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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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Det o
overordnede indtryk af Trongården
T
P
Plejecenter er,
e at der er tale om et pplejecenter med
m
Få mangle
er, som relattivt nemt vi l kunne afhjjælpes ved en
e målrette
et indsats
er tilsynets vurdering,
v
at de fysiske rrammer og in
ndretningen på Trongårdden Plejecenter
Det e
afspe
ejler beboern
nes behov fo
or hjemlighed
d, hygge og trivsel.
Det e
er tilsynets vurdering,
v
at beboerne fåår den pleje og omsorg, som de har bbehov for. MedM
arbejjderne imøde
ekommer be
eboernes beh
hov for omso
org og tryghed i hverdageen.
Tilsyn
net vurdererr, at det lede
elsesmæssigtt bør underssøges, hvorvidt alle nødkkald bliver be
esvaret om
m natten.
Tilsyn
net vurdererr, at den sundhedsfaglige
e dokumenta
ation fortsat har manglerr, men at Trongårde
en Plejecentter er på rettte kurs, idett der arbejde
es intens og målrettet
m
meed kvalitetsssikring a
af den sundh
hedsfaglige dokumentatio
d
on.
Tilsyn
net vurdererr, at beboern
ne får den prraktiske hjæ
ælp, de har behov for og eer tilfredse med
måde
en, hvorpå hjjælpen leveres. Det er ssamtidig tilsy
ynets vurdering, at bebooerne i stimuleres
til at deltage i sm
må praktiske gøremål i daagligdagen.
Tilsyn
net vurdererr, at medarbejderne frem
mstår kompe
etente i forho
old til beskriivelserne af,,
hvorledes pleje og
o omsorg bliiver udført. De kan fagligt redegøre for behovet for pleje og
g ommed udgangsspunkt i beboerens indivviduelle resso
ourcer.
sorg m
Det e
er tilsynets opfattelse,
o
att medarbejd
derne arbejder fokuserett på at sikre beboerne en
n høj
grad af medindflyydelse på da
agligdagen ogg udviser resspekt for beb
boernes forskkellige behov
v og
mtidig tilsyne
ets vurderingg, at alle anssatte påtage
er sig et ansvvar for at sikre
vanerr. Det er sam
beboe
erne livskvallitet i hverda
agen
Der h
hersker en go
od omgangstone kombine
eret med en stille og rolig adfærd bllandt medarb
bejderne
e.
Det e
er tilsynets vurdering,
v
at Trongården
n Plejecenterr med fordel kan sætte sstørre fokus på
meda
arbejdernes rolle omkring måltiderne
e, således att der i endnu
u højere gradd sikres hygg
geligt
samvvær og dialog
g under målttidet.
net vurdererr, at der bør iværksættess tiltag og an
ndre arbejdssgange i forhhold til at sik
kre,
Tilsyn
at be
eboernes morrgenmad altiid serveres p
på en tilfredsstillende måde.
Beboe
erne tilbyde
es aktiviteterr med stort vvarieret indh
hold i en kom
mbination af større fælle
esskab,, men også i mindre grup
pper.
net vurdererr, at miljøet og atmosfæ
æren på Pleje
ecentret er roligt og bærrer præg af trygt
Tilsyn
hed o
og trivsel forr beboerne.
e foretaget på baggrund
d af analysen
n af det data
amateriale, ssom er indsa
amlet
BDO’s vurdering er
mentation og observation
ner. Data vurrderes i relattion
under tilsynet gennem interviews, dokum
k
kvalitetsstan
ndarder og øvrige
ø
retningslinjer sam
mt tilsynets fa
aglige
til lovvgivningen, kommunens
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 Trongård
den Plejecenter fortsætter de iganngsatte initia
ativer i forrhold til at højne
h
kvalitteten af den
n sundhedsfa
aglige indsatts.
2. Tilsynett anbefaler, at Trongård
den Plejecenter sikrer, at den sunddhedsfaglige
e
dokume
entation er ajourført
a
ogg fremstår ha
andlevejledende og inddividuelt be-skrevet gennem hele døgnet foor alle beboere.
3. Tilsynett anbefaler, at der sætttes større fo
okus på med
darbejderness rolle omkrring
måltide
erne, såledess at der i en
ndnu højere grad sikres hyggeligt saamvær og dialog unde
er måltidet..
4. Tilsynett anbefaler, at der iværrksættes tilttag og udarb
bejdes nye aarbejdsgang
ge,
således at morgenm
maden, som serveres på
å bakker i be
eboernes booliger, er af tilfredsstillende kvalitet.
5. Tilsynett anbefaler, at der lede
elsesmæssigtt bør fokuse
eres på, hvo rvidt alle nø
ødkald blivver besvaret om natten
n.
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OPLY
YSNINGE
ER OM T
TRONGÅ
ÅRDEN PLEJECE
P
ENTER

