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1. Formål med tilsynet

Lovgrundlag: Lov om Social Service § 151 og Retssikkerhedsloven § 15 og 16.

Lov om Social Service § 151. 
"Den stedlige kommune, jf. § 148a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale 
opgaver efter § 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbesty-
relsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens ved-
tagne kvalitetsstandarder, jf. § 139"

Retssikkerhedsloven § 15 og 16. 
"§ 16 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale op-
gaver løses.
§ 15 Tilsynet omfatter både indholdet af tilbudene og den måde, opgaverne udføres på"

Formålet med de uanmeldte tilsyn er således:

• at afdække og kontrollere om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgiv-

ningen, de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og plejecentrets værdier og 

administrative procedurer og retningslinier

• at tilse kvaliteten i tilrettelæggelsen og udførelsen af pleje og omsorg på udvalg-

te områder, fx personlig pleje, sundhed og trivsel,  hverdagsliv  herunder aktivi-

teter, forplejning og praktisk hjælp m.v. og særlige fokuspunkter

• at undersøge borgernes, og evt. pårørendes tilfredshed (pårørende i det omfang 

det er muligt i en kontekst for uanmeldt tilsyn )

• at undersøge medarbejderkompetencerne i forhold til borgernes behov og hvilke 

muligheder der er for efteruddannelse 

• at undersøge hvilke interne instrukser og retningslinier der er, om de understøt-

ter opgaveløsningen og om medarbejdernes kendskab til og anvendelse af disse.

Tilsynet skal således bidrage til 

• at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og de 

vedtagne kvalitetsstandarter i Gribskov Kommune  

• at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til 

alvorlige problemer 

• at der dannes et grundlag for læring og fremadrettet kvalitetsudvikling af pleje-

centrenes ramme og indhold, herunder kvalitetsudvikling af metoder, kompeten-

ceudvikling af personale og organisationsudvikling.

Tilsynets resultater indgår i den samlede kvalitetsopfølgning på plejecenterområdet i 

Gribskov Kommune.

2. Metode

Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en samlet vurdering af plejecentret ved hjælp

af følgende målemetoder:

• Gennemgang af udvalgte borgerjournaler mhp. at afdække, hvordan bevilligede 

ydelser udmøntes i den enkelte borgers dagligdag .

• Undersøgelse af hverdagslivet, herunder borgernes trivsel og sundhed og mulig-

heder for aktiviteter.
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• Magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten.

• Observation på plejecentrets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger.

• Observation af interaktionen mellem borger og personale og atmosfæren.

• Interview med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse.

• Særligt udvalgte fokusområder: 1) Sammenhæng i tilrettelæggelse af helheds-

plejen for borgere (pleje, træning og aktivitet) og 2) forebyggelse af indlæggelser

3) udmøntning af Mad- og Måltidspolitikken

•

Tilsyn har i 2013 bestået af: 

• Undersøgelse af om der er fulgt op på anbefalingerne fra tilsynet 2012. Den spe-

cifikke metode afhænger af anbefalingens karakter

• Observationer og samtaler med borgere og medarbejdere der var til stede under 

observationerne 

• Interview af tre ledelsesrepræsentanter 

• Interview af fire medarbejdere

Plejecenter Trongården er et af Gribskov Kommunes plejecentre. Resultatcenter Trongår-

den drives af Pleje Gribskov (PG), der er kommunal leverandør af pleje og omsorg for 

ældre. 

3. Tilsynets konklusion

Konklusionen kendetegnes ved et tilsynsresultat, hvor Tilsynet har vurderet:

• at der arbejdes målrettet med indsatser, der følger op på anbefalinger og 

bemærkninger fra tilsynet i oktober 2012

• at borgerne udtrykker tilfredshed med den udførte pleje, forplejning, det sociale 

miljø, og omgangstonen borgere og medarbejdere imellem

• at der er skabt en tydelig og effektiv organisering af den daglige pleje, hvor 

ansvarsområder er fordelt på en meningsfuld måde

• at der er en tydelig opmærksomhed og handlen på sygeplejefaglige observatio-

ner, hvor der kan ses rettidige og løsningsfokuseret tiltag i forebyggelses øjemed

