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ourførte. De 
åned.  
 medarbejde
gføring, idet 
tem som ene
nødvendigt m
d og andre sm
synet vurder
bskovs Komm

synet vurder
s målrettet m
n, men at de
ering, som m

dagens p

nlig pleje 
ilsynet obser
lejecentret, 
er, at der ikk
ar behov for

e to beboere
dtrykker lidt

n beboer opl
ager hensyn 
erson, som a

n anden beb
reds, idet de
e. Beboeren 
er skal hjælp
orklare, hvor

eboeren fort
om nogle me
e på sit nødk
et var lidt ris
un er væsen

ilsynet drøft
ller afkræfte

Medarbejdern
en ene meda
idst omkring 
r meget ny p

ngården Pleje

e fortæller, a
en, og at de 
n oplevelse, 
 er blevet in
 beskriver, a
skal altid jus

er fortæller, 
 det fortsat 
este dokume
med skemae
må plejeopg
rer, at dokum
munes servic

rer, at Trong
med at få hø
er samtidig h
muligvis kunn

praksis 

  
rverer, at de
 fremtræder
ke er noget a
. 

e som tilsyne
t forskellig ti

lyser, at med
til særlige b

altid er mege

oer, som fre
r hele tiden 
 oplever, at 
pes med. Be
rdan hun øns

tæller, at hu
edarbejdere 
kald. Beboer
sikabelt, ide
tligt synshan

er ovenståen
e episoden. 

ne har genere
arbejder har 
 formulering

på Trongårde

ecenter 

at de opleve
 anvendes i f
 at kvalitete
dført som et
at de har ans
steres ved æ

 at hun oplev
 ikke er muli
entationsreds
er i beboeren
gaver registre
mentationen
cebeskrivelse

gården Plejec
øjnet kvalitet
hersker nogle
ne gøres mer

e beboere, so
r velsoignere
at klage over

et interviewe
ilfredshed m

darbejderne
behov. Beboe
et opmærkso

emtræder ve
 kommer nye
 specielt de 
boeren føler
sker, at hjæl

un natten før
 og hjalp hen
ren klarede d
et hendes ga
ndicappet. 

nde hændels

elt et godt k
r selv udarbe
gen og kvalit
en Plejecent

r, at døgnryt
forhold til af
n at plejen e
t fast arbejd
svaret for at

ændringer og

ver, at der e
gt at anvend
skab. Medar

ns hjem, hvo
eres. 
 har en del m
er på område

center er på
ten af den su
e arbejdsgan
re hensigtsm

om tilsynet m
ede. Beboern
r, og at de få

er i egen bol
med hjælpen 

 er venlige o
eren fremhæ
om på hende

elbevaret og 
e medarbejd
helt unge me
r, det er træ
lpen skal lev

r tilsynsbesø
nde med toil
dog selv toile
ngfunktion e

se med meda

kendskab til 
ejdet døgnryt
eten af denn
er og er fort

tmeplanerne
fløsere og ele
er blevet bed
sredskab. 

t døgnrytmep
 gennemses 

er behov for 
de det elektr
bejder mene
r blandt and

mangler og ik
et. 

 rette kurs, 
undhedsfagli
nge i forhold 
æssige. 

møder under
ne på fællesa
år den pleje 

lig er velsoig
 til personlig

og imødekom
æver specielt 
es velbefinde

 mental frisk
dere ind for a
edarbejdere

ættende hele 
veres.  

get oplevede
etbesøg, sel
etbesøget, m
er dårligere o

arbejder, so

beboernes d
tmeplanen o
ne. Den ande
tsat i en oplæ

Septem

e er et godt 
ever. Medar
dre efter døg

planerne alti
 hver tredje 

 meget dobb
roniske omso
er, at det fo
det pn-medic

kke lever op

 og at der ar
ige dokumen
 til dobbelt 

r rundgang p
arealer fortæ
 og omsorg, 

gnerede, men
g pleje. 

mmende, og 
t sin kontakt 
ende. 

k er mindre t
at hjælpe he

e ikke ved, hv
 tiden, at sk

e, at der ikk
lv om hun rin
men finder, a
om natten og

m ikke kan b

døgnrytmepla
og er meget 
en medarbej
ærende fase 

ber 2015 

red-
bej-
gn-

id er 
 

elt 
orgs-
rtsat 
cin, 

p til 

bej-
nta-
regi-

på 
æl-
de 
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altid 
 

til-
en-
vad 

kulle 

ke 
nge-
at 
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be- 

an, 
be-
jder 
 i 
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3.4.

