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 bemærker t
aktperson. F

ke er tilstræ
r deres konta

en pleje og o
d tilrettelæg
rbejdes målr
erne. 

s mere målre

ne fremtræd
arealer, at d
omsorg, de h

olig, er velso
nlig pleje. 

og imødekom

å stadig selv
des særlige ø
orgenen og i 

l to konkrete

g redegøre f

 som er delv
boeren stadig

isning, hvorl
er i plejen e
 at beboere

or skal beboe
t udføre fler
river, at form

re, at der på
rivelser), som
ig tilgang til
rivelse for TO

tilsynet, at b
lere beboere

kkelig bevids
aktperson. 

omsorg, de h
gges efter be
rettet med d

ettet med ko

Septem

der velsoigne
der bestemt 
har behov fo

oignerede og 

mmende og a

v at kunne be
ønsker og va
 seng om aft

e beboere. 

for, hvorlede

vis selvhjulpe
g kan magte 

ledes der ud
er fokus på m
n har flere r
eren gennem
re opgaver om
målet herme

å afdelingern
m hun med s
l en opgave. 
OP-katheter 

beboerne ikk
e kender ikk

st om at ital

har behov fo
eboernes ind
den aktiveren

ontaktperson

ber 2015 

ere-
 ikke 
r. 

 

altid 

e-
aner 
te-

es 

en, 
 den 

fø-
med-
res-
m 
m-
d er 

ne 
tor 
 
 som 

ke er 
e til 

le-

r. 
ivi-
nde 

ns-
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Gribs

Uanm

 

 

4.4.2

Data

Tilsy
vurd

 

4.4.3

Data

skov Kommun

meldt helhed

2 Praktis

a Re

Ti
ce

Be

M
de

Ek
te

ynets 
dering  

Ti
ne
st

Hj

3 Mad og

a Pl

De
bu
en

Pl
og
ko
in
st

På
st

Ti
de
af

Ti
si
ge
el

Ti
al

Ti
ko

Pl

Så
ke
er

En
ik

M
be
to
bl

ne 

stilsyn, Skov

  

sk hjælp 
engøringsopg

ilsynet obser
entret og i b

eboerne ytre

Medarbejdern
et omfang, d

ksempelvis m
es sengetøj o

ilsynet vurde
es boliger er
tandarder. 

jælpen til pr

g måltider

lejecentrets 

e enkelte af
udget hertil.
ndelige tilbe

lejecentret h
g beboere. L
ostmåltidet b
ndflydelse fra
tyret af med

å tilsynets ru
temning med

ilsynet bemæ
er anretter o
fdeling er de

ilsynet bemæ
dder med ve
erne bemær
ller betjener

ilsynet oplev
ltid sidder en

ilsynet bemæ
ostmåltidet. 

lejecentret t

åvel de to in
er stor tilfre
r blevet rigti

n beboer sæ
kke lige bryd

Medarbejdern
etjene sig ve
o beboere er
levet tilbudt

vsminde Plej

gaven på Ple

rverer en tilf
eboernes bo

er stor tilfred

ne beskriver,
det er muligt

medinddrage
og lægges tø

erer, at den 
r meget tilfre

raktisk støtte

r 

 storkøkken 

delinger sørg
. I forhold til
eredning. 

har et kostrå
Leder oplyser
bliver sat på
a beboernes 
arbejderne. 

undgang ved 
d veldækked

ærker, at de
og serverer m
er fadserveri

ærker ligeled
ed bordene, 
kes det, at a
r beboerne i 

ver, at meda
n medarbejd

ærker, at de
 

tilbyder med

terviewede 
dshed med m
ig god, efter

tter pris på,
er sig om da

ne oplever, a
ed fadserveri
r i stand til a
t platte-anre

ecenter 

ejecentret lø

fredsstillend
oliger. 

dshed med r

, at beboerne
t. 

es en af de in
øj til vask. 

 hygiejniske 
edsstillende 

e er afstemt

 producerer d

ger selv for m
l den varme 

åd med repræ
r, at kostråd

å den komme
 side. Beboe
 

 servering af
e borde. 

et på fire ud 
morgen- og f
ng for beboe

des, at der e
 når frokostm
alle medarbe
 stående pos

arbejderne i 
der med ved 

er typisk er m

darbejderne 

beboere som
madens kvali
r at man nu s

 at der altid
agens ret. 