Anbefalinger

• at ledelsen i samarbejde med leverandøren af kaldeanlægget og administratio-

nen, arbejder på en hurtig løsning af problemet omkring nødkaldet

• at der fortsat arbejdes med kvaliteten i handleplanerne, især med tydelighed på 

evalueringer, og så disse tillige fremstår læselige 

4. Undersøgelse af opfølgning og hvilke tiltag der er fore-
taget på baggrund af anbefalinger fra tilsynet i 2012

Anbefalinger – evt. 
bemærkninger

Tiltag på baggrund af anbefalinger

1: Kvalitet og aktua-
litet i handleplaner

Tilsynet fik oplyst, at implementeringen af ”Triage-modellen” 
har tydeliggjort de sygeplejefaglige indsatser i handleplanerne
  
Ledelsen oplyste, at der er ændret ift. ansvarsfordelingen for 
handleplanerne. Der er ansat en sygeplejeske der fagligt har 
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ansvar for overblik og kvalitet ift. de sygeplejefaglige opgaver, 
herunder handleplaner. Endvidere er to social- og sundheds-
hjælper stillinger omkonverteret til to social- og sundhedsassi-
stent stillinger, hvilket tillige medvirker til en højnelse af  kvali-
teten ift. handleplanerne

Ledelsen deltager ved medarbejdernes morgenmøder på alle 
hverdage. Her drøftes observationer omkring borgerne, og  ind-
satser prioriteres og iværksættes

Den nye organisering og de iværksatte tiltag, er blevet godt 
modtaget af medarbejderne, der oplever en meningsfuld og ty-
delig ansvarsfordeling

Tilsynet kunne ved den gennemgået dokumentation konstatere,
at handleplanerne var bedret ift. stringens og udmøntning i den
daglige pleje. Der var dog eksempler på handleplaner, der var 
mangelfuldt evalueret og i nogle tilfælde skrevet i hånden og 
mere eller mindre ulæselige

Tilsynet kunne tillige observere,  at ”Triage-modellen” medvir-
ker til en tydelig synliggørelse af indsatser og daglige gøremål 
omkring borgerne

2: Kvalitet og aktua-
litet i demenshand-
leplaner

Ledelsen oplyste, at alle demenshandleplaner er revurderet, og 
fremadrettet vil blive revurderet for indsatser og aktualitet efter
behov, dog minimum hver 3. måned

Tilsynet kunne ved gennemgang af dokumentation for demens-
handleplaner konstatere, at disse var aktuelle og udførligt ud-
fyldt ift. indsatser og stimulering

Tilsynet kunne tillige observere, at man med afsæt i det æn-
dringsskema, der er en del af triage-modellen, har udviklet et 
nyt skema, der har til formål at synliggøre de særlige ændrin-
ger, der hos borgere med demens kan være tegn på helbreds-
mæssige forandringer

Tilsynet fik oplyst, at frivillige borgere udefra hjælper til med 
samvær og aktiviteter ift. de demente borgere

3: Nødkald Tilsynet fik oplyst, at der p.t. pågår installering af nyt kaldean-
læg. Kaldeanlægget tekniske implementering har dog trukket 
ud, og har i dagligdagen betydet, at medarbejderne har været 
nødsaget til at organisere sig på alternative måder for at sikre 
at nødkald kunne komme igennem

Ledelsen kunne oplyse, at der har været ét eksempel, hvor et 
nødkald ikke er gået igennem, og hvor borgernes sikkerhed 
derved er blevet kompromitteret

4: Ernæringstilstand Tilsynet fik oplyst, at der pågår opfølgning ift. dokumentationen
og de indsatser der vurderes skal iværksættes

Tilsynet kunne ved gennemgang af dokumentationen se en be-
tydelig bedring ift. tidligere tilsyn. Der forefindes nu en scree-
ning med med udregning af BMI

Den planlagte vejning virker dog ofte unødigt  ambitiøs i sin 
målsætning, og i den gennemgåede dokumentation var borger-
ne da heller ikke blevet vejet så hyppigt som planlagt 
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5: Træningsmål i 
plejen

