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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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overordnede indtryk af Plejecenter SSkovsminde er,
e at der er tale om et pplejecenter med:
Det o
“Få mangle
er, som rela
ativt nemt vvil kunne afh
hjælpes ved en målrette
et indsats”.
Tilsyn
net vurdererr, at Plejece
enter Skovsm
minde arbejder profession
nelt på at siikre beboern
ne den
pleje
e og omsorg, de har behov for, ud frra individuellle hensyn tiil beboerness ønsker og vaner.
v
Pleje
ecentret leve
er op til krav
vene i kommu
unens kvalite
etsstandarde
er.
Den ssundhedsfag
glige indsats leveres ud fra en reha
abiliterende/aktiverendee tankegang
g med
fokuss på medindd
dragelse og vedligeholde
v
else af beboe
ernes ressourrcer.
Tilsyn
net vurdererr, at Plejece
enter Skovsm
mindes fysisk
ke rammer, indretning oog atmosfære indbyderr til fællesskab og samv
vær i mindrre enheder. Plejecentre
et har en good rengøringsstandard..
Beboe
yk for, at dee får den ple
eje og
erne oplever trivsel på plejecentrett. Beboerne giver udtry
omso
org, de har behov
b
for. Be
eboerne give
er udtryk forr tilfredshed med madenns kvalitet på plejecen
ntret. Tilsyne
et vurderer, at medarbe
ejderne har fokus
f
på at skabe
s
trivsell omkring be
eboernes m
måltider. Tilsynet vurderer dog sam
mtidigt, at de
er bør sætte
es yderligeree fokus på medarm
bejde
ernes rolle omkring
o
målttiderne og itaalesættelse af dette ove
er for beboerrne.
Tilsyn
net vurdererr, at medarb
bejderne harr de nødvendige kompettencer til att udføre plejjen og
omso
orgen for beb
boerne. Medarbejderne kkan fagligt redegøre
r
for princippernne bag den aktivea
rende
e tilgang i pllejen og omssorgen for be
eboerne.
Tilsyn
net vurdererr, at den sundhedsfaglige
e dokumenta
ation på Plejecenter Skov
ovsminde er meget
m
tilfre
edsstillende. Tilsynet tag
ger i sin vurd
dering højde for, at pleje
ecentret akttuelt befinde
er sig i
en im
mplementerin
ngsfase i forbindelse med
d nyt omsorg
gssystem.
På Pllejecenter Skovsminde
S
hersker en aanerkendend
de og respektfuld omgaangstone. Tilsynet
vurde
erer, at bebo
oerne har frrihed og med
dbestemmelse i forhold til deltagelsse i aktivitetter og
dagligg livsførelse.
e foretaget på baggrund
en af det dattamateriale, som er indssamlet
BDO’s vurdering er
d af analyse
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 Ple
ejecentrets ffremadretted
de
udvikkling:

Anb
befalinger
1. Tilsynett anbefaler, at ledelsen ttager kontak
kt til Gribsko
ov Kommune med henblik
k på
ibrugtag
gen af ændringsskemaer..
2. Tilsynett anbefaler, at der sætte
es større fokus på medarbejdernes roolle omkring
måltiderne, således at der i end
dnu højere grad sikres hy
yggeligt samvvær og dialo
og
under måltidet.
m
3. Tilsynett anbefaler, at der i høje
ere grad arbe
ejdes målretttet med konntaktpersonssrollen, såle
edes at bebo
oerne inform
meres om derres kontaktpe
erson og form
målet herme
ed.
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OPLY
YSNINGE
ER OM SSKOVSM
MINDE PL
LEJECEN
NTER

Adre
esse
Skovvsminde Plejjecenter, Sko
ovsmindeparrken 2, 3230 Græsted
Leder
Centerleder Len
ne Steensen
Anta
al boliger
57 b
boliger
Dato
o og tidspun
nkt for tilsyn
nsbesøg
9. se
eptember 20
015, kl. 8.00 – 12-45
Tilsy
ynets deltag
gerkreds
Tilsyynet intervie
ewede:
1 led
der
2 so
ocial- og sund
dhedsassistenter
2 so
ocial- og sund
dhedshjælpe
ere
1 so
ocial- og sund
dhedsassistentelev
Deru
udover intervviewede tilsynet to bebooere i egen bolig.
b
e
dialog med me
edarbejdere og beboere på fællesareealerne unde
erTilsyynet havde endvidere
vejss gennem tilssynet.
Tilsyynet blev afssluttet med en kort tilbaagemelding om
o tilsynsforrløb og foreløøbige udford
dringer til lederen.
Tilsy
ynsførende
Gittte Ammundse
en, Senior Manager og syygeplejerske
e
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erview med lederen:
Inte