Adre
esse
Tron
ngården Plejjecenter, Tro
ongårdsbakkken 1 - 3, 321
10 Vejby
Leder
Susa
an Andreasen
n
Anta
al boliger
60 b
boliger
Dato
o og tidspun
nkt for tilsyn
nsbesøg
Den 15. septemb
ber 2015, kl 08.15-14.000
Tilsy
ynets deltag
gerkreds
Tilsyynet intervie
ewede:
der
1 led
3 so
ocial- og sund
dhedshjælpe
ere
2 be
eboere
e
dialog med 3 m
medarbejderre og med fle
ere beboeree undervejs geng
Tilsyynet havde endvidere
nem
m tilsynet.
Tilsyynet blev afssluttet med en kort tilbaagemelding om
o tilsynsforrløb og foreløøbige udford
dringer til lederen.
Tilsy
ynsførende
Man
nager Mette Norré
N
Sørenssen, Sygeplejjerske, PD
Seniior Manager Gitte Ammundsen, Syge plejerske
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AGRUND
DLAG

3.1

Opføllgning på
å foregåe
ende tilsy
yn

Data
a

September 2015

erview med leder:
Inte
der oplyser, at hun er tilltrådt som ce
enterleder den 1. april 22015.
Led
Led
der er bekendt med sidstte års tilsynssrapport, og de anbefalinnger den affødte, som handlede om den sskriftlige sundhedsfaglige
e dokumentaation og samarbejjde mellem dag
d og aftennvagten.
Led
der oplyser, at der arbej des målrette
et med at op
pkvalificere dden skriftlige
dok
kumentation, og at der i januar måned er opstarrtet en procees i forhold til
t at
få den
d sundhed
dsfaglige dokkumentation beskrevet elektronisk.
der oplyser, at hun siden
n sin start som leder på stedet
s
har haaft et stærktt
Led
fok
kus på at forb
bedre kvalite
eten af doku
umentationen og skabe fo
forståelse og
sam
mmenhæng, således at d
den enkelte medarbejder
m
r kan agere oog se mening
g
me
ed at bruge omsorgsjourn
o
nalen.
Ligeledes italessætter lederr over for me
edarbejderne
e, at alle harr en vigtig ro
olle i
dhedsfaglige
e dokumentation, og det er vigtigt, at
a
forhold til at sikre den sund
e respektere
er hinandens kompetence
er og roller på
p området.
alle
der har gennemgået sam
mtlige beboerrs dokumentation.
Led
Derr er udarbejd
det arbejdsggange i forho
old til, hvilke
en medarbej der der har
anssvar for ajourføring af de
en sundhedsffaglige dokumentation, oog hvor ofte en
ajo
ourføring skal finde afste
ed.
æller leder, aat det har væ
æret en udfo
ordring at få tilrettelagt en
Ligeledes fortæ
bejdsdag, så medarbejde
erne oplever, at der er tiid til at nå pplejeopgaverrne
arb
og samtidig få dokumentere
d
et, i det omffang det er krævet.
k
Dettte er løst ved, at
d tyngdemåliing.
derr er udviklet arbejdssedller, og der arbejdes med
nger
Dett sidste embedslægetilsyyn har påvistt, at Trongårrden har en ddel udfordrin
i fo
orhold til me
edicinhåndte ring, og at den
d sundhedssfaglige dokuumentation har
h
ma
angler.
Derr er i den forrbindelse ble
evet sat eksttra fokus på medarbejdeernes omgang
g
me
ed medicinen
n, og der er llavet faste arbejdsproce
a
s
dure på dettte område, som
nøjje følger Sun
ndhedsstyrelssens fire trin
n.
ere
Mållgruppen på Trongården er kompleksse fysiske ælldre beboeree samt beboe
me
ed diagnostic
ceret demenss.
Tro
ongården harr 4 aflastninggspladser/midlertidige pladser
p
for deemente borg
gere,
dessuden 1 genh
husningsplad
ds.
Led
der oplever, at målgrupp
pens kompleksitet er steg
get. Det opleeves, at flerre
beb
boeres forløb
b er korte ogg af palliativ
v karakter.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Tilssynet har ing
gen bemærk ninger.
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Værd
digrundla
ag
erview med leder:
Inte