at størstedel
ing. I en afd

at betjene sig
etning, men h

øses af rengø

de rengørings

renholdelsen

e medinddra

nterviewede 

 standard på 
 og lever op 

t efter beboe

den varme m

morgen- og f
 mad udfører

æsentanter f
det netop ha
ende dagsord
erne oplever,

f frokostmålt

af fem afdel
frokostmåltid
erne. 

er forskel på,
måltidet serv
ejdere er opt
sition ved sid

 højere grad 
 bordet fra s

mellem 2-3 m

 pædagogisk

m beboerne p
itet. Flere b
selv produce

d er et altern

en af beboe
eling beskriv
g ved fadser
har fravalgt 

øringspersona

sstandard ov

 af deres bo

ages i praktis

 beboere, nå

 fællesareale
 til kommune

ernes ressou

mad til beboe

frokostmåltid
r afdelingern

fra ledelsen,
r fremsat øn
den, da der ø
, at frokostm

tidet observe

linger er med
det for bebo

, hvorvidt m
veres. På nog
taget af gøre
den af beboe

 bør fordele 
start til slut. 

medarbejdere

 måltid. 

på fællesare
eboere fortæ

erer denne på

nativ til men

rne ikke selv
ver en meda
rvering. Disse
dette. 

Septem

ale.  

veralt på Plej

olig.  

ske gøremål 

år der skal sk

er og i beboe
ens kvalitets

rcer og beho

erne.  

det og har e
ne en del af 

, medarbejd
nske om, at f
ønskes mere

måltidet er n

veres hyggeli

darbejderne
oerne. På en 

edarbejdern
gle af afdelin
emål i køkke
eren.  

 rollerne, så 
 

e omkring fr

ealerne udtry
æller, at ma
å stedet. 

uen, hvis ma

v er i stand t
rbejder, at k
e to beboere

ber 2015 

je-

 i 

kif-

er-
s-

ov. 

eget 
 den 

ere 
fro-
 
oget 

g 

e, 
 

ne 
n-
enet 

 der 

ro-

yk-
den 

an 

til at 
kun 
e er 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

4.4.4

Data

skov Kommun

meldt helhed

På
m
ik
de
on

De
be

M
le
pe

En
kr
sk
m

De
re
m

ynets 
dering 

Ti
de
hy

Ti
dr

 

4 Rehab

a P
p
 
Så
te
o
Jf

B
n
 
E
d
b
ve
B
u
 
M
g
ve
 
M
ti
re
st
 
 

ne 

stilsyn, Skov

  

å en anden a
mal, da der e
kke forenelig
et medarbej
nen, når de s

erfor er det 
eboerne. 

Medarbejdere
em beboere o
elvis informe

n medarbejd
ring måltidet
kal køre unde

medarbejdere

et er tilsyne
e, der sagten

muligheden. 

ilsynet vurde
ernes rolle o
yggeligt sam

ilsynet vurde
ragelse af be

ilitering 
lejecentret 
å medinddra

åvel i den da
er og trænin
g medinddra
f. dog bemæ

 
egge de inte
ing, hvilket 

n af beboern
agen med m
etydningen a
er flere opga
eboeren fort
undværlige 

Medarbejdern
es i dagligda
eau. 

Medarbejdern
il medinddra
e er meget a
tort behov fo

vsminde Plej

afdeling besk
r et større m

gt med, at de
dernes oplev
selv skal bet

 personalet p

e beskriver, a
og medarbej
eres beboern

der fortæller
t. Derfor er 
er måltidet. 
en spiseborde

ts oplevelse,
ns selv kunne

erer, at der m
omkring målt
vær og dialo

erer, at der m
eboerne unde

arbejder må
agelse af beb

aglige pleje 
ng er der meg
agelse af beb
ærkningerne 

erviewede be
respekteres 

ne fortæller,
mindst mulig 

af at holde s
aver, som hu
tæller, at hu
for hende. 

ne kan redeg
agen med he

ne fortæller,
agelse i pleje
aktive og del
or motivatio

ecenter 

kriver medar
madspild, når
er er et budg
velse, at beb
tjene sig. 

på afdelinge

at der under
jdere. Man t
ne om efterm

r, at det er v
man opmær
 Får en med
et og går lid

, at der på a
e tage smørr

med fordel k
tiderne, såle
og under må

med fordel b
er måltidet.