Data
a

orhold til sidsste års tilsyn
n blev der ve
ed det uanme
eldte kommuunale tilsyn
I fo
give
et anbefaling vedrørend e den sundhedsfaglige dokumentatioon i døgnrytm
mepla
anerne.
Led
der oplyser, at der har væ
æret dialog mellem lede
else og medaarbejdere om
mkrin
ng sidste års tilsyn. Det h
har været italesat over for
f medarbej
ejderne, hvorrledess der i endnu
u højere grad
d kan sikres korrekt doku
umentation aaf helhedsplejen
for beboerne. Særligt
S
har d
der været fokus på dokumentation aff den aktiverende tilgang til pllejen og sproogbruget i dø
øgnrytmepla
anerne.
der oplyser, at Plejecenttret har stortt fokus på ett ”Nærværspprojekt”, hvo
or
Led
Ale
eris tilbyder kurser til allle medarbejd
dere. Projek
ktet kører ovver halvandett år,
og vedrører em
mner som kom
mmunikation
n og værdier.
erligere er nyt omsorgssyystem stadig
g under imple
ementering, og der ses frem
f
Yde
til fuld
f
ibrugtag
gning af dettte.
Ple
ejecentret de
eltager i und
dervisningsfo
orløb, hvor Gribskov Kom
mmune er arrrangørr. Eksempelv
vis modtagerr medarbejde
ere undervisning i emnerr som mundh
hygiejn
ne og den akttiverende tillgang til plejjen.
der beskriverr målgruppen
n som komplleks. På Plejecentret harr størstedele
en af
Led
beb
boerne udforrdringer i forrhold til hukommelsen eller er diagnnosticeret me
ed
en demenssygdom. Plejece
entret har lig
geledes soma
atiske beboeere og beboere i
terrminale forlø
øb. Leder opllever, at derr har været et
e meget konnstruktivt og
g
fag
gligt velfunge
erende samaarbejde med det palliativ
ve team omkkring beboerre i
terrminalfasen.
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.2
Data
a

Tilssynet har ing
gen bemærk ninger.

Værd
digrundla
ag
der oplyser, at der overoordnet arbejd
des målrette
et ud fra kom
mmunens fasstLed
satte værdier. I Aleris er de
er udarbejde
et fem overo
ordnede værrdier, som Plejentret følger målrettet.
m
Le
eder beskriv
ver de fem væ
ærdier og givver eksempller
cen
på,, hvorledes disse
d
efterlevves i hverdag
gen.
ejderne er go
ode til at havve værdierne for
Dett er lederenss opfattelse, at medarbe
øje
e i det daglig
ge arbejde.
darbejderne
e beskriver, aat man på Pllejecentret gerne
g
vil signnalere hjemllig
Med
hyg
gge i indretningen og at d
der skal værre en god og positiv stem
mning i afdelingerrne, således at man forne
emmer, at såvel
s
beboere
e som medarrbejdere triv
ves
på Plejecentrett.
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ærdisættet for Aleris.
Tilssynet får udlleveret beskkrivelse af væ
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.3

Tilssynet vurderrer, at ledelsse og medarb
bejdere på Skovsminde
S
PPlejecenter ara
bejjder målrette
et på at skab
be et miljø, som imødeg
går beboernees behov for
omsorg, tryghed og trivsel i hverdagen..

