvendes dive
er denne oply
llesarealerne
plyst af med
ne oplysninge
darbejderne

der beskriver
edarbejder fo
man oplever

en fortæller,
vilken beboer
kte kommuni
orvirret, hvo
samme meda
påpeger, at 

Plejecenter 

afdelingerne
nderstøtter d

medarbejdern
erdagen.  

oeren opslag
 med at tilbe
. Beboeren ø

me beboer fo
iliteterne på

v af aktivitet
 fra, da det 

, at medarbe
nes ressource

selv hjælper 

rug 
kriftlige opsl
f tilsynet.  
r sig både til 
 karakter, no

e påbud. 
pslagene svæ
synet en bes
 at de ikke m
edføre, at p
, at det er e

dsro på konto

er er opsat e
erse beskytte
ysning mindr
e. 
darbejder, at
er omkring f

e bør informe

r, at deres h
ortæller, at 
r, at pågælde

 at kommun
r der er tale
ikation med 
orimod en ån
arbejder anv
 humor skal 

 

e, hvor træni
den aktivere

ne er flinke t
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