Tilsynet fik oplyst, at de tidligere regelmæssige konferencer 
mellem træningen og plejen ikke er på plads,  efter at trænin-
gen har omorganiseret og dele af træningen fysisk er flyttet

Morgenmøderne er med til at sikre, at der pågår en drøftelse og
sparring omkring de borgere,  hvor der vurderes en ændring ift.
funktionsniveauet

Mål og tænkning omkring hverdagsrehabilitering kan være en 
udfordring ift. rengøringspersonalet, idet personalet er ansvar-
liggjort qua standard og kvalitet på området

Ledelsen er opmærksomme på, at opfølgning på træningsmål i 
plejen nødvendiggør en inddragende tilgang fra medarbejderne.
Målet er, at borgerne motiveres til at træne og hjælpe med 
dagligdags gøremål, for derigennem at styrke og vedligeholde 
færdigheder og funktionsniveau

6:  Kvalitet ift. 
tøjvask og rengø-
ring

Ledelsen er opmærksomme på de udfordringer der har været, 
og stadig forekommer. Ledelsen har opfordret borgerne og 
deres pårørende til at give en tilbagemelding til ledelsen,  hvis 
noget tøj er bortkommet, så der kan udbetales erstatning her-
for

7: Dagligstue mulig-
heder for Trongår-
dens borgere

Der er blevet etableret en dagligstue i det gamle personalerum,
med direkte udgang til en nyrenoveret gårdhave. Borgerne og 
frivillige på Trongården har været inddraget i indretning af dag-
ligstuen, der fremstår indbydende og hyggelig

Det store lokale som Centerrådet tidligere administrerede for 
boligselskabet, står nu åbent,  og er dermed til fuld rådighed for
Trongårdens borgere

8: Borgernes vaner 
og ønsker, og hvor-
ledes disse fremgår 
af dokumentationen

Ledelsen oplyste, at der stort set er udfærdiget ”livshisto-
rie-bog” på alle demente borgere

Ledelsen oplyste endvidere, at udfyldelse af ”livshistorie-bogen”
nu også indgår obligatorisk ift. nyindflyttede borgere, i den ud-
strækning borgeren eller pårørende vil bidrage til dette

Ledelsens generelle 
forvaltning af anbe-
falinger

Ledelsen har arbejdet målrettet med anbefalingerne fra tilsynet 
i efteråret 2012

Tilsynets vurdering 
og evt.  bemærknin-
ger og/eller  evt. 
supplerende anbe-
falinger

Det er Tilsynets vurdering, at der har været og stadig arbejdes 
målrettet med indsatser der følger op på anbefalinger og be-
mærkninger fra tilsynet i oktober 2012

Det betrygger Tilsynet, at den daglige pleje udføres på en vel-
organiseret og meningsfuld måde

Det er Tilsynets oplevelse, at ”Triage-modellen” medvirker til 
tydelig opmærksomhed og handlen på sygeplejefaglige obser-
vationer, hvor der kan ses rettidige og løsningsfokuserede tiltag
i forebyggelsesøjemed

Det er endvidere Tilsynets vurdering, at indsatsen overfor bor-
gere med demens, leveres omsorgsfuldt af engagerede medar-
bejdere

Det vækker Tilsynets bekymring, at Trongården ikke har et 
nødkald der virker på betryggende vis. Medarbejderne forsøger,
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så godt det er muligt, at sikre sig, at de kan nås via nødkald el-
ler mobiltelefon. Både ledelsen og medarbejderne kunne fortæl-
le om episoder hvor borgernes sikkerhed har været kompromit-
teret

Det er Tilsynets anbefaling:
• at ledelsen i samarbejde med leverandøren af kaldean-

lægget og administrationen,  arbejder på en hurtig 
løsning af problemet omkring nødkaldet

Tilsynet kunne ved den gennemgåede dokumentation konstate-
re, at handleplanerne var bedret ift. stringens og udmøntning i 
den daglige pleje. Der var dog eksempler på handleplaner, der 
var mangelfuldt evalueret og i nogle tilfælde skrevet i hånden, 
og mere eller mindre ulæselige