Data

skov Kommun

meldt helhed

fo

M
an

M
an

M
ko
pl

Ek
hv

ynets 
dering  

De
ne

Ti
ka

De

De
se
re
sa

 

2 Prakti

a Re

Ti
ce

Be

M
de

ynets 
dering  

Ti
at

De
de

 

3 Mad o

a Pl

M
ni
af

De
de

Ti
be
  

ne 

stilsyn, Tron

  

orhold til at 

Medarbejdern
nsvar der lig

Medarbejdere
nsvar for beb

Medarbejdern
ommunens k
leje og er me

ksempelvis k
vis beboeren

et er tilsyne
erelt har beh

ilsynet vurde
ald bliver be

er er fokus p

e interviewe
erne af, hvor
e. Medarbejd
amarbejdet m

isk hjælp 
engøringsopg

ilsynet obser
entret og i b

eboerne ytre

Medarbejdern
et omfang, d

ilsynet vurde
t den hygiejn

et er samtid
eltage i små 

og måltide
lejecentrets 

Morgenmaden
ing ved morg
fdelinger kom

e beboere, s
e øvrige beb

ilsynet obser
eboerens bo

ngården Pleje

benytte og u

ne kan på en 
ger i at være

en fremhæve
boeren.  

ne forklarer, 
kvalitetsstand
eget fleksibl

kan et bad sa
n ønsker dett

ts vurdering
hov for.  

erer, at det l
esvaret om na

på at underst

ede medarbe
rledes pleje 
derne er bev
med de inter

 
gaven på ple

rverer en tilf
eboernes bo

er stor tilfred

ne beskriver,
det er muligt

erer, at kvali
niske tilstand

ig tilsynets v
 praktiske gø

er 
 storkøkken 

n serveres i d
genmaden i s
mmer for at 

som ikke mag
oere, får ma

rverer, at de
lig/hoveddø

ecenter 

udarbejde dø

 meget deta
e kontaktper

er dog, at de

 at den perso
darder. Meda
le og tager in

agtens rykke
te. 

, at beboern

ledelsesmæs
atten. 

tøtte og udv

ejdere frems
 og omsorg b
vidste om, hv
rviewede be

ejecentret lø

fredsstillend
oliger. 

dshed med r

, at beboerne
t. 

iteten af den
d i boligerne

vurdering, at
øremål i dag

 producerer a

den fælles sp
spisestuen, h
 spise. 

gter det elle
aden servere

er står morge
r. 

øgnrytmepla

aljeret måde 
rson. 

e øvrige med

onlige pleje 
arbejderne o
ndividuelle h

s til en ande

ne får den pl

ssigt bør und

vikle beboern

tår kompete
bliver udført 
vilke faktore
eboere.    

øses af intern

de rengørings

renholdelsen

e medinddra

n praktiske h
e er forsvarli

t beboerne i
ligdagen. 

alle måltide

pisestue. Tils
hvor de flest

er ikke ønske
et i boligen. 

enmadsbakke

nerne.  

 forklare, hv

arbejdere lig

 skal ydes ef
oplever, at d
hensyn.  

en dag eller t

eje og omso

dersøges, hvo

nes ressource

ente i forhold
 hos de inter
r der fremm

nt serviceper

sstandard ov

 af deres bo

ages i praktis

hjælp er tilfr
g.  

 høj grad sti

r til beboern

synet observ
te beboere fr

er at spise i f

er på en lille

Septem

vilken rolle o

geledes har 

fter Gribskov
de giver en g

til om aftene

org, som de g

orvidt alle n

er.     

d til beskrive
rviewede beb

mer/ hindrer 

rsonale.  

veralt på plej

olig.  

ske gøremål 

redsstillende

imuleres til a

ne.  

verer fin stem
ra de somati

fællesskab m

e hylde uden

ber 2015 
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god 

en, 
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boe-
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 i 
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m-
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skov Kommun

meldt helhed

Ti
gh

Ti
ti
de

Ti
er
ta
m
ik
ha

Li
m

M
kø

Ti
st
le

M
m
be

I d
ti
go

På
be
be

M
de
ne
pæ
hy

Be
sm

ynets 
dering 

Be

Ti
de
hy

Ti
ho
de

 

ne 

stilsyn, Tron

  

ilsynet obser
hurt. På en b

ilsynet får op
lsynet ser fle
erne, at beb

ilsynet spørg
r skal have v
ant, at så vil

mikroovn i afd
kke finder de
ar ikke være

igeledes refl
mælk og yogh

Medarbejder f
økken, såled

ilsynet overv
tue og i den 
et. 