Sundh
hedsfagliig dokum
mentation
n

Data
a

ejecentret err midt i en im
mplementeriingsfase i forrhold til Ava leo omsorgsssyPle
stem. Derfor err der endnu ikke oprette
et døgnrytme
eplaner for aalle beboere i
ytmeplaner for
f alle bebooere i såkald
dte
omsorgssystemet. Der forelligger døgnry
boermapper..
beb
På Plejecentrett arbejdes de
er med triag
gering på alle
e afdelinger..
aterer, at derr endnu ikke
e arbejdes med udfyldelsse af ændringsTilssynet konsta
ske
emaer.
mgår 2 bebooeres døgnryttmeplaner og helbredsopplysninger.
Tilssynet gennem
Tilssynet vurderrer, at dokum
mentationen er meget tilfredsstillendde.
Dok
kumentation
nen er ajourfført og beskrrivelserne ind
deholder hanndlevejleden
nde
og individuelle beskrivelserr af plejen og omsorgen gennem helee døgnet. Tilsybeskrivelsern
ne i døgnrytm
meplaner tagger udgangsnett bemærker positivt, at b
pun
nkt i en aktiv
verende tilgaang til plejen.
Derr er et faglig
gt og professiionelt sprog i det skriftliige materialee.
gede hjælp og
o de beskreevne ydelser.
Derr er sammenhæng melle m den bevilg
I diialogen med medarbejde
erne oplyses det, at det er teamledeer og kontakttperson
nens ansvar at
a sikre ajou rført dokumentation. Te
eamleder opllyser, at dok
kume
entationen alltid ajourføre
gås
es ved ændrringer i beboerens behovv og gennemg
som
m minimum altid
a
hver 6. måned. Tea
amlederen frremviser skeema over, hvornårr beboernes døgnrytmep laner og helbredsoplysniinger skal koontrolleres.
Tilssynet får opllyst, at medaarbejderne anvender
a
døg
gnrytmeplanner som et viigtigtt arbejdsredskab i hverd
dagen.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Tilssynet vurderrer, at dokum
mentationen er meget tilfredsstillendde og lever op
o
til kommunens kvalitetssta ndarder og lovgivningen
l
på områdett.
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eboere på fæ
ællesarealern
ne fremtrædder velsoigne
ereTiilsynet obserrverer, at be
de
e. Direkte ad
dspurgt, oplyyser beboern
ne på fællesa
arealer, at dder bestemt ikke
err noget at klage over, ogg at de får de
en pleje og omsorg,
o
de hhar behov for.
De
e to beboere
e, som tilsyn
net interview
wer i egen bo
olig, er velsooignerede og
ud
dtrykker storr tilfredshed
d med hjælpe
en til person
nlig pleje.
En
n beboer opllyser, at med
darbejderne er venlige og
o imødekom
mmende og altid
a
ta
ager hensyn til særlige b
behov.
An
nden beboerr fortæller, aat hun sætte
er stor pris på stadig selvv at kunne be
esttemme over sit liv. Bebo eren er glad
d for, at hend
des særlige øønsker og va
aner
i forhold
f
til ek
ksempelvis h
hvornår hun vil
v op om mo
orgenen og i seng om afttene
en, altid bliv
ver respekte ret af medarrbejderne.
Tiilsynet interv
viewer to me
edarbejdere
e i forhold till to konkretee beboere.
Be
egge medarb
bejdere kan med faglig overbevisning
o
g redegøre ffor, hvorlede
es
de
en personlige
e pleje skal udføres.
En
n medarbejd
der beskriverr i forhold till en beboer, som er delvvis selvhjulpe
en,
att man løbend
de har fokus på at observ
vere, at beb
boeren stadigg kan magte den
pe
ersonlige ple
eje uden støttte fra meda
arbejderne.
An
nden medarb
bejder beskrriver med fag
glig overbevisning, hvorlledes der udføre
es katheterpleje. Medarb
bejderen besskriver, at de
er i plejen eer fokus på medm
in
nddragelse aff beboeren. Medarbejderen oplever, at beboere n har flere resr
so
ourcer end vedkommend
de giver udtry
yk for. Derfo
or skal beboeeren gennem
m
m
målrettet
mottivation pressses lidt eksttra til selv att udføre flerre opgaver om
mkrring den perssonlige hygie
ejne. Medarb
bejder beskrriver, at form
målet hermed er
att fastholde beboerens
b
fu
unktionsnivea
au.
De
en interview
wede medarb
bejder fortæ
æller endvidere, at der påå afdelingern
ne
fo
orefindes serrvicebeskrive
elser (arbejd
dsgangsbeskrrivelser), som
m hun med stor
fo
ordel anvend
der, hvis hun bliver i tviv
vl om en faglig tilgang till en opgave.
M
Medarbejdere
en nævner bllandt andet servicebeskrrivelse for TO
OP-katheter som
ett eksempel.
I forhold
f
til ko
ontaktperson
nsordningen bemærker tilsynet,
t
at bbeboerne ikk
ke er
be
evidste om, hvem der err deres konta
aktperson. Flere beboeree kender ikke til
in
ndholdet i ordningen.
Medarbejdern
M
ne bekræfterr, at man ikk
ke er tilstrækkelig bevidsst om at itallesæ
ætte over for beboerne, hvem der err deres konta
aktperson.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynets vurd
derer, at beb
boerne får de
en pleje og omsorg,
o
de hhar behov for.
Tiilsynet vurde
erer, at pleje
en i høj grad
d tilrettelæg
gges efter beeboernes individu
uelle behov, ønsker og vvaner. Der arrbejdes målrrettet med dden aktiveren
nde
tilgang i pleje
en og omsorggen for beboerne.
erer, at der b
ettet med koontaktperson
nsTiilsynet vurde
bør arbejdess mere målre
ro
ollen.
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Praktissk hjælp
engøringsopg
gaven på Ple
ejecentret lø
øses af rengø
øringspersonaale.
Re

