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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Helsingegården, Gribskov Kommune 
 

Torsdag den 13. november 2014 fra kl. 08.00 
 
 

Indledning 
 
Vi har på vegne af Gribskov Kommune aflagt tilsynsbesøg på Helsingegården. Generelt er formålet 
med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i 
hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. 
 
Efter aftale med Forvaltningen har vi ved tilsynet haft særligt fokus medarbejdersituationen samlet set, 
herunder stabilitet og kontinuitet. I det indgår en vurdering af medarbejdernes kvalifikationer og deres 
oplevelse af, om de har de rette forudsætninger for at varetage opgaverne. At aspekt heraf er medar-
bejdernes forståelse for arbejdet med Den aktiverende og rehabiliterende tilgang. 
 
Vi har ligeledes vurderet, hvordan arbejdet med den skriftlige dokumentation organiseres og udføres. 
 
Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn 
og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skrift-
ligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnit-
tet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi even-
tuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. 
 
I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er 
blevet afviklet.  
 
 
Hovedkonklusioner 
 

 Det er vores umiddelbare vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Enkelte beboere er un-
der 65 år. Det er ledelsen umiddelbare vurdering, at også disse beboere trives på Helsingegår-
den 

 

 generelt fremstår de fysiske rammer velfungerende og indbydende. Beboerne ser ud til at trives 
i dem. Vi har henledt opmærksomheden på opslag og effekter, der kan give et tilfældigt og rodet 
indtryk og sløre for en i øvrigt god indsats. Vi har ligeledes anbefalet en tydeligere skiltning ved 
indgangen til de enkelte enheder, så det bliver lettere at finde vej 

 

 beboernes fællesrum danner i nogle enheder også rammen for medarbejdernes arbejdsplads. 
Hvis det findes nødvendigt er det vigtigt at sikre, at personfølsomme oplysninger opbevares for-
troligt  

 

 her er en god atmosfære. Beboerne giver overordnet udtryk for tilfredshed med forholdene. De 
tilkendegiver at de får den hjælp og støtte, som de har behov for og føler sig i det hele taget 
trygge. Andre beboere signalerer det samme. Den opfattelse deles af de pårørende, der i øvrigt 
giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet og måden, hvorpå de inddrages 
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 det er endvidere vores indtryk, at beboerne på naturlig vis inddrages aktivt i deres egen daglig-
dag. Det fremgår af samtaler med både beboere og medarbejdere samt iagttagelser under be-
søget 

 

 på baggrund af samtale med medarbejdere og ledelse, er det vores indtryk, at her er et naturlig 
flow i medarbejdergruppen, også tilbuddets størrelse taget i betragtning. Den aktuelle organise-
ring af kontaktpersonsordningen medvirker til at sikre kontinuitet i indsatsen omkring den enkel-
te beboer 

 

 det er vores umiddelbare vurdering, at medarbejdernes kompetencer imødekommer beboernes 
behov. Medarbejderne oplever sig godt fagligt klædt på til at varetage opgaverne for og med 
beboerne. Det gælder også omkring rehabilitering, hvor de beskriver et velfungerende samar-
bejde med fysioterapeuten 

 

 ifølge det oplyste forekommer magtanvendelse aktuelt kun i henhold til forhåndsgodkendelser.  
Gennemgangen af dokumentationen giver dog anledning til at anbefale, som vi altid gør, at man 
drøfter dilemmaerne og gråzonerne mellem omsorgspligt og magtanvendelse 

 

 Implementeringen af Avaleo er i god proces. Vi har gennemgået dokumentationen for udvalgte 
beboere, herunder primært døgnrytmeplaner, handleplaner og omsorgsnotater. Vi kan konstate-
re, at detaljeringsgraden i døgnrytmeplanerne varierer. På baggrund af gennemgangen er vi 
kommet med flere forslag og anbefalinger til, hvorledes dokumentationen generelt og konkret 
kan forenkles og kvalificeres. Vi vil anbefale en handlings- og tidsplan for processen. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
 
Dette er vores første egentlige tilsynsbesøg her. Konklusioner og iagttagelser mv. er således på nuvæ-
rende tidspunkt baseret på dette og et besøg på plejecentret forud for tilsynet for at hilse på og se og 
høre om forholdene på stedet. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der primært udspringer af aldersbetingede lidelser. Enkelte enheder er målrettet 
beboere med behov, der udspringer af en demenslidelse. 
 