Det er Tilsynets anbefaling:
• at der fortsat arbejdes med kvaliteten i handleplanerne,

især med tydelighed på evalueringer, og så disse tillige 
fremstår læselige 

Slutteligt skal Tilsynet anerkender den store indsats der ydes af
de frivillige borgere udefra, der hjælper til med forskellige tiltag
og arrangementer

5. Sammenhæng mellem personlig pleje, pleje af borgere 
med særlige behov, træning og aktiviteter med særligt fo-
kus på udmøntning af Mad- og Måltidspolitikken i praksis

Grundlag Beskrivelse – vurdering 

Observationer Tilsynet kunne under tilsynsbesøget observere en hyggelig og 
afslappet stemning under måltidet. Ved alle borde var der med-
arbejdere, der hjalp de borgere der havde brug for hjælp, og 
ellers ved deres deltagelse i måltidet medvirkede til snak om 
løst og fast

På såvel demensafsnittet, som i de øvrige afdelingers fælles 
spisestue var bordene overordentligt pænt dækkede med folde-
de servietter og friske blomster

Tilsynet oplevede,  at medarbejderne var imødekommende, og 
udviste ordentlighed og overskud i omgangstonen med borger-
ne

Oplysninger fra bor-
gerne

De adspurgte borgere udtrykte tilfredshed med plejen, forplej-
ningen og omgangstonen mellem medarbejdere og borgere

Oplysninger fra 
medarbejderne

Medarbejderne oplyste, at de oplever en organisering omkring 
det daglige arbejde,  der giver et godt overblik over de kom-
plekse opgaver der skal udføres i plejen

Medarbejderne hilser kompetence- og ansvarsfordelingen vel-
kommen ift. handleplanerne. Dette betyder en tydelighed og 
forbedring ift. kvaliteten af disse

Ledelsens betragt-
ninger  om sammen-
hængen og udmønt-
ning af mad- og må-
ltidspolitikken

Ledelsen oplyste, at der er startet en mad- og måltidsklub.  Le-
delsen tilkendegav, at det har en høj prioritet, at gøre noget ud
af måltidet, ved f.eks. borddækning etc.

Det er ledelsens oplevelse, at de dårlige oplevelser der tidligere
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har fyldt omkring madens kvalitet, ikke optager borgerne som 
tidligere. Det er ledelsens vurdering, at næsten alle borgere 
kommer op i spisestuen dagligt

Borgerne har mulighed for at være med til at smage på maden 
inden servering 

Tilsynets vurdering 
og evt.  bemærknin-
ger og/eller anbefa-
linger 

Det er Tilsynets vurdering, at Trongårdens medarbejdere har 
fokus på at skabe gode og trygge rammer for borgerne

Dagens måltider virker som en god samling for borgerne på 
Trongården, hvor måltidet indtages i hyggelige rammer med fri-
ske blomster og farverig borddækning

6. Forebyggelige indlæggelser

Grundlag Beskrivelse - vurdering 

Faktuelle antal ind-
læggelser

Der foreligger ikke en aktuel opgørelse over antallet af indlæg-
gelser

Medarbejdernes op-
lysninger

Medarbejderne oplyste, at ”Triage-modellen” virker som et godt 
og meningsfuldt redskab i dagligdagen

Ledelsens oplysnin-
ger

Ledelsen oplyste, at ”Triage-modellen” bruges aktivt og derved 
medvirker til et fokus på en forebyggelig tilgang

Borgernes habituelle tilstand revurderes hver 3. måned

Tilsynets vurdering 
og evt. bemærknin-
ger og/eller anbe-
falinger

Det er Tilsynets vurdering, at at der er en tydelig opmærksom-
hed og handlen på sygeplejefaglige observationer, hvor der kan 
ses rettidige og løsningsfokuseret tiltag i forebyggelses øjemed