Data
a

der oplyser, at der arbej des ud fra PlejeGribskov
P
vs værdier, aat ”Trongård
den
Led
er stedet,
s
hvor livet leves oog styrkes”.
Led
der fortællerr, at der i øj eblikket arb
bejdes med at
a udbrede væ
værdigrundla
aget
til medarbejderne på alle P
PlejeGribsko
ovs plejecenttre.
der har et øn
nske om, at aalle på pleje
ecentret skall mødes medd tillid, og att det
Led
ska
al være hyggeligt, trygt oog rart at bo
o på plejecen
ntret. Det err vigtigt, at alle,
a
derr kommer/bo
or i huset, blliver mødt med
m venlighe
ed, interessee og imødeko
omme
enhed.
de beboerne udtaler, at de
d er meget glade for att bo på pleje
ecenDe interviewed
tret, hvor de fø
øler sig tryggge og vel tilp
passe i deres bolig og på fællesareale
er.
boerne giverr dog udtryk for, at det har
h været en
n urolig perioode og med stor
s
Beb
udsskiftning af medarbejder
m
re, som har sat
s sin påvirk
kning på hveerdagen.
En beboer finde
er fortsat ikkke, at der err blevet skab
bt den fornøddne ro og sta
abilite
et blandt me
edarbejderne
e.

Tilsy
ynets
vurd
dering

3.3
Data
a

darbejderne
e beskriver, aat værdier so
om omsorg, tryghed og aat skabe hjem
mMed
ligh
hed er eleme
enter, som ooptager dem meget i hve
erdagen. Dessuden benyttter
me
edarbejderne
e sig af begre
ebet borgere
en i centrum, som et natturligt begreb.
Med
darbejderne
e kender ikke
e til det overrordnede væ
ærdigrundlag for PlejeGriibsko
ov, men henv
viser til, at d
der hænger opslag
o
i personalestuen, som omhand
dler
væ
ærdier og normer.
Tilssynet vurderrer, at ledelsse og medarb
bejdere på Trongården
T
PPlejecenter ara
bejjder målrette
et med at im
mødekomme beboernes behov
b
for om
msorg, tryghe
ed
og trivsel i hverrdagen.

Sundh
hedsfagliig dokum
mentation
n
mgår to bebooeres sundhe
edsfaglige do
okumentatioon.
Tilssynet gennem
n ene beboers døgnrytme
eplan er ikke
e beskrevet individuel, oog der er ikk
ke
Den
han
ndlevejledning for hjælp
pen til bad og
g hjælpen om
m natten. Døøgnrytmepla
anen
tag
ger ikke afsæ
æt i den aktivverende tilga
ang, der ses ingen beskriivelse af, hv
vordan
n beboeren medinddrage
m
es i plejen. Der
D står kun, at beboer sselv kan ringe på
klokken ved behov.
mmelse melllem den syge
eplejefagligee vurdering og
o
Derr ses ikke en overensstem
døg
gnrytmeplanen i forhold til beboerne
es fysiske resssourcer og m
mentale tilstand.
n anden beboers døgnryttmeplan er beskrevet
b
me
eget individuuel og handle
eDen
vejledende. De
er ses beskrivvelser af ønssker og vanerr, og ligeledees beskrives
boers ressourcer og mediinddragelse af disse.
beb
Beb
boeren har fem handlepllaner, der ge
enerelt mang
gler at blive ajourført, f.eks.
opffølgning på handling
h
i forrhold til ernæ
æring. Der observeres
o
deesuden, at den
d
akttiverende handleplan maangler beskrivelse af både mål og hanndling, felte
et
sess helt tomt. Ligeledes
L
er den sygeple
ejefaglige udredning ikkee udfyldt.
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Med
darbejderne
e fortæller, aat de oplever, at døgnryttmeplanernee er et godt redska
ab i hverdage
en, og at de anvendes i forhold
f
til affløsere og eleever. Medarbejderrne er af den
n oplevelse, at kvaliteten at plejen er
e blevet beddre efter døg
gnrytmeplanerne er blevet in dført som ett fast arbejdsredskab.
darbejderen beskriver, aat de har anssvaret for att døgnrytmepplanerne altiid er
Med
ajo
ourførte. De skal altid jussteres ved ændringer
æ
og gennemses hver tredje
må
åned.
En medarbejde
er fortæller, at hun oplev
ver, at der er
e behov for meget dobbelt
bog
gføring, idet det fortsat ikke er muligt at anvend
de det elektrroniske omso
orgssystem som ene
este dokume
entationsredsskab. Medarbejder meneer, at det fortsat
n
med
m skemaeer i beboeren
ns hjem, hvor blandt anddet pn-medic
cin,
er nødvendigt
bad
d og andre sm
må plejeopggaver registre
eres.
Tilssynet vurderrer, at dokum
mentationen har en del mangler
m
og ikkke lever op
p til
Gribskovs Komm
munes serviccebeskrivelse
er på område
et.
center er på rette kurs, og at der arbejTilssynet vurderrer, at Tronggården Plejec
dess målrettet med
m at få hø
øjnet kvalitetten af den su
undhedsfagliige dokumen
ntation
n, men at de
er samtidig h
hersker nogle
e arbejdsgan
nge i forhold til dobbelt registre
ering, som muligvis
m
kunn
ne gøres merre hensigtsmæssige.