ålrettet ud fr
boernes ress

og omsorg fo
get tilfredss
boernes resso
 under punkt

eboere ønske
 af medarbej

, at det har 
behov for st
sig i gang. Be
un selv varet
un har fået t

gøre for, hvo
enblik på ved

, at der er st
en og deltage
ltager i alt, d
n af medarb

rbejderne, a
r der anvend
get, der skal
boerne kan b

n, der anret

r måltiderne 
aler om dagl

middagens ak

vigtigt at ska
ksom på, at 
arbejder et 
t ud i lokale

afdelingerne 
rebrødet fra 

kan sættes s
edes at der i 
ltidet.  

bør sættes y
 

ra en aktiver
ourcer. 

or beboerne 
tillende foku
ourcer. 
tet ”Mad og m

er ikke at de
jderne. 

stor betydni
tøtte. Beboe
eboeren, der
tager på trod
tildelt hjælp

ordan beboer
dligeholdelse

tor forskel p
else i trænin
de får tilbud

bejderne. 

t fadserverin
des fadserver
 overholdes.

blive stressed

ter og server

 er fokus på 
ligdagsoplev
ktiviteter. 

abe den nødv
 opvaskemas
telefonopka
t. 

 umiddelbart
 fadene, hvis

tørre fokus p
 endnu højer

derligere fok

rende tilgang

 som i tilbud
us på fasthol

måltider”. 

eltage i noge

ng for hende
ren er mege
r er kørestols
ds af sit fysis
emidler, som

rnes ressourc
e af beboerne

å beboernes
ng og aktivite
t – mens and

Septem

ng ikke er op
ring. Dette e
. Yderligere 
de i madsitu

rer maden fo

 dialogen me
velser – eksem

vendige ro o
skinen ikke li
ld, forlader 

t er flere be
s de blev giv

på medarbej
re grad sikre

kus på medin

g og har foku

ddet om aktiv
ldelse, udvik

en form for t

e at klare hv
et bevidst om
sbruger, bes
ske handicap
m nu er blev

cer medindd
es funktions

s ønsker i for
et. Nogle be
dre beboere 

ber 2015 

pti-
er 
 er 
uati-

or 

el-
m-

m-
ige 

boe-
vet 

j-
es 

nd-

us 

vite-
kling 

ræ-

ver-
m 
skri-
p. 
et 

dra-
ni-

rhold 
eboe-
 har 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

4.4.5

Data

Tilsy
vurd

 

4.4.6

Data

skov Kommun

meldt helhed

M
d
 
E
si
fo
li

ynets 
dering  

Ti
fo

 

5 Omgan

a Ti
be
Ti
og

 

Al
ko

 

M
go

Fl
ho
be

M
st
en
m

Ko
de

 

En
ha
ar
be
m
pr
at

ynets 
dering 

Ti
tr

6 Aktivit

a Pl
ru
Pl
ho
 
 

ne 

stilsyn, Skov

  

Medarbejdern
es verbal og

n medarbejd
ig tilbud om 
or, at beboe
dt uden for 

ilsynet vurde
orhold til beb

ngsform og

ilsynet obser
eboere og m
ilsynet bemæ
g er i dialog 

lle beboere g
ommende, sa

Medarbejdern
od, og at ma

lere af meda
old til situat
eboerne ime

Medarbejdern
truktiv og res
n negativ ton

man taler åbe

ommunikatio
er er genere

n medarbejd
ar lavet sam
rrangement.
ejderen er i 

mellem at væ
rofessionelt.
t hun hellere

ilsynet vurde
ret. 

teter og tr
lejecentret h
ummer inden
lejecentret h
olde sig, når

vsminde Plej

ne beskriver,
 non-verbal 

der oplyser, 
 træning, ha
ren er aktiv 
Plejecentret

erer, at pleje
boerne. 

g sprogbrug

rverer respek
edarbejdere

ærker positiv
 med beboer

giver udtryk 
amt at der a

ne beskriver,
an er meget o

arbejderne b
ioner, hvor d

ellem.  

ne oplever, a
spektfuld. O
ne til sine ko
ent med hina

onen med på
lt et godt sa

der beskriver
men med fa
 Beboeren sp
 disse situati

ære åben og h
 Medarbejde

e vil høre nog

erer, at der e

ræning 
har et varier
ndørs og ude
har en mege
r vejret tillad

ecenter 

, hvorledes d
 guidning som

 at en af de 
ar et særdele
 i hverdagen
t. 