7. Magtanvendelser og klager

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Magtanvendelser Et tilfælde

Antal godkendte 
indgreb i selvbe-
stemmelsesretten 
vedr. hygiejne

Ledelsen oplyste, at der har været et tilfælde

Tilsynets vurdering 
og evt. bemærknin-
ger og/eller anbefa-
linger

Intet at bemærke

8. Observationer af fællesarealer og lejligheder

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Observationer Fællesarealerne fremstod rene, ryddelige og indbydende

Den nyrenoverede gårdhave var tillige indbydende med pæne 
havemøbler og parasoller

Ved fællesrummet ved  hovedindgangen, var der et 
”puslebord” , med et puslespil der var under udarbejdelse. ”pus-
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lebordet” var flittigt besøgt

Tilsynets vurdering 
og evt. bemærknin-
ger og/eller anbefa-
linger

Intet at bemærke

Gribskov den 19 september 2013

Jeanette de Mailly Gitte Widmer
Pædagogisk Konsulent Sundhedsfaglig Konsulent
Tilsynsenheden Sundhedsafdelingen

ø 

9



Bilag 1.

9. Tilsynets tilrettelæggelse og afvikling i 2013

Tilsynet afvikles som følgende:

• Ud fra seneste uanmeldte tilsyns bemærkninger og anbefalinger tilrettelægges 

metoder til opfølgning på, hvilke tiltag der er fortaget på baggrund af anbefa-

lingerne. Dette kan, i de tilfælde hvor anbefalingerne omhandler dokumentation 

fordre gennemgang af en eller flere borgermapper.

• Ved starten af besøget kontaktes centrets leder eller stedfortræder, som oriente-

res om tilsynet. Ledelsen anmodes om at kontakte udvalgte borgere for i videst 

muligt omfang at indhente deres accept af om tilsynet må læse den dokumenta-

tion, der findes for den enkelte borger m.v. tilsagnet dokumenteres i borgerens 

dokumentation.

• Tilsynet vil ved dette tilsyn anvende observationsmetoden i væsentligt omfang 

ved deltagelse i måltider og være til stede i boenhederne, kombineret med de 

samtaler undervejs, der opstår med borgere og medarbejdere

• Rundgang på plejecentret foregår således, at tilsynsmedarbejderne går frit rundt 

uden ledsagelse. Der foretages observationer på centrets fællesarealer.

• Ved tilsynets afslutning kontaktes lederen eller dennes repræsentant. Der fore-

tages et interview med lederen ud fra fokusområderne, der drøftes opklarende 

spørgsmål, og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb.

• Tilsynsrapport udarbejdes og sendes til plejecentret, senest 14 arbejdsdage efter 

tilsynets afslutning, til bemærkninger for faktuelle fejl og misforståelser. Eventu-

elle bemærkninger af faktuel karakter indarbejdes i rapporten.

• Den endelige tilsynsrapport sendes i formel høring hos plejecentret/lederen og 

centerrådet. I den formelle høring kan holdninger til tilsynsrapporten og bemærk-

ninger til Tilsynets vurderinger tilkendegives.

• Formelle høringssvar vedlægges tilsynsrapporten som bilag til rapporten.

• Den endelige tilsynsrapport sendes til plejecentret og SUND.

• Tilsynsrapporter sendes til høring i Ældrerådet med efterfølgende forlæggelse i 

Social- og Sundhedsudvalget.  
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Bilag 2

10 Høringssvar

10.1 Plejecentret ved lederen

Vejby 10. september 2013

Hørings  svar fra uanmeldt tilsyn juni 2013  

Det er glædeligt at opleve at det har en tydeligt effekt, at vi på Trongården har 
arbejdet målrettet og systematisk med tidlig indsat af sygeplejefaglige observa-
tioner. 

Vi vil fremadrettet sætte fokus på vores handleplaner og kvaliteten af disse og 
vil ligeledes sikre at det dokumenterede kan læses.

Trongårdens borgerkald er fuldt ud fungerende på hele Trongården d.d.

Med Venlig Hilsen

Centerleder
Ane Frische
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10.2 Centerråd 

6. september 2013

Til Gribskov kommune/tilsynsenheden

v/ Jeanette de Mailly