3.4

Hverd
dagens praksis
p

3.4.1

Person
nlig pleje

Data
a

e beboere, so
om tilsynet møder
m
underr rundgang på
p
Tiilsynet obserrverer, at de
pllejecentret, fremtræderr velsoignere
ede. Beboern
ne på fællesaarealer fortæ
ælle
er, at der ikk
ke er noget aat klage overr, og at de få
år den pleje og omsorg, de
ha
ar behov for.
De
e to beboere
e som tilsyne
et interviewe
er i egen bollig er velsoiggnerede, men
n
ud
dtrykker lidtt forskellig tiilfredshed med
m hjælpen til personligg pleje.
En
n beboer opllyser, at med
darbejderne er venlige og
o imødekom
mmende, og altid
ta
ager hensyn til særlige b
behov. Beboe
eren fremhæ
æver specieltt sin kontakt
pe
erson, som altid
a
er mege
et opmærkso
om på hende
es velbefindeende.
En
n anden beboer, som fre
emtræder ve
elbevaret og mental friskk er mindre tilt
frreds, idet der hele tiden kommer nye
e medarbejd
dere ind for aat hjælpe he
ende
e. Beboeren oplever, at specielt de helt unge me
edarbejderee ikke ved, hv
vad
de
er skal hjælp
pes med. Be boeren følerr, det er træ
ættende hele tiden, at sk
kulle
fo
orklare, hvorrdan hun ønssker, at hjællpen skal lev
veres.
Be
eboeren forttæller, at hu
un natten førr tilsynsbesøget oplevedee, at der ikk
ke
ko
om nogle me
edarbejdere og hjalp hen
nde med toiletbesøg, sellv om hun rin
ngede
e på sit nødk
kald. Beboerren klarede dog
d selv toile
etbesøget, m
men finder, at
a
de
et var lidt rissikabelt, ide
et hendes gangfunktion er
e dårligere oom natten og
g
hu
un er væsentligt synshan
ndicappet.
Tiilsynet drøfter ovenståen
nde hændelsse med meda
arbejder, so m ikke kan beb
elller afkræfte
e episoden.
Medarbejdern
M
ne har genere
elt et godt kendskab
k
til beboernes ddøgnrytmepla
an,
de
en ene meda
arbejder harr selv udarbe
ejdet døgnryttmeplanen oog er meget beviidst omkring formuleringgen og kvaliteten af denn
ne. Den andeen medarbejjder
err meget ny på
p Trongårde
en Plejecenter og er forttsat i en oplæ
ærende fase i
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fo
orhold til at benytte og u
udarbejde dø
øgnrytmeplanerne.
Medarbejdern
M
ne kan på en meget deta
aljeret måde forklare, hvvilken rolle og
o
an
nsvar der ligger i at være
e kontaktperrson.
Medarbejdere
M
en fremhæve
er dog, at de
e øvrige medarbejdere liggeledes har et
an
nsvar for beb
boeren.
Medarbejdern
M
ne forklarer, at den perso
onlige pleje skal ydes effter Gribskov
vs
ko
ommunens kvalitetsstand
k
darder. Meda
arbejderne oplever,
o
at dde giver en god
g
plleje og er me
eget fleksiblle og tager in
ndividuelle hensyn.
h
Ek
ksempelvis kan
k et bad saagtens rykkes til en ande
en dag eller ttil om aftene
en,
hvvis beboeren
n ønsker dettte.
Tilsy
ynets
vurd
dering