ecentret har

g 

ktfuld og ane
e på såvel fæ
vt, at medar
rne, når der 

 for, at med
altid kommun

, at dialogen
opmærksom

beskriver eks
der ikke ople

at kommunik
Oplever man 
olleger, er de
anden om de

årørende bes
amarbejde m

r betydninge
milien og ve
pørger ofte i
ioner meget 
have en god 
eren fortælle
get om, hvo

er en god og

ret tilbud om
endørs aktivit
et hyggelig og
der det. Der 

der i motivat
m et nyttigt 

interviewede
es godt famil
, bliver men

r fokus på de

erkendende 
ællesarealer 
rbejderne op
er mulighed

arbejderne e
nikeres i en 

 mellem beb
 på at være 

sempler på, h
eves hensigts

kationen mel
en sjælden g
er tillid i me

ette. 

skrives som v
med de pårør

en af at spørg
ennerne, når 
ind til meda
 bevidst om 
 dialog med 
er, at hun m
rdan han har

g respektfuld

m aktiviteter 
teter. Tilsyn
g velholdt ha
 er desuden 

tionen af beb
redskab. 

e beboere, d
liært netvær

ntalt stimuler

en rehabilite

 kommunikat
som i beboe

pholder sig på
 herfor. 

er omsorgsfu
respektfuld o

boere og med
 aktiv lyttend

hvorledes de
smæssig kom

lem medarb
gang, at en k

edarbejdergr

værende upr
ende. 

ge ind til, hv
 han har vær
rbejderens p
at finde den
beboeren og
eget ofte sig
r det. 

d omgangston

 til beboerne
et bemærke
ave, hvor be
 en sansehav

Septem

boerne anve

der har frasa
rk, som sørg
ret og komm

erende indsat

tion mellem 
ernes boliger
å fællesarea

ulde og imød
og høflig ton

darbejdere e
de.  

er ageres i fo
mmunikation

bejdere er ko
kollega taler
ruppen til, a

roblematisk,

vad beboeren
ret ude til e
privatliv. Me
n rette balan
g samtidig ag
ger til beboe

ne på Plejec

e. Aktivitete
er positivt, a
eboerne kan 
ve. 

ber 2015 

en-

agt 
er 

mer 

ts i 

 
. 

aler 

de-
ne. 

er 

or-
n 

on-
r i 
t 

 og 

n 
t 
dar-
ce 
gere 
eren, 

cen-

erne 
at 
op-
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

4.5 

Data

skov Kommun

meldt helhed

Pl
hj
vi
ga

Pl
ti
pl
te

Ti
op
du
 
Ti
po
te
hv

På
be
Pl
so
 
På
ru
m
ti
 
Be
te
 
M
En
tr

M
ak
og

De
Pl

ynets 
dering 

Ti
te

Organ

a P
o
c
h
g
u
ve
 

ne 

stilsyn, Skov

  

lejecentret h
jemmeboend
iteter som gr
anske få beb

lejecentret h
lbud om træ
lanlægges og
etsmedarbej

ilsynet bemæ
pholdsstue. P
uo-cykel. 

ilsynet får ud
ositivt, at de
ermiddagen. 
vilke aktivite

å tilsynsdage
eboerne delt
lejecentret h
om Plejecent

å tilsynets ru
um indrettet

men, hvor de 
l og bliver b

eboerne give
er og træning

Medarbejdern
n medarbejd
ravlhed, hvor

Medarbejdere
ktiverende ti
g mulighed f

et er medarb
lejecentret. 

ilsynet vurde
eter og træn

nisatorisk

å Plejecentr
g en pædago
entret har to
edsfaglig ud
aver relatere
ddannet syg
ed hendes fr

vsminde Plej

har et stort t
de borgere. T
ruppeaktivite
boere træner

har tilknytte
æning og akti
g koordinere
derne på Ple

ærker, at de
På flere opsl

dleveret ove
er på de fles
 De medarbe
eter der fore

en er der sto
tager. Sener
har en mege
tret sætter s

undgang mød
t hertil. Bebo
 får en hygge
udt på kaffe

er udtryk for
g. 

ne oplever, a
der oplyser, a
r eksempelvi

e oplyser, at 
ilgang. Der t
for træning p

bejderne opl
 Alle boliger 

erer, at der e
ing er afpass

ke ramm

ret er der an
og. Der er til
o ufaglærte 
dannelse. De
et til storkøk
eplejerske o
ravær. 

ecenter 

træningsloka
Træningslok
eter. Det er 
r på eget init

et fysioterape
ivitet til beb
es i tæt sama
ejecentret. 

er på flere af
lagstavler er

ersigt over m
te dage er a
ejdere, som 
egår på tilsyn

ole-gymnasti
re på dagen e
et aktiv grupp
stor pris på. 