Maden servere
medarbejdern
eboerne ståe

den fællessp
l under målt
ogiske måltid

å demensafd
eboerne und
eboere har p

Medarbejdern
erne skal væ
es sammensæ
ædagogik må
yggelig atmo

eboerne som
magende. De

eboerne er g

ilsynet vurde
ernes rolle o
yggeligt sam

ilsynet vurde
old til at sikr
e måde. 

ngården Pleje

rverer, at de
bakke er mad

plyst, at mad
ere urørte ba

boerne ikke h

ge ind til, hv
varm havregr
le hun være 
delingen. Me
et hygiejnisk
et klar over d

ekterer med
hurt serveres

fortæller, at
es at disse o

værer frokos
lille stue, hv

es på fade, o
ne. Tilsynet o
ende. Medar

pisestue obse
tidet, sætter
d. 

delingen ople
der måltidet,
på dette tids

ne beskriver 
ære hyggelige
ætning, og d
åltid og sam
osfære.  

m tilsynet tal
et er en god 

generelt meg

erer, at der m
omkring målt
vær og dialo

erer, at der b
re, at beboe

 

ecenter 

er på flere ba
den ikke tild

den serveres
akker to tim
har fået dere

vorledes med
rød serveret 
 på den, me

edarbejderen
, at maden s
dette. 

darbejder på
s efter at hav

t hun har et 
oplevelser ka

stmåltidet på
vor få beboe

og de beboe
observerer, 

rbejderne sæ

erveres det, 
r sig ved det

eves ligelede
, først senere
spunkt allere

 over for tilsy
e og hjemlige
der er altid m
tidig har en 

ler med, fort
 og traditione

get tilfredse 

med fordel k
tiderne, såle
og under må

bør iværksæ
ernes morgen

akker er serv
dækket med 

s på hylden f
mer efter og f
es morgenma

darbejderen 
 i egen bolig
n kommer do
n tilkendegiv
står fremme 

å, at det ikke
ve stået frem

 stort ønske 
an undgås.  

å demensafd
ere med beho

re, som ikke
 at medarbej

ætter sig førs

 at alle tre m
t samme bord

es, at de to m
e sætter sig 

ede spist den

ynet, at der 
e. Der er ove

medarbejder
 rolle i forho

tæller alle, a
el dansk kos

 med maden

kan sættes s
edes at der i 
ltidet.  

ættes tiltag o
nmad altid se

veret et glas
 husholdning

foran beboer
får bekræfte
ad endnu. 

vil tackle de
. Medarbejd
og i tanke om
ver over for t
 uden at vær

e findes tilfre
mme flere ti

om, at afdel

delingen i de
ov for afskæ

 selv kan tag
jderne hjælp
st senere ved

medarbejder
d og indtage

medarbejder
 ned under m
n første ret. 

 er stor foku
ervejelser om
e tilstede, so
ld til at skab

at maden er 
t, der server

s kvalitet  

tørre fokus p
 endnu højer

og andre arbe
erveres på e

Septem

s mælk og yo
gsfilm. 

rs dør kl 08.0
et af medarb

et, hvis en be
der siger spon
m, at der er 
tilsynet, at h
re tildækket

edsstillende
mer. 

lingen får et

en fælles spis
rmning er sa

ge, hjælpes 
per og servic
d bordene.  

re, som hjæl
er deres pæd

re, som hjæ
måltidet, nog
 

us på, at mål
mkring bebo
som indtager
be en god og

 god og vel-
res.   

på medarbej
re grad sikre

ejdsgange i f
n tilfredsstil

ber 2015 

o-

00, 
bej-

ebo-
n-
 en 
hun 
t, 

, at 

t lille 

se-
am-

 af 
cerer 

per 
da-

lper 
gle 

ti-
er-

r et 
g 

j-
es 

for-
llen-
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3.4.

Data

skov Kommun

meldt helhed

4 Rehab

a Ti
re

De
ve

De
gr

De
ud

Li
de

Ti
in

Li
ge
re

Be
se

De
de
re
m
te
er

M
re
og
vi

De
på

ynets 
dering  

Ti
de

5 Omgan

a Ti
be

Al
ko

M
go
le
m
go

M
bl
m
ga
 

ne 

stilsyn, Tron

  

bilitering 

ilsynet obser
ende tilgang.

er ses og obs
ender denne

er ses en stø
rønsager og f

erudover mø
d til samtlige

igeledes obse
es at det fre

ilsynet obser
ndbyder til b

igeledes ses 
er og blade l
et mentalt. 

egge de inte
elv er i stand

en ene bebo
eltager i og k
en har væsen

medarbejdern
eter. Beboer
r dejligt at v

Medarbejdern
ens ressource
g motiveres 
ia deltagelse

er arbejdes 
å, at beboer

ilsynet vurde
e og aktivere

ngsform o

ilsynet obser
eboere og m

lle beboere g
ommende, sa

Medarbejdern
od, og at ma
edes at der a
meget humor 
od stemning.