Data
a

Tiilsynet obserrverer en tilffredsstillend
de rengøringssstandard ovveralt på Plejjece
entret og i beboernes booliger.
Be
eboerne ytre
er stor tilfred
dshed med renholdelsen
r
af deres boolig.
Medarbejdern
M
ne beskriver,, at beboerne
e medinddra
ages i praktisske gøremål i
de
et omfang, det
d er muligtt.
Ek
ksempelvis medinddrage
m
es en af de in
nterviewede beboere, nåår der skal sk
kifte
es sengetøj og
o lægges tøøj til vask.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at den hygiejniske standard på fællesarealeer og i beboe
erne
es boliger err meget tilfre
edsstillende og lever op til kommuneens kvalitetsssttandarder.
Hjjælpen til prraktisk støtte
e er afstemtt efter beboe
ernes ressou rcer og beho
ov.

4.4.3
3
Data
a

Mad og
g måltiderr
Pllejecentrets storkøkken producerer den
d varme mad
m til beboeerne.
De
e enkelte afdelinger sørgger selv for morgenm
og frokostmåltid
f
e
det og har eget
bu
udget hertil.. I forhold till den varme mad udførerr afdelingernne en del af den
en
ndelige tilbe
eredning.
Pllejecentret har
h et kostrååd med repræ
æsentanter fra
f ledelsen,, medarbejdere
og
g beboere. Leder
L
oplyserr, at kostråd
det netop har fremsat ønnske om, at frof
ko
ostmåltidet bliver
b
sat påå den komme
ende dagsord
den, da der øønskes mere
in
ndflydelse fra
a beboernes side. Beboe
erne oplever,, at frokostm
måltidet er noget
sttyret af medarbejderne.
På
å tilsynets ru
undgang ved servering aff frokostmålttidet observe
veres hyggelig
sttemning med
d veldækked e borde.
Tiilsynet bemæ
ærker, at de
et på fire ud af fem afdellinger er meddarbejderne
e,
de
er anretter og
o serverer m
morgen- og frokostmåltid
f
det for bebooerne. På en
affdeling er de
er fadserveri ng for beboe
erne.
Tiilsynet bemæ
ærker ligeled
des, at der er
e forskel på,, hvorvidt m edarbejdern
ne
sidder med ve
ed bordene, når frokostm
måltidet serv
veres. På noggle af afdelin
nerne bemærkes det, at aalle medarbe
ejdere er opttaget af gøreemål i køkke
enet
ge
elller betjenerr beboerne i stående possition ved sid
den af beboeeren.
Tiilsynet oplev
ver, at medaarbejderne i højere grad bør fordele rollerne, så der
alltid sidder en
n medarbejd
der med ved bordet fra start
s
til slut.
Tiilsynet bemæ
ærker, at deer typisk er mellem
m
2-3 medarbejdere
m
e omkring frroko
ostmåltidet.
Pllejecentret tilbyder
t
med
darbejderne pædagogisk måltid.
Så
åvel de to interviewede beboere som
m beboerne på
p fællesareealerne udtry
ykke
er stor tilfredshed med m
madens kvaliitet. Flere beboere fortæ
æller, at maden
err blevet rigtiig god, efterr at man nu selv
s
produce
erer denne påå stedet.
En
n beboer sætter pris på, at der altid
d er et altern
nativ til men uen, hvis ma
an
ik
kke lige bryder sig om daagens ret.
M
Medarbejdern
ne oplever, aat størstedelen af beboerne ikke selvv er i stand til
t at
be
etjene sig ve
ed fadserveriing. I en afdeling beskriv
ver en meda rbejder, at kun
k
to
o beboere err i stand til aat betjene sig
g ved fadserrvering. Dissee to beboere
e er
bllevet tilbudtt platte-anre
etning, men har
h fravalgt dette.