De
et er tilsynets vurdering , at beboern
ne får den pleje og omsoorg, som de geg
ne
erelt har beh
hov for.
Tiilsynet vurde
erer, at det lledelsesmæsssigt bør und
dersøges, hvoorvidt alle nødka
ald bliver be
esvaret om naatten.
De
er er fokus på
p at understtøtte og udv
vikle beboern
nes ressourceer.
De
e interviewe
ede medarbe
ejdere fremstår kompete
ente i forholdd til beskrive
else
erne af, hvorrledes pleje og omsorg bliver
b
udført hos de interrviewede beb
boere
e. Medarbejd
derne er bevvidste om, hv
vilke faktorer der fremm
mer/ hindrer
sa
amarbejdet med
m de interrviewede be
eboere.

3.4.2

Praktiisk hjælp
engøringsopg
gaven på ple
ejecentret lø
øses af intern
nt serviceperrsonale.
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.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at kvaliiteten af den
n praktiske hjælp
h
er tilfrredsstillende
e, og
att den hygiejn
niske tilstand
d i boligerne
e er forsvarlig.
De
et er samtidig tilsynets vvurdering, att beboerne i høj grad stiimuleres til at
a
de
eltage i små praktiske gø
øremål i dagligdagen.

3.4.3
Data
a

o måltide
er
Mad og
a måltider til beboernne.
Pllejecentrets storkøkken producerer alle
M
Morgenmaden
n serveres i d
den fælles sp
pisestue. Tilssynet observverer fin stem
mniing ved morg
genmaden i sspisestuen, hvor
h
de flestte beboere frra de somatiiske
affdelinger kom
mmer for at spise.
De
e beboere, som
s
ikke maggter det elle
er ikke ønske
er at spise i ffællesskab med
m
de
e øvrige beboere, får maaden servere
et i boligen.
Tiilsynet obserrverer, at de
er står morge
enmadsbakke
er på en lillee hylde uden
n for
be
eboerens bolig/hoveddø r.
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Tiilsynet obserrverer, at de
er på flere ba
akker er serv
veret et glass mælk og yo
ogh
hurt. På en bakke
b
er mad
den ikke tild
dækket med husholdninggsfilm.
Tiilsynet får op
plyst, at mad
den serveress på hylden foran
f
beboerrs dør kl 08.0
00,
tilsynet ser fle
ere urørte baakker to tim
mer efter og får
f bekræfteet af medarb
bejerne, at beb
boerne ikke h
har fået dere
es morgenma
ad endnu.
de
Tiilsynet spørg
ge ind til, hvvorledes med
darbejderen vil tackle deet, hvis en be
eboerr skal have varm
v
havregrrød serveret i egen bolig. Medarbejdder siger spon
nta
ant, at så ville hun være på den, men kommer do
og i tanke om
m, at der er en
m
mikroovn
i afd
delingen. Me
edarbejderen
n tilkendegiv
ver over for ttilsynet, at hun
h
ik
kke finder de
et hygiejnisk , at maden står
s
fremme uden at værre tildækkett,
ha
ar ikke være
et klar over d
dette.
Liigeledes reflekterer med
darbejder på
å, at det ikke
e findes tilfreedsstillende, at
m
mælk
og yogh
hurt serveress efter at hav
ve stået frem
mme flere ti mer.
Medarbejder fortæller,
M
f
att hun har et stort ønske om, at afdellingen får ett lille
kø
økken, således at disse ooplevelser ka
an undgås.
Tiilsynet overv
værer frokosstmåltidet på
å demensafd
delingen i deen fælles spissesttue og i den lille stue, hvvor få beboe
ere med beho
ov for afskæ rmning er sa
amle
et.
Maden servere
M
es på fade, oog de beboere, som ikke selv kan tagge, hjælpes af
m
medarbejdern
ne. Tilsynet oobserverer, at medarbejjderne hjælpper og servic
cerer
be
eboerne ståe
ende. Medarrbejderne sæ
ætter sig førsst senere vedd bordene.
I den
d fællessp
pisestue obse
erveres det, at alle tre medarbejder
m
re, som hjælper
til under målttidet, sætterr sig ved dett samme bord
d og indtageer deres pæd
daogiske måltid
d.
go
På
å demensafd
delingen ople
eves ligelede
es, at de to medarbejder
m
re, som hjælper
be
eboerne und
der måltidet,, først senere
e sætter sig ned under m
måltidet, nog
gle
be
eboere har på
p dette tidsspunkt allere
ede spist den
n første ret.
Medarbejdern
M
ne beskriver over for tilsy
ynet, at der er stor fokuus på, at måltide
erne skal væ
ære hyggelige
e og hjemlige
e. Der er ove
ervejelser om
mkring beboerne
es sammensæ
ætning, og d
der er altid medarbejder
m
e tilstede, so
som indtagerr et
pæ
ædagogik må
åltid og sam tidig har en rolle i forhold til at skabbe en god og
g
hyyggelig atmo
osfære.
Be
eboerne som
m tilsynet taller med, forttæller alle, at
a maden er god og velsm
magende. De
et er en god og traditione
el dansk kost, der serverres.
Tilsy
ynets
vurd
dering