der tilsynsfø
oerne fortæl
elig snak hen
e af de to and

r stor tilfreds

at der er god
at aktivitete
is vasketøj h

 man på afde
tilbydes træn
på kondicykl

levelse, at d
 har loftlifte

er et aktivt 
set efter beb

mer og tvæ

nsat medarbe
lknyttet fysi
 medarbejde
erudover er 
kkenet og re
og har en adm

ale, som ben
kalet anvende
 medarbejde
tiativ i træn

euter og erg
boere to gang
arbejde mell

fdelinger stå
r der opslag 

månedens akt
aktiviteter bå
 tilsynet tale
nsdagen. 

k ved en friv
er der arrang
pe af frivillig
 

rende to mæ
ller, at de ny
n over borde
dre beboere

shed med de

de aktivitetsm
er prioriteres
hermed må v

elingsniveau
ning til bebo
er på afdelin

der er de nød
e. 

miljø på oms
boernes beho

ærfagligt

ejdere med s
oterapeuter

ere, som er p
 der ansat pe
engøringen p
ministrativ m

nyttes af såve
es til såvel in
ernes opfatte
ingslokalet. 

oterapeuter
ge ugentligt.
lem terapeut

r træningscy
på tilbud om

tiviteter. Det
åde om form
er med, er al

villig. Godt e
geret damek
ge, der yder 

ænd, der spil
yder at spille
et. En tredje 
. 

e mange tilbu

muligheder p
s højt også p
vente lidt. 

 ligeledes ha
oerne i form 
ngerne. 

dvendige hjæ

sorgscentre 
ov og ønsker

t samarb

sundhedsfag
 og ergotera

på vej til at s
ersonale, der
å Plejecentr

medarbejder

Septem

el beboere s
ndividuelle a
else, at kun 
 

r, som forest
. Tilbuddene
ter og aktivi

ykler i fælles
m cykelture p

t bemærkes 
middagen og e
lle vidende o

en fjerdel af 
klub.  
 en stor inds

ller billard i 
e billard sam
 beboer stød

ud om aktivi

på Plejecent
på dage med 

ar fokus på d
 af gangtræn

ælpemidler p

 samt at akti
r. 

bejde 

glig uddannel
apeuter. Plej
starte en sun
r varetager o
ret. Leder er
r, der træder

ber 2015 

som 
akti-
 

tår 
e 
-

s 
på 

 
ef-
om, 

 

sats, 

 et 
m-
der 

ite-

tret. 
 

den 
ning 

på 

vi-

lse 
je-
nd-
op-
r 
r til 
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Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

 

 

4.5.

Data

skov Kommun

meldt helhed

L
o
h
h
ik
st
re
 
Sy
le
 
P
a
b
 
M
ik
fo
a
D
ve
a
d
m
M
te
a
a

ynets 
dering 

Ti

1 Medar

a T
e
 
L
a
d
d
g
si
D
 
B
 
M
M
D
b
h
m
o
b

ne 

stilsyn, Skov

  

eder oplyser
g sundhedsa
edsassistent
edsplejen af
kke stemmer
tenter, der h
e. 

ygefraværet
egennemstrø

å Plejecentr
nvendes til f
åde beboern

Medarbejdern
kke, at dette
ortæller, at 
fdelinger.  

Der er ikke ov
ed, at man i
f omsorgssys
er ind lidt fø

møder ind i a
Medarbejdern
ernt er velfu
rbejderne be
ndet fysiote

ilsynet har in

rbejderkom
Tilsynet bemæ
ngagerede i 

eder oplever
nsvarligt og 
e fokus på a
er igangsat i
erne ved bla
istenter og e

Der er pt. to 

eboerne opl

Medarbejdern
Medarbejdern
Det er medar
rugbart i hve
vordan man 

man står over
gså selv har 
eskriver, at 

vsminde Plej

r, at der har 
assistenter i j
ter ofte ønsk
f beboerne. 
r overens me
har et målre

t er forholdsv
ømningen lig

ret har man 
faglig refleks
nes og medar

ne beskriver,
e påvirker de
 man er meg

verlapning m
nformerer h
stemet. Flere
ør vagtens st
aften- eller n
ne oplever, a
ungerende, o
eskriver ekse
rapeuten, pr

ngen bemær

mpetencer 
ærker positiv
 deres job. 

r, at medarb
 fleksibelt. L
at sikre tilste
indsatser me
andt andet y
en sygeplejer
vakante still

ever, at med

ne oplever, a
ne gennemgå
rbejdernes o
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