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På
å en anden afdeling
a
beskkriver medarrbejderne, at fadserverinng ikke er op
ptim da der er et større m
mal,
madspild, nårr der anvend
des fadserverring. Dette er
e
ik
kke forenelig
gt med, at de
er er et budg
get, der skal overholdes.. Yderligere er
de
et medarbejdernes oplevvelse, at beb
boerne kan blive
b
stressedde i madsitu
uation
nen, når de selv
s
skal bettjene sig.
De
erfor er det personalet p
på afdelingen, der anretter og serverrer maden fo
or
be
eboerne.
M
Medarbejdere
e beskriver, aat der underr måltiderne er fokus på dialogen me
elle
em beboere og
o medarbejjdere. Man taler om daglligdagsoplevvelser – eksem
mpe
elvis informe
eres beboern
ne om efterm
middagens ak
ktiviteter.
En
n medarbejd
der fortællerr, at det er vigtigt
v
at ska
abe den nødvvendige ro omkrring måltidett. Derfor er man opmærksom på, at opvaskemasskinen ikke liige
sk
kal køre unde
er måltidet. Får en medarbejder et telefonopka ld, forlader
m
medarbejdere
en spiseborde
et og går lidt ud i lokalet.
De
et er tilsynets oplevelse,, at der på afdelingerne
a
umiddelbartt er flere beboere
e, der sagten
ns selv kunne
e tage smørrrebrødet fra fadene, hviss de blev giv
vet
m
muligheden.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at der m
med fordel kan
k sættes større fokus ppå medarbejjde
ernes rolle omkring
o
målttiderne, såle
edes at der i endnu højerre grad sikre
es
hyyggeligt samvær og dialoog under måltidet.
Tiilsynet vurde
erer, at der m
b sættes yderligere fokkus på medin
ndmed fordel bør
drragelse af be
eboerne unde
er måltidet.

4.4.4
4
Data
a

Rehabilitering
us
Plejecentret arbejder måålrettet ud frra en aktiverrende tilgangg og har foku
agelse af beb
boernes ressourcer.
på medinddra
åvel i den da
aglige pleje og omsorg fo
or beboerne som i tilbudddet om aktiv
viteSå
te
er og trænin
ng er der megget tilfredsstillende foku
us på fastholldelse, udvik
kling
og medinddra
agelse af beb
boernes resso
ourcer.
ærkningerne under punkttet ”Mad og måltider”.
m
Jff. dog bemæ
Begge de inte
erviewede be
eboere ønske
er ikke at de
eltage i nogeen form for træning, hvilket respekteres af medarbejjderne.
ne fortæller,, at det har stor betydning for hendee at klare hv
verEn af beboern
m
mulig behov for sttøtte. Beboeren er megeet bevidst om
m
dagen med mindst
a at holde ssig i gang. Be
eboeren, derr er kørestolssbruger, besskribetydningen af
er flere opga
aver, som hu
un selv varettager på trod
ds af sit fysisske handicap
p.
ve
Beboeren forttæller, at hu
un har fået tildelt
t
hjælpemidler, som
m nu er blevet
uundværlige for hende.
Medarbejdern
M
ne kan redeggøre for, hvo
ordan beboerrnes ressourccer medindd
drages i dagligda
agen med heenblik på ved
dligeholdelse
e af beboernees funktionsnieau.
ve
Medarbejdern
M
ne fortæller,, at der er sttor forskel på beboerness ønsker i forrhold
tiil medinddra
agelse i pleje
en og deltage
else i trænin
ng og aktiviteet. Nogle be
eboere
e er meget aktive
a
og delltager i alt, de
d får tilbudt – mens anddre beboere har
sttort behov fo
or motivatio n af medarb
bejderne.