Be
eboerne er generelt
g
megget tilfredse med madens kvalitet
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 b
ættes tiltag og
o andre arbeejdsgange i forf
bør iværksæ
ho
old til at sikrre, at beboe
ernes morgen
nmad altid se
erveres på e n tilfredsstilllende
e måde.
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Rehab
bilitering

Data
a

Tiilsynet obserrverer, at de
er er meget fokus
f
på den
n aktiverendee og rehabiliitere
ende tilgang..
De
er ses og obsserveres, at medarbejde
erne på en na
aturlig mådee generelt an
nve
ender denne tilgang i deeres pleje og omsorg til beboerne.
b
De
er ses en stø
ørre gruppe b
beboere sam
mlet i spisestuen i gang m
med at skære
e
grrønsager og frugt,
f
som skkal bruges tiil middagsma
aden.
De
erudover mø
øder tilsynet en beboer, som er i gan
ng med at deele lokalavise
er
ud
d til samtlige
e boliger.
Liigeledes obse
erveres det, at det er fo
orsøgt at få Plejecentret
P
indrettet, sålede
es at det fre
emmer et akttiverende miiljø.
Tiilsynet obserrverer, at de
er står træningsredskabe
er fremme påå gangen, so
om
in
ndbyder til brug.
Liigeledes ses der hyggeligge kroge og stuer,
s
hvor blandt
b
andet frugtfade, bøb
ge
er og blade ligger
l
fremm
me, således at
a beboeren bliver motive
veret og inspirere
et mentalt.
Be
egge de inte
erviewede be
eboere fortæ
æller, at de ønsker
ø
at gørre alt det de
e
se
elv er i stand
d til.
De
en ene bebo
oer fortællerr glad om alle
e sine små huslige opgavver, som hun
n
de
eltager i og kan
k samtidigg også fortælle, at hun er
e med til gym
mnastik. Beb
boere
en har væsen
ntlig nedsat mobilitet grundet sin syg
gdom, men ffortæller, att
m
medarbejdern
ne alligevel aaltid tilbyder hende at være med til diverse aktiivite
eter. Beboeren kan ikke deltage i allle aktiviteterr, men føler alligevel, att det
err dejligt at være
v
med, se
elv om hun ikke altid kan
n bidrage fyssisk.
M
Medarbejdern
ne kan på en meget tilfre
edsstillende måde redegøøre for bebo
oere
ens ressource
er og kan en dvidere besk
krive, hvorda
an beboernee medinddrag
ges
og
g motiveres til at fasthollde deres fun
nktionsevne fysisk, psykiisk og menta
alt,
viia deltagelse
e i personlig pleje og hve
erdagslivet på plejecentrret.
De
er arbejdes med ”rejse ssætte sig tesst” hver mån
ned, og der eer stort foku
us
på
å, at beboerrnes funktion
nsniveau udv
vikles eller understøttes
u
.

Tilsy
ynets
vurd
dering

Tiilsynet vurde
erer, at Tron
ngården Plejecenter har fokus på denn rehabiliterrende
e og aktivere
ende indsatss i forhold till beboerne.