Medarbejdern
levet bedre g

med, at der e
aver er.  

ngården Pleje

rverer, at de
. 

serveres, at 
 tilgang i de

ørre gruppe b
frugt, som sk

øder tilsynet 
e boliger. 

erveres det, 
emmer et akt

rverer, at de
rug. 

 der hyggelig
ligger fremm

erviewede be
d til.  

oer fortæller 
kan samtidig
ntlig nedsat 
ne alligevel a
en kan ikke 

være med, se

ne kan på en 
er og kan en
til at fasthol

e i personlig 

med ”rejse s
rnes funktion

erer, at Tron
ende indsats

og sprogbr

rverer respek
edarbejdere

giver udtryk 
amt at der a

ne beskriver,
an er meget o
aldrig råbes e
 i kommunik
. 

ne beskriver,
gennem tide

er skabt et st

ecenter 

er er meget f

 medarbejde
eres pleje og 

beboere sam
kal bruges ti

 en beboer, 

 at det er fo
tiverende mi

er står træni

ge kroge og s
me, således a

eboere fortæ

r glad om alle
g også fortæ
mobilitet gr
altid tilbyde
 deltage i all
elv om hun i

 meget tilfre
dvidere besk
lde deres fun
 pleje og hve

sætte sig tes
nsniveau  udv

ngården Plej
s i forhold til

rug 

ktfuld og ane
e på såvel fæ

 for, at med
altid kommun

, at dialogen
opmærksom
eller tales m
kationen, det

, at de oplev
en på plejece
tørre fokus p

fokus på den

erne på en na
 omsorg til b

mlet i spisest
il middagsma

 som er i gan

orsøgt at få P
iljø. 

ngsredskabe

stuer, hvor b
at beboeren 

æller, at de ø

e sine små h
lle, at hun e
undet sin syg
r hende at v
le aktiviteter
kke altid kan

edsstillende 
krive, hvorda
nktionsevne 
erdagslivet p

st” hver mån
vikles eller u

ecenter har 
l beboerne. 

erkendende 
ællesarealer 

arbejderne e
nikeres i en 

 mellem beb
 på, hvorled

mindre pænt 
tte opleves s

ver, at komm
entret, og at
på, hvad den

n aktiverende

aturlig måde
beboerne. 

uen i gang m
aden. 

ng med at de

Plejecentret 

er fremme på

blandt andet 
bliver motive

ønsker at gør

uslige opgav
er med til gym
gdom, men f
ære med til 
r, men føler 
n bidrage fys

måde redegø
an beboerne
 fysisk, psyki
å plejecentr

ned, og der e
understøttes

 fokus på den

 kommunikat
som i beboe

er omsorgsfu
respektfuld o

boere og med
es man kom
til en beboe
som en måde

munikationen
t det nok hæ
 enkelte me

Septem

e og rehabili

e generelt an

med at skære

ele lokalavise

 indrettet, s

å gangen, so

 frugtfade, b
veret og insp

re alt det de

ver, som hun
mnastik. Beb
fortæller, at
 diverse akti
 alligevel, at
sisk.   

øre for bebo
e medinddrag
isk og menta
ret. 

er stort foku
.  

n rehabiliter

tion mellem 
ernes boliger

ulde og imød
og høflig ton

darbejdere e
munikerer, s

er. Der anven
e at få skabt

n generelt er
ænger samme
edarbejders o

ber 2015 

ite-

n-

e 

er 

åle-

om 

bø-
ire-

e 

n 
boe-
t 
ivi-
t det 

oe-
ges 
alt, 

us 

ren-

 
.  

de-
ne. 

er 
så-
ndes 
 en 
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en 
op-
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vurd
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Data

skov Kommun

meldt helhed

M
st
en
m

ynets 
dering 

De
og
ad

6 Aktivi

a Pl
ru
te
 
Ti
te
Ti
ti
 
De
te
Ti
De
m

Pl
hj
vi

De
Pl
sa
 
Ti
ge
de

ynets 
dering 

Ti
te

Ti
lig

Organ

a Le
ny
De
pr
fr
fø
ke
nu
Le
hø

ne 

stilsyn, Tron

  

Medarbejdern
truktiv og res
n negativ ton

man taler åbe

et er tilsyne
g imødekomm
dfærd. 

teter og t
lejecentret h
ummer inden
eter.   

ilsynet får ud
er.  
ilsynet bemæ
l at tilbyde a

e medarbejd
eter der fore
ilsynet obser
er ses blandt

m.m. 

lejecentret h
jemmeboend
iteter som gr

esuden har P
lejecenter a
amfundet på

ilsynet bemæ
e gårde, terr
er det.  
ilsynet vurde
eter, der ret

ilsynet vurde
gheder hverd

nisatorisk

eder oplyser
yansatte. 
er har været
rocent. Lede
redshed med
ørt. Leder er
et. Leder er 
u er kommet
eder fortælle
ørt, at Trong

ngården Pleje

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

ts vurdering
mende omga

træning 
har et varier
ndørs og ude

dleveret ove

ærker, at de
aktiviteter o

dere, som til
egår på tilsyn
rverer mange
t andet korts

har et stort t
de borgere. T
ruppeaktivite

Plejecentret 
utomatisk er
 dagcentret.