10

Gribsskov Kommun
ne
Uanm
meldt helhedstilsyn, Skov
vsminde Plej ecenter

September 2015

Medarbejdern
M
ne beskriver,, hvorledes der
d i motivattionen af bebboerne anve
endes verbal og non-verbal guidning som
m et nyttigt redskab.
der oplyser, at en af de interviewede
e beboere, dder har frasa
agt
En medarbejd
es godt familliært netværrk, som sørger
siig tilbud om træning, haar et særdele
fo
or, at beboeren er aktiv i hverdagen, bliver men
ntalt stimulerret og komm
mer
lidt uden for Plejecentrett.
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.4.5
5

Tiilsynet vurde
erer, at pleje
ecentret harr fokus på de
en rehabiliteerende indsatts i
fo
orhold til beb
boerne.

Omgan
ngsform og
g sprogbrugg

Data
a

Tiilsynet obserrverer respekktfuld og ane
erkendende kommunikattion mellem
be
eboere og medarbejdere
e på såvel fæ
ællesarealer som i beboeernes boliger.
Tiilsynet bemæ
ærker positivvt, at medarrbejderne op
pholder sig påå fællesarea
aler
og
g er i dialog med beboerrne, når der er mulighed herfor.
g
udtryk for, at medarbejderne er
e omsorgsfuulde og imød
deAllle beboere giver
ko
ommende, sa
amt at der aaltid kommun
nikeres i en respektfuld oog høflig ton
ne.
Medarbejdern
M
ne beskriver,, at dialogen mellem beb
boere og meddarbejdere er
e
go
od, og at ma
an er meget oopmærksom på at være aktiv lyttendde.
Fllere af meda
arbejderne b
beskriver ekssempler på, hvorledes
h
deer ageres i fo
orho
old til situationer, hvor d
der ikke ople
eves hensigtssmæssig kom
mmunikation
n
be
eboerne ime
ellem.
M
Medarbejdern
ne oplever, aat kommunik
kationen mellem medarbbejdere er ko
onsttruktiv og resspektfuld. O
Oplever man en sjælden gang,
g
at en kkollega talerr i
en
n negativ ton
ne til sine koolleger, er de
er tillid i me
edarbejdergrruppen til, at
m taler åbe
man
ent med hinaanden om de
ette.
Ko
ommunikatio
onen med påårørende besskrives som værende
v
uprroblematisk, og
de
er er generelt et godt saamarbejde med
m de pårørende.
n medarbejd
der beskriverr betydninge
en af at spørg
ge ind til, hvvad beboeren
n
En
ha
ar lavet sammen med fa milien og ve
ennerne, når han har værret ude til et
arrrangement. Beboeren sp
pørger ofte ind
i til medarbejderens pprivatliv. Medarbe
ejderen er i disse situatiioner meget bevidst om at finde denn rette balance
m
mellem
at væ
ære åben og h
have en god dialog med beboeren ogg samtidig ag
gere
prrofessionelt. Medarbejde
eren fortælle
er, at hun meget ofte sigger til beboe
eren,
att hun hellere
e vil høre nogget om, hvordan han harr det.

Tilsy
ynets
vurd
dering

4.4.6
6
Data
a

Tiilsynet vurde
erer, at der e
er en god og
g respektfuld
d omgangstonne på Plejec
centrret.