Enkelte beboere er under 65 år. Det er ledelsen umiddelbare vurdering, at disse beboere trives her.  
Det er vores indtryk, at der er god forståelse for at imødekomme den enkelte beboers særlige behov. 
Fx hører vi om hvordan beboerne inddrages i løsningen af opgaver, der giver dem mening og relaterer 
til deres tidligere virke i bred forstand. Det vidner om kendskab til beboerens livshistorie og ressourcer.  
 
Aktuelt har 2 beboere fået særbevilling i form af ekstra medarbejderressourcer. Det er vores umiddel-
bare indtryk, at behovene vurderes løbende, og at man på flere planer arbejder på at skabe den nød-
vendige ro og tryghed, både for disse beboere og de øvrige beboere.  
 
Det er vores vurdering, at beboerne overordnet hører til målgruppen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Helsingegården er inddelt i 6 mindre boenheder, i daglig tale kaldet stierne. Rammerne for de enkelte 
enheder som helhed er forskellige og boligerne varierer i størrelse. De beboere, vi besøger, giver ud-
tryk for tilfredshed med deres bolig, der tydeligvis er indrettet efter egen smag.  
 
Centralt beliggende findes Aktivitetscentret, café og træningsrum.  
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Generelt fremstår de fysiske rammer som velfungerende og indbydende. Når man træder ind af hoved-
indgangen kan man dog få indtryk af et hospitalslignede venterum. Det understøttes af, at der ved ind-
gangsdøren er et skilt, der angiver, at der er tale om et Sundhedscenter. Det er man i ledelsen op-
mærksom på, og der er forskellige planer om tiltag, der kan bryde indtrykket. Fx har man indkøbt et bil-
lardbord.  
 
Beboernes fællesrum danner i nogle enheder også rammen for medarbejdernes arbejdsplads. Hvis det 
findes nødvendigt er det vigtigt at sikre, at personfølsomme oplysninger opbevares fortroligt  
 
Vi har henledt opmærksomheden på opslag på vægge og døre og effekter på gangene. Flere steder 
giver det tilfældigt og rodet indtryk. Vi har ligeledes anbefalet et fokus på skiltningen, så det bliver lette-
re at finde frem til de enkelte enheder.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Vi møder og taler med beboere, dels på fællesarealerne og dels i deres bolig. Samlet set giver beboer-
ne udtryk for, at de er glade for at bo her. De føler sig trygge og omtaler medarbejderne som imøde-
kommende og omsorgsfulde. Samtalerne med beboerne bekræfter, at de inddrages aktivt i deres egen 
dagligdag. Flere fortæller desuden, at de har glæde at det fælles aktivitetstilbud.  
 
De pårørende giver ligeledes udtryk for tilfredshed med forholdene. De oplever, at der er opmærksom-
hed på og forståelse for den enkelte beboers behov. Det medvirker til at skabe tryghed. De pårørende 
oplever generelt, at deres familie på stedet trives, og de beskriver en god atmosfære og tone. Det sva-
rer til vores indtryk.  
 
Pårørende til forholdsvis nyindflyttede beboere fortæller, at de har deltaget i en indflytningssamtale og 
opfølgende samtaler. De er blevet godt informeret fra starten og synes, der er klarhed over, hvad der 
forventes af dem som pårørende. Generelt omtaler de pårørende dialogen med såvel medarbejdere 
som teamledere meget positivt.  
 
Vi besøger flere af enhederne under forberedelserne til måltidet og andre under måltidet. Beboerne 
fortæller, at de ser frem til måltidet. Vi kan konstatere, at der er mange lyde, blandt andet fra en opva-
skemaskine, som bliver tømt, eller fjernsyn, der er tændt mens beboerne spiser. Blandt beboerne ud-
trykkes ønske om en fast bordplan. Det er vores erfaring, at en måltidspolitik kan medvirke positivt til 
beboernes oplevelse af det gode måltid, blandt andet fordi det kan sikre medarbejderne en fælles for-
ståelse for opgaven og måltidets sociale aspekt og aktiverende karakter. 
 
Her arbejdes med Triagering, der overordnet har til formål, at opspore ændringer i beboernes tilstand, 
således at behandling hurtigt kan iværksættes. Det sker hver morgen og når aftenpersonalet møder. 
Teamlederne deltager på møderne. Fysioterapeuten deltager i triageringsmøder en gang om måneden. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Den samlede medarbejdergruppe, der varetager beboerne daglige behov, består hovedsagligt af soci-
al- og sundhedshjælpere og -assistenter. Desuden er der ansat en centersygeplejerske. Medarbejder-
ne arbejder fast enten i dag-, aften- eller nattetimer. Både dag- og aftenmedarbejdere har kontaktper-
sonsfunktion i forhold til beboerne. En fast mødestruktur sikrer, at der pågår samarbejde og sparring 
mellem dag- og aftenmedarbejdere. 
 