ærker positiv
rasser og hav

erer, at Tron
ter sig mod 

erer endvide
dagen bringe

ke ramm

, at nogle m

t en del uro 
er mener, at 
 den nye org

rkender, at d
 meget opmæ
t ro og alle s
er, at hun en
gården Pleje

ecenter 

at kommunik
Oplever man 
olleger, er de
anden om de

, at der på T
angstone kom

ret tilbud om
endørs aktivit

ersigt over de

e frivillige me
og arrangeme

lsynet taler m
nsdagen. 
e forskellige
spil, fælles k

træningsloka
Træningslok
eter. 

 et dagcente
r tilmeldt, d
. 

vt, at Plejec
ver, hvor beb

ngården Plej
beboernes fy

ere, at meda
er, i forhold 

mer og tvæ

medarbejdere

på plejecent
 fraværet sk
ganisationsæ
der sker man
ærksom på d
stillinger er n
ndda har haf

ecenter er et

kationen mel
en sjælden g
er tillid i me

ette. 

Trongården P
mbineret me

m aktiviteter 
teter samt p

e næste mån

edarbejdere 
enter.  

med, er alle 

e aktiviteter 
kaffedrikning

ale, som ben
kalet anvende

er, hvor alle 
erudover ko

entret har m
boerne kan o

ecenter tilby
ysiske, psyki

rbejderne i 
 til at stimul

ærfagligt

e har en høj 

tret og en fo
kal ses i lyset
ændring og de
nge nye tiltag
denne proble
nu besatte. 
ft uopfordret
t godt sted a

lem medarb
gang, at en k

edarbejdergr

Plejecenter h
ed en profess

 til beboerne
planlagte og 

neders plane

 i stor udstræ

 vidende om

rundt om på
g, grønsagsti

nyttes af såve
es til såvel in

 beboere på 
mmer der bo

mange små og
opholde sig, 

yder en bred
ske og socia

høj grad har
ere og glæde

t samarb

anciennitet 

orholdsvis hø
t af, at der h
e nye krav, d
g og forandri
ematik, men 

t ansøgninge
t arbejde.  

Septem

bejdere er ko
kollega taler
ruppen til at

hersker en g
sionel og roli

e. Aktivitete
 spontane ak

er for aktivit

ækning er m

m, hvilke akti

å Plejecentre
ilberedelse 

el beboere s
ndividuelle a

 Trongården 
orgere fra lo

g store hygg
 når vejret t

d vifte af akt
ale behov. 

r øje for de m
e beboerne.

bejde 

 og andre er 

øj sygefravæ
har været ut
dette har me
ringer i øjebl
 oplever, at 

er, idet de ha

ber 2015 

on-
r i 
, 

od 
ig 

erne 
ktivi-

e-

ed 

ivi-

et. 

som 
akti-

 
okal-

geli-
illa-

tivi-

mu-
 

 

rs- 
til-
ed-
lik-
 der 

ar 

 

 12 



Gribs

Uanm

 

 

Tilsy
vurd

 

3.5.

Data

Tilsy
vurd

skov Kommun

meldt helhed

M
ba
st
De
an
 
M
De
er
De
de
Li
kø
 
M
og
de
 

ynets 
dering 

Ti

 

1 Medar

a Le
ko
vi
 
Le
ud
 
Le
ke
ar
M
re
Li
de
de
 
M
ud
fr
De
ku
de
 
En
ko
De
in
fo

ynets 
dering 

Ti
te
og

ne 

stilsyn, Tron

  

Medarbejder s
asissygepleje
tillinger.  
esuden er de
ndre plejece

Medarbejdern
e oplever, at
r blevet itale
er opleves st
else med syg
igeledes ople
økken, dagce

Medarbejdern
g til de dagli
elsen deltage

ilsynet har in

rbejderkom
eder er af de
ompetencer,
iden fra Plej

eder oplyser
darbejdet en

ederen skal i
e kompetenc
rbejder. 