Aktivitteter og trræning
h et varierret tilbud om
m aktiviteter til beboernee. Aktivitete
erne
Pllejecentret har
ru
ummer inden
ndørs og udeendørs aktivitteter. Tilsynet bemærkeer positivt, at
a
Pllejecentret har
h en mege
et hyggelig og
g velholdt ha
ave, hvor beeboerne kan opho
olde sig, nårr vejret tillad
der det. Der er desuden en sansehavve.
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Pllejecentret har
h et stort ttræningsloka
ale, som ben
nyttes af såveel beboere som
s
hjjemmeboend
de borgere. T
Træningslok
kalet anvende
es til såvel inndividuelle aktia
viiteter som grruppeaktivite
eter. Det er medarbejde
ernes opfatteelse, at kun
ga
anske få beb
boere trænerr på eget inittiativ i træningslokalet.
Pllejecentret har
h tilknytte
et fysioterape
euter og ergoterapeuterr, som foresttår
tilbud om træ
æning og aktiivitet til beb
boere to gang
ge ugentligt.. Tilbuddene
e
g koordinere
es i tæt sama
arbejde melllem terapeutter og aktivipllanlægges og
te
etsmedarbejderne på Ple
ejecentret.
Tiilsynet bemæ
ærker, at deer på flere affdelinger står træningscyykler i fælless
op
pholdsstue. På
P flere opsllagstavler err der opslag på tilbud om
m cykelture på
p
du
uo-cykel.
dleveret ove
ersigt over månedens
m
akttiviteter. Dett bemærkes
Tiilsynet får ud
po
ositivt, at de
er på de fles te dage er aktiviteter
a
bå
åde om form
middagen og efe
te
ermiddagen. De medarbe
ejdere, som tilsynet tale
er med, er allle vidende om,
o
hvvilke aktivite
eter der fore
egår på tilsyn
nsdagen.
På
å tilsynsdage
en er der stoole-gymnastik ved en friv
villig. Godt een fjerdel af
be
eboerne delttager. Senerre på dagen er
e der arrang
geret damekklub.
Pllejecentret har
h en mege
et aktiv grupp
pe af frivillig
ge, der yder en stor indssats,
so
om Plejecenttret sætter sstor pris på.
å tilsynets ru
undgang mød
der tilsynsførende to mæ
ænd, der spilller billard i et
På
ru
um indrettett hertil. Bebooerne fortælller, at de ny
yder at spillee billard sam
mm
men,
hvor de får en hygge
elig snak hen
n over borde
et. En tredje beboer stød
der
til og bliver budt på kaffe
e af de to and
dre beboere.
eboerne give
er udtryk forr stor tilfredsshed med de
e mange tilbuud om aktiviiteBe
te
er og træning
g.
Medarbejdern
M
ne oplever, aat der er god
de aktivitetsm
muligheder ppå Plejecenttret.
En
n medarbejd
der oplyser, aat aktivitete
er prioriteress højt også ppå dage med
trravlhed, hvorr eksempelviis vasketøj hermed
h
må vente
v
lidt.
Medarbejdere
M
e oplyser, at man på afde
elingsniveau ligeledes haar fokus på den
d
ak
ktiverende tiilgang. Der ttilbydes træn
ning til bebo
oerne i form af gangtræn
ning
og
g mulighed for
f træning p
på kondicykler på afdelin
ngerne.
De
et er medarb
bejderne opllevelse, at der
d er de nød
dvendige hjæ
ælpemidler på
p
Pllejecentret. Alle boliger har loftlifte
e.
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.5
Data
a

Tiilsynet vurde
erer, at der e
er et aktivt miljø på omssorgscentre samt at aktivite
eter og træning er afpassset efter beb
boernes beho
ov og ønskerr.

Organ
nisatorisk
ke ramm
mer og tvæ
ærfagligtt samarb
bejde
nsat medarbe
ejdere med sundhedsfag
s
glig uddannellse
På Plejecentrret er der an
og. Der er tillknyttet fysioterapeuter og ergoteraapeuter. Plejjeog en pædago
o ufaglærte medarbejde
ere, som er på
p vej til at sstarte en sun
ndcentret har to
erudover er der ansat pe
ersonale, derr varetager opo
hedsfaglig uddannelse. De
et til storkøkkkenet og re
engøringen på Plejecentrret. Leder err
gaver relatere
ministrativ medarbejder
m
r, der træderr til
uddannet sygeplejerske oog har en adm
ed hendes frravær.
ve
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Leder oplyserr, at der har været udforrdringer i forrhold til at fa
fasholde socialassistenter i jjobbet. Det er leders ind
dtryk, at soccial- og sund-og sundhedsa
h
hedsassistentter ofte ønskker flere opgaver målretttet sygeplejeen fremfor helntninger kan ikke altid inndfries, idet de
hedsplejen aff beboerne. Disse forven
kke stemmerr overens me
ed Plejecenttrets behov for social- ogg sundhedsasssiik
sttenter, der har
h et målre ttet fokus på
å helhedsple
ejen af de koomplekse beb
boere
e.
l
gennem
msnitligt på 3-4 %. Perso
onaSyygefraværett er forholdsvvist lavt og ligger
le
egennemstrø
ømningen lig ger på et acceptabelt niveau.
møder hver 2. måned. Teeammøderne
e
På Plejecentrret har man faste teamm
f
reflekssion og drøfttelse af fælle
es udfordringger relateret til
anvendes til faglig
nes og medarrbejdernes hverdag
h
på Plejecentret.
P
.
både beboern
Medarbejdern
M
ne beskriver,, at der er dage med sto
or travlhed, m
men opleverr
ik
kke, at dette
e påvirker de
eres jobtilfre
edshed i negativ grad. Me
Medarbejdern
ne
fo
ortæller, at man er megget opmærksom på at hjæ
ælpe hinandeen på tværs af
afdelinger.
D er ikke ov
Der
verlapning m
mellem vagte
erne, men ge
ensidig inform
mation sikre
es
ve
ed, at man informerer h
hinanden gen
nnem skriftlig
g kommunikaation og brugen
af omsorgssysstemet. Flere
e medarbejd
dere fortælle
er, at de næ
æsten altid møm
ør vagtens sttart, netop for
f at få dialo
ogen med koollegerne, de
er
der ind lidt fø
m
møder
ind i aftena
eller n
nattevagten.
M
Medarbejdern
ne oplever, aat det tværffaglige samarrbejde både internt og ekse
te
ernt er velfu
ungerende, oog at der altiid er mulighe
ed for faglig sparring. Me
edarbejderne be
eskriver ekse
empler på ve
elfungerende
e samarbejdee med bland
dt
e læger og de
et palliative team.
andet fysioterapeuten, prraktiserende
Tilsy
ynets
vurd
dering