3.4.5
Data
a

Omgan
ngsform og
o sprogbrrug
Tiilsynet obserrverer respekktfuld og ane
erkendende kommunikattion mellem
be
eboere og medarbejdere
e på såvel fæ
ællesarealer som i beboeernes boliger.
Allle beboere giver
g
udtryk for, at medarbejderne er
e omsorgsfuulde og imød
deko
ommende, sa
amt at der aaltid kommun
nikeres i en respektfuld oog høflig ton
ne.
M
Medarbejdern
ne beskriver,, at dialogen mellem beb
boere og meddarbejdere er
e
go
od, og at ma
an er meget oopmærksom på, hvorledes man kom munikerer, sås
le
edes at der aldrig
a
råbes e
eller tales mindre
m
pænt til en beboeer. Der anven
ndes
m
meget
humor i kommunikkationen, dettte opleves som
s
en mådee at få skabt en
go
od stemning..
M
Medarbejdern
ne beskriver,, at de oplev
ver, at komm
munikationenn generelt err
bllevet bedre gennem
g
tide
en på plejece
entret, og att det nok hæ
ænger samme
en
m
med,
at der er
e skabt et sttørre fokus på,
p hvad den enkelte meedarbejders opo
ga
aver er.
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Medarbejdern
M
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.
Tilsy
ynets
vurd
dering

3.4.6

De
et er tilsynets vurdering , at der på Trongården
T
Plejecenter
P
hhersker en god
og
g imødekomm
mende omgaangstone kom
mbineret me
ed en professsionel og roliig
ad
dfærd.

Aktiviteter og træning
t
h et varierret tilbud om
m aktiviteter til beboernee. Aktivitete
erne
Pllejecentret har
ru
ummer inden
ndørs og udeendørs aktivitteter samt planlagte
p
og spontane ak
ktivite
eter.

Data
a

dleveret ove
ersigt over de
e næste mån
neders planeer for aktiviteTiilsynet får ud
te
er.
Tiilsynet bemæ
ærker, at dee frivillige me
edarbejdere i stor udstræ
ækning er med
til at tilbyde aktiviteter
a
oog arrangeme
enter.
e medarbejd
dere, som tillsynet taler med,
m
er alle vidende om
m, hvilke aktiiviDe
te
eter der fore
egår på tilsyn
nsdagen.
Tiilsynet obserrverer mange
e forskellige
e aktiviteter rundt om påå Plejecentre
et.
De
er ses blandtt andet kortsspil, fælles kaffedrikning
k
g, grønsagstiilberedelse
m
m.m.
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.
De
esuden har Plejecentret
P
er, hvor alle beboere på Trongården
et dagcente
Pllejecenter automatisk err tilmeldt, derudover kommer der boorgere fra lo
okalsa
amfundet på dagcentret..

Tilsy
ynets
vurd
dering

ærker positivvt, at Plejecentret har mange
m
små ogg store hygg
geliTiilsynet bemæ
ge
e gårde, terrrasser og havver, hvor beb
boerne kan opholde
o
sig, når vejret tillade
er det.
Tiilsynet vurde
erer, at Tron
ngården Plejecenter tilby
yder en bredd vifte af akttivite
eter, der retter sig mod beboernes fy
ysiske, psykiske og sociaale behov.
Tiilsynet vurde
erer endvide
ere, at medarbejderne i høj grad harr øje for de mum
lig
gheder hverd
dagen bringe
er, i forhold til at stimulere og glædee beboerne.