Der er assistenter på arbejde hele døgnet. Medarbejderne ved, hvem de skal kontakte ved akut behov 
for en sygeplejerske. Det samme gør sig gældende ved behov for at inddrage ledelsen, fx om natten 
og i weekenden. Der er altid én i ledelsen, der har rådighedsvagt. Det medvirker til at skabe tryghed for 
medarbejderne.  
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Medarbejderne fremstår generelt engagerede og giver i det store hele udtryk for tilfredshed med deres 
arbejdsforhold. De beskriver et godt kollegialt samarbejde både internt i de enkelte teams og på tværs 
af enhederne. Medarbejderne oplever generelt, at de får god opbakning fra deres ledelse.  
 
Af samtalerne med medarbejderne fremgår det, at de føler sig fagligt godt klædt på i forhold til de op-
gaver, de varetager. Det er vores indtryk, at der blandt medarbejderne er bevidsthed om og god forstå-
else for at arbejde ud fra den aktiverende tilgang. Omkring rehabilitering forklarer de, at de har et me-
get velfungerende og konstruktivt samarbejde med fysioterapeuten. Medarbejderne oplæres grundigt 
af vedkommende, når de skal lave konkrete øvelser med beboerne.  
 
Den skriftlige dokumentation 
 
IT-systemet Avaleo er under implementering. I den forbindelse er der åbent it-værksted en gang om 
ugen. Alle medarbejdere har fået login til systemet. Vi får oplyst, at der er minimum 20 dages ventetid, 
når der bestilles log in til en ny medarbejder. Det kan efter vores opfattelse få den konsekvens, at vigti-
ge oplysninger ikke kan dokumenteres. 
 
Kontaktpersonerne er ansvarlige for udarbejdelse og opdatering af døgnrytmeplaner. Oprettelse af 
handleplaner er en assistentopgave. 
 
Vi kan også konstatere, at der forsat dokumenteres på papir og i forskelligartede bøger, fx udarbejder 
nogle medarbejdere egne beskrivelser af beboernes behov. Vi har anbefalet, at der udelukkende do-
kumenteres elektronisk. Således sikres det også, at alle medarbejdere arbejder ud fra samme mål og 
beskrivelser og at de yder en ensartet indsats overfor beboerne.  
 
Vi har gennemgået dokumentationen for udvalgte beboere. Herunder primært døgnrytmeplaner, hand-
leplaner og omsorgsnotater.  
 
Vi kan konstatere, at detaljeringsgraden i døgnrytmeplanerne varierer. Vi har set eksempler på, at be-
boerens behov er grundigt beskrevet, ligesom vi har set eksempler på det modsatte. For flere af døgn-
rytmeplanerne gælder det, at beborens behov i nattetimerne ikke er beskrevet.  
 
Et udviklingspunkt er at beskrive tilgangen til beboerne tydeligere. Fx får vi kendskab til beboere, der 
på grund af demens, er vanskelige at hjælpe. Her vil en ensartet tilgang kunne medvirke til at skabe ro 
og tryghed omkring beboeren.   
 
Det er desuden vores vurdering, at man med fordel kan arbejde på, at den samlede dokumentation for 
den enkelte beboer bliver mere sammenhængende og overskuelig.  
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste, forekommer magtanvendelse aktuelt kun i henhold til forhåndsgodkendelser.  
 
Det er vores umiddelbare indtryk, at medarbejderne har godt kendskab til reglerne for magtanvendelse 
og proceduren for indberetning.  
 
Gennemgangen af dokumentationen giver dog anledning til at anbefale, som vi altid gør, at man drøfter 
dilemmaerne og gråzonerne mellem omsorgspligt og magtanvendelse.   
 
Medicinhåndtering 
 
Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er un-
derlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. § 6a.  
 
Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte til-
synsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. 
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Yderligere opfølgning til det kommende tilsynsbesøg   
 
Der er ikke yderligere til opfølgning. 
 

Formål og fremgangsmåde   
 
I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsnin-
gen på kommunens plejehjem. Der skal således aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg.  
 

Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgø-
relse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om op-
gaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt til-
bud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.  
 
Vi har været rundt i hele huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har op-
holdt os med flere i fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, 
der var på arbejde samt ledelsen. Derudover har vi telefonisk eller under tilsynet talt med pårørende. 
 

Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens 
bestemmelser, herunder §§ 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på 
plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende 
kvalitetsstandarder og god praksis på området.  
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der 
beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. 

 

Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på 
stedet. 
 

 
 
 

Aalborg, den 15. december 2014 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 

 