4.5.1
Data
a

Tiilsynet har in
ngen bemærrkninger herttil.

Medarrbejderkom
mpetencer og -udviklling
Tilsynet bemæ
T
ærker positivvt, at medarrbejderne virker faglig kkompetente og
o
engagerede i deres job.
bejderne på Plejecentrett er kompeteente og arbe
ejder
Leder opleverr, at medarb
nstant er behhov for et løb
benansvarligt og fleksibelt. LLeder oplyserr, at der kon
a sikre tilste
edeværelse af
a de rette fa
aglige kompeetencer. Pt. er
de fokus på at
i
me
ed henblik på
å at styrke det
d faglige niiveau i afdellinder igangsat indsatser
andt andet yyderligere ansættelse af flere social- og sundhedsasgerne ved bla
e sygeplejerrske.
siistenter og en
D er pt. to vakante stilllinger i forbiindelse med ovenståendee indsats.
Der
darbejderne
e er dygtige til
t deres job..
Beboerne oplever, at med
Medarbejdern
M
ne oplever, aat der er god
de mulighede
er for kompeetenceudviklling.
M
Medarbejdern
ne gennemgåår lige nu et omfattende
e kursusforløbb i Aleris reg
gi.
D er medarrbejdernes o plevelse, at kurset er fagligt meget relevant og
Det
brugbart i hve
erdagen. Und
dervisningen
n giver mulig
ghed for refleeksion over,
e i alternativ
ve løsningsm uligheder, når
n
hvordan man i højere graad kan tænke
m står overr for en fagliig udfordring
man
g. Medarbejd
derne er bevvidste om, att de
også selv har et ansvar foor at holde deres viden ajour. Flere m
medarbejderre
P
ts lærebøgerr.
beskriver, at de læser fagglitteratur og anvender Plejecentret
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Andre finder inspiration oog viden på nettet,
A
n
hvis de
d pludselig får en bebo
oer
m en sygdo
med
om, som de iikke har tilsttrækkelig kendskab til. M
Medarbejderne
beskriver, at undervisningg ved demen
nskoordinator ligeledes hhar været en
n god
m
måde
at få tilført ny vide
en på.
Tiilsynet vurde
erer, at de m
medarbejdere som har de
eltaget i tilsyynet, er faglligt
ko
ompetente og
o arbejder e
engageret og
g ansvarsbevidst.
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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

Efter et ønske fra
a Gribskov Ko
ommune arb
bejder BDO ud
u fra nedenstående vurdderingsskala ved
Helhe
edstilsynene.
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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ysninger kan henvendelse ske til
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ØNSSON
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Kommunerne
es Revision
BDO K
Godkkendt revisionsaktieselska
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Havneholmen 29
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DK-15
Tlf.: 33 12 65 45
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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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