Medarbejdere
egi.  
iggeledes op
e, social- og 
en er på et h

Medarbejdern
dvikling, der
rem til, at de
et er ligeled
urser, det er
er er blevet 

n medarbejd
ommer flere
esuden fortæ

nternettet, o
oreninger for
ilsynet vurde
ere og sikre n
g miljøet på 

ngården Pleje

sammensætn
erske, social

er samarbejd
entre.  

ne oplever, a
t det er blev
esat. 
tor forståelse
gdom, ferie e
eves det tvæ
enter, myndi

ne henviser t
ige triagering
er i.  

ngen bemær

mpetence
en opfattelse
, der er beho
eGribskovs t

, at en cente
n fælles kom

i gang med a
cer, der frem

en får løbend

lyser leder, 
 sundhedshjæ
højt niveau. 

ne beskriver,
r har ikke væ
e nu bliver a
es lang tid s

r mest fælles
 afholdt det 

der oplever, 
 og flere dem

æller medarb
og en medarb
r at få den si
erer, at lede
ny viden, som
 Trongården 

ecenter 

ninger bestå
l og sundhed

de med fysio

at der er et g
vet bedre ve

e i forhold t
eller andet f

ærfaglige sam
igheden og l

til velfungere
gsmøder, de

rkninger. 

er og -udvi
e, at Troneg
ov for. Der k
to andre plej

erleder i Ple
mpetenceford

at holde MUS
mover er beh

de tilbudt ku

 at der på Ple
ælper og ass
 

, at det har v
æret meget f
afviklet. 
siden, at der 
skurser bland
 sidste stykke

 at hun har b
mente beboe
bejderne, at
bejder fortæ
idste nye vid

er og medarb
m medvirker
 Plejecenter

år af 7 social
shjælpere o

o- og ergoter

godt samarbe
d, at kendsk

il at hjælpe 
fravær. 
marbejde me
ledelsen som

ende ugentli
er finder sted

ikling   
ården Plejec

kan desuden 
jecentre. 

ejeGribskov e
delingsplan p

S-samtaler fo
hov for at ud

ursuser, som 

ejecentret b
sistentelever

været lidt be
fokus på MUS

 har været t
dt andet om
e tid. 

brug for mere
ere på Plejec
t de sikrer og

æller, at hun 
den. 
bejdere er go
r til at udvik
r 

- og sundhed
g to sygeplej

rapeut, som 

ejde på tvæ
kabet til hina

 på tværs af 

ed fysio- og e
m konstruktiv

ge møder m
d hver morge

center gener
trækkes på s

er ansvarlig f
på alle plejec

or at oriente
vikle hos de

 finder sted i

både er sygep
r, dette kræv

eskeden i for
S-samtaler, o

ilbudt nogle 
 den elektro

e demensvid
centret. 
g udvikler de
 har meldt si

odt i gang me
le de faglige

Septem

dsassistenter
jersker i led

deles med d

ærs af huset. 
andens arbej

 huset i forb

ergoterapeut
vt. 

ed dagcentr
en, og hvor l

relt besidder
sundhedsfag

for, at der b
centrene. 

ere sig om, h
n enkelte m

i kommunalt

plejestudere
ver, at faglig

rhold til fagl
og de ser der

e individuelle
oniske journa

den, idet der

eres viden vi
ig ind i diver

ed at implem
e kompetenc

ber 2015 

r, 1 
er-

de to 

 
jde 

bin-

t, 

ret 
le-

r de 
glig 

liver 

vil-
ed-

t 

en-
ghe-

lig 
rfor 

e 
al, 

r 

a 
rse 

men-
cer 

 

 13 



Gribs

Uanm

 

 

4 

4.1 

I hen
forpl
komm
der le

Jf. lo






Tilsyn
stemm
sorgs

BDO’
områ
ge fo
såled
ske ra

Med 
socia
lade 
der i
kvalit

Det ø
efter 

4.2 

BDO’
alle t

Den a
af dé
ficere
frema
rende

Den a
er str
i tilsy

De an
on og

skov Kommun

meldt helhed

 

TILSY

Form

nhold til Ret
igtet til at 

munalbestyr
everes på de

ovgivningen e

 At påse a
som kom

 At hjælpe
 At foreby

ligere pro

nene skal de
melse melle
mæssige pra

s tilsyn er t
ådet, og omfa
orhold på det
des også på, 
ammers egne

udgangspunk
lfaglige omr
kontrol og læ
ndhentes i f
tets- og kom

økonomiske 
r aftale med 

Metod

s tilsynskonc
tager afsæt i

anerkendend
ét, der virker
e tilbuddets
adrettede a
es ønsker og 

anerkendend
ruktureret o
ynet, har udg

nvendte met
g gennemgan

ne 

stilsyn, Tron

  