3.5
Data
a

Organ
nisatorisk
ke ramm
mer og tvæ
ærfagligtt samarb
bejde
eder oplyser, at nogle m
medarbejdere
e har en høj anciennitet og andre er
Le
nyyansatte.
De
er har værett en del uro på plejecenttret og en fo
orholdsvis høøj sygefraværsprrocent. Lede
er mener, at fraværet sk
kal ses i lysett af, at der hhar været uttilfrredshed med den nye orgganisationsæ
ændring og de
e nye krav, ddette har me
edfø
ørt. Leder errkender, at d
der sker man
nge nye tiltag
g og forandri
ringer i øjebllikke
et. Leder er meget opmæ
ærksom på denne
d
proble
ematik, men oplever, at der
nu
u er kommett ro og alle sstillinger er nu
n besatte.
Le
eder fortælle
er, at hun en
ndda har hafft uopfordrett ansøgningeer, idet de ha
ar
hø
ørt, at Trong
gården Pleje
ecenter er ett godt sted at arbejde.
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Medarbejder sammensætn
M
s
ninger bestå
år af 7 social- og sundheddsassistenterr, 1
ba
asissygepleje
erske, sociall og sundhedshjælpere og to sygeplejjersker i ledersttillinger.
De
esuden er de
er samarbejd
de med fysio
o- og ergoterrapeut, som deles med de
d to
an
ndre plejece
entre.
Medarbejdern
M
ne oplever, aat der er et godt
g
samarbe
ejde på tvæ
ærs af huset.
De
e oplever, att det er blevvet bedre ved, at kendsk
kabet til hinaandens arbejjde
err blevet itale
esat.
De
er opleves sttor forståelse
bine i forhold til at hjælpe på tværs af huset i forb
de
else med syg
gdom, ferie e
eller andet fravær.
f
Liigeledes ople
eves det tvæ
ærfaglige sam
marbejde me
ed fysio- og eergoterapeutt,
kø
økken, dagce
enter, myndiigheden og ledelsen
l
som
m konstruktivvt.
Medarbejdern
M
ne henviser ttil velfungere
ende ugentlige møder m ed dagcentrret
og
g til de dagliige triageringgsmøder, de
er finder sted
d hver morgeen, og hvor lel
de
elsen deltage
er i.
Tilsy
ynets
vurd
dering

3.5.1

Tiilsynet har in
ngen bemærrkninger.

Medarrbejderkom
mpetence
er og -udviikling

Data
a

eder er af de
en opfattelse
e, at Tronegården Plejec
center generrelt besidderr de
Le
ko
ompetencer,, der er behoov for. Der kan
k desuden trækkes på ssundhedsfag
glig
viiden fra PlejeGribskovs tto andre plejjecentre.
eder oplyser, at en cente
erleder i Ple
ejeGribskov er
e ansvarlig ffor, at der bliver
Le
ud
darbejdet en
n fælles kom
mpetenceford
delingsplan på
p alle plejeccentrene.
ederen skal i gang med aat holde MUSS-samtaler fo
or at orienteere sig om, hvilLe
ke
e kompetenc
cer, der frem
mover er beh
hov for at udvikle hos de n enkelte medarrbejder.
M
Medarbejdere
en får løbend
de tilbudt ku
ursuser, som finder sted i kommunaltt
re
egi.
Liiggeledes oplyser leder, at der på Ple
ejecentret både
b
er sygepplejestudere
ende
e, social- og sundhedshjæ
ælper og asssistenteleverr, dette krævver, at faglig
ghede
en er på et højt
h
niveau.
Medarbejdern
M
ne beskriver,, at det har været
v
lidt be
eskeden i forrhold til fagllig
ud
dvikling, derr har ikke væ
æret meget fokus
f
på MUS
S-samtaler, oog de ser derrfor
frrem til, at de
e nu bliver aafviklet.
De
et er ligeledes lang tid ssiden, at der har været tilbudt noglee individuelle
e
ku
urser, det err mest fællesskurser bland
dt andet om den elektrooniske journa
al,
de
er er blevet afholdt det sidste stykke
e tid.

Tilsy
ynets
vurd
dering

n medarbejd
der oplever, at hun har brug
b
for mere
e demensvidden, idet derr
En
ko
ommer flere og flere dem
mente beboe
ere på Plejec
centret.
De
esuden fortæ
æller medarb
bejderne, att de sikrer og
g udvikler deeres viden via
in
nternettet, og
o en medarb
bejder fortæ
æller, at hun har meldt siig ind i diverrse
fo
oreninger forr at få den siidste nye vid
den.
Tiilsynet vurde
erer, at lede
er og medarb
bejdere er go
odt i gang meed at implem
mente
ere og sikre ny
n viden, som
m medvirkerr til at udvikle de fagligee kompetenc
cer
og
g miljøet på Trongården Plejecenterr
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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.
At hjælpe
en er tilrette
elagt og blivver udført på
å en faglig og
g økonomisk forsvarlig måde.
m
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.

4.2

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
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dybde
egående viden om og de
ermed belægg for at vurdere kvalitete
en af de ydeelser, som be
eboerne modtager på plejecentret
p
.
net giver et øjebliksbille
ede baseret på dialog, udsagn, observationer oog gennemga
ang af
Tilsyn
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.

4.3

Vurde
eringsska
ala

K
arrbejder BDO ud fra nede
enstående vuurderingsskalla ved
Efter et ønske fra Gribskov Kommune
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.

4.4

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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5.1

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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