YNETS F

ål  

tssikkerheds
føre tilsyn 

relse, bruge
et enkelte t

er formålet m

at borgerne f
munalbestyr
en er tilrette
ygge ved at g
oblemer.  

ermed bidrag
em gældende
aksis. 

tilrettelagt m
atter tilsyne
t enkelte ple
 hvordan hjæ
ethed i forho

kt i omfatte
råde har BDO
æring gå op 
forbindelse 

mpetenceudvi

tilsyn dvs. t
 kommunen i

de 

cept kombin
i den anerke

de og værds
r på det enke
s resurser, s
rbejde med 
 forventning

de tilgang ka
g stringent m
gangspunkt i

toder er hen
ng af dokum

ngården Pleje

FORMÅL

slovens § 16
med, hvorda
re og pårør

tilbud. 

med tilsynet

får den hjæl
relsen har tru
elagt og bliv
gribe korrige

ge til at sikre
e lovgivning,

med udgangs
et med de or
ejecenter. T
ælpen efter 
old til beboe

ende erfaring
O udviklet ko
 i en højere 
med tilsyne
iklingen.  

tilsynet med
ikke i BDO’s 

nerer en ræk
endende met

ættende tilg
elte tilbud. D
styrker og g
 henblik på 
er og medar

an ses som d
metodeanve
i gennemarb

holdsvis kva
mentation. Sa

ecenter 

L OG ME

6 og Service
an de komm
rende indsig

t:  

lp, de har re
uffet.  

ver udført på
erende ind fø

e kvaliteten 
 plejecentre

spunkt i ove
rganisatorisk
Tilsynet sætt
 deres og de
ernes behov 

ger med at 
oncepter for
 enhed. BDO
ne, er anve

d forbrug, b
 tilsyn. 

kke forskelli
tode og en ko

gang handle
Dette indebæ

gode erfaring
 at få overe
rbejdernes o

det ene ben i
ndelse. Alle 

bejdede og af

litative inte
amlet set gi

ETODE 

elovens § 14
munale opga
gt i den pæ

et til efter lo

å en faglig og
ør mindre pr

 i tilbuddene
ets reference

enstående lo
ke, personale
ter fokus på 

e pårørendes
indgår ligele

føre tilsyn p
r tilsynsområ
O lægger væ
ndelig i det

udget, kapa

ige metoder
onstruktiv ti

r om at foku
ærer, at ma
ger. Metode

ensstemmelse
g ledelsens m

i tilsynskonc
 former for d
fprøvede ska

rviews, foku
iver de forsk

48a er komm
aver løses, h
ædagogik, om

oven og efter

g økonomisk 
roblemer udv

e, herunder a
eramme og d

ovgivning og 
e- og pleje- o
 hverdagslive

s opfattelse 
edes i tilsyne

på hhv. ældr
åderne, som 
gt på, at de
 fremadrett

acitetstilpasn

 til indsamli
lgang. 

usere på og 
n i fællesska

en er særlig
e mellem bo
muligheder o

cepterne, me
dataindsamli
abeloner.  

sgruppeinte
kellige meto

Septem

munalbestyr
herunder at
msorg og tr

r de beslutn

 forsvarlig m
vikler sig til 

at der er ove
den pleje- o

g retningslinj
og omsorgsm

vet for beboe
fungerer. De

et.  

reområdet o
 gør det mu

en dokument
tede arbejde

ninger etc. i

ing af viden

 lade sig ins
ab søger at i
g velegnet t
orgernes og 
og rammer. 

ens det ande
ing, som ben

rviews, obse
odiske tilgan

ber 2015 

relsen 
 sikre 
rivsel, 

inger, 

måde.  
alvor-

erens-
og om-

jer på 
mæssi-
ere og 
e fysi-

og det 
ligt at 
ation, 
e med 

indgår 

n, som 

pirere 
denti-
til det 
 pårø-

et ben 
nyttes 

ervati-
nge en 

 

 14 



Gribs

Uanm

 

 

dybde
ne m

Tilsyn
dokum
ranti 
komm

4.3 

 

Efter 
Helhe
 

1 

2 

3 

4 

5 

4.4 

Tilsyn
tidsp
hvor 

Til br
event
komm
i det 

De ua
sygep

 

 

skov Kommun

meldt helhed

egående vid
odtager på p

net giver et 
mentation sa
 for, at alle 
munalbestyre

Vurde

 et ønske fr
edstilsynene

Ingen, få, e

Få mangler

En del og/e
at kunne af

En del og/e
kræve en b

Væsentlig k
digt omgåe

Tilsyn

nsforløbet be
unkt, hvor d
der er mulig

rug for forbe
tuelle kvalit
munens hjem
 konkrete til

anmeldte he
pleje- og/ell

ne 

stilsyn, Tron

  

en om og de
plejecentret

 øjebliksbille
amt det fore
 forhold på t
elsens forven

eringsska

a Gribskov K
. 

eller mindre 

r, som relativ

eller væsent
fhjælpes. 

eller væsent
bevidst og må

kritik. Der er
ende at gribe

nets tilre

esluttes og p
det uanmeld
ghed for dial

eredelsen af
tetsstandard

mmeside, lige
syn.  

elhedstilsyn t
er socialfagl

ngården Pleje

ermed belæg
. 

ede baseret 
eliggende ba
tilbuddet til 
ntninger.  

ala 

Kommune ar

 væsentlige 

vt nemt vil k

lige mangler

lige mangler
ålrettet inds

r fare for pa
e ind.  

ettelægge

planlægges u
te tilsyn for
og eller sam

f tilsynet ha
der, vejledni
esom oplysn

tilsyn gennem
lig baggrund

 

ecenter 

g for at vurd

 på dialog, 
aggrundsmat
 enhver tid l

rbejder BDO 

mangler 

kunne afhjæ

r, som vil kræ

r, med betyd
sats for at ku

tientsikkerh

else  

ud fra de om
regår. Så vid

mvær med fle

ar BDO indhe
inger og po

ninger fra ple

mføres af 1-2
. 

ere kvalitete

udsagn, obs
teriale. Tilsy
ever op til d

 ud fra nede

lpes ved en 

æve en bevid

dning for pat
unne afhjælp

eden i en så

mstændighed
dt muligt for
ere af beboe

entet materi
olitikker, væ
ejecentrets e

2 tilsynsføre

en af de yde

ervationer o
ynet er derfo
de lovgivning

enstående vu

målrettet in

dst og målre

tientsikkerhe
pes. 

dan grad, at

der, som er 
egår tilsynet
rne.  

iale fra kom
ærdigrundlag
egen hjemm

ende. De tilsy

Septem

elser, som be

og gennemga
for ikke noge
gsmæssige kr

urderingsskal

ndsats 

ettet indsats 

eden, som vi

t det er nødv

gældende fo
t på et tidsp

mmunen, her
g, oplysninge
meside har in

ynsførende h

ber 2015 

eboer-

ang af 
en ga-
rav og 

la ved 

 for 

l 

ven-

or det 
punkt, 

runder 
er fra 
ndgået 

har en 

 

 15 



Gribs

Uanm

 

 

5 

Ved b

 

Direc

HELE

hej@

 

BDO K
Godk
Havn
DK-15
Tlf.: 
www

 

5.1 

BDO e
områ

BDO 
rækk
mepl
både 
tilbud

BDO’
nings
beskæ
de ko
ring m

skov Kommun

meldt helhed

KONT

behov for yd

ctor og Leder

N HILARIO JØ

bdo.dk 

Kommunerne
kendt revisio
eholmen 29 
561 Københa
 33 12 65 45 
.bdo.dk 

Præse

er en privat 
ådet og socia

gennemføre
ke kommune
eje samt træ
 handicap- o
d og alkoholb

s rådgivning
sopgaver ind
æftiger i dag
ommunale se
mm.  

ne 

stilsyn, Tron

  

TAKTOP

erligere oply

r af BDO Tils

ØNSSON 

es Revision 
nsaktieselska
 
avn V 
 

entation

 leverandør 
alområdet.  

er i dag tilsy
r over hele 
ænings- og 
og psykiatrio
behandling. 

safdeling løs
enfor alle se
g godt 60 ko
ektorområde

ngården Pleje

PLYSNIN

ysninger kan 

syn 

ab 

 af BDO  

af rådgivnin

yn på såvel 
landet). På 
rehabiliterin
området, he
  

ser ud over t
ektorer i de
nsulenter m

er og tværgå

ecenter 

NGER    

 henvendels

 

ng til de dans

ældreområd
 ældreområd
ngscentre. P
runder aktiv

tilsynsopgav
en kommuna
med kompete

ende kompe

e ske til  

ske kommun

det som på d
det omfatte
å det social
vitets- og sa

ver en lang r
le virksomhe

encer, der dæ
etencer, som

ner, herunde

det sociale 
r tilsynene 
le område o
mværstilbud

række forske
ed. BDO’s rå
ækker bredt 

m fx økonomi

Septem

er tilsyn på æ

område i en
plejehjem, 

omfatter tils
d, beskæftig

elligartede rå
ådgivningsafd
 både i forh
i, ledelse, ev

ber 2015 

ældre-

n lang 
hjem-
ynene 

gelses-

ådgiv-
deling 
old til 
value-

 

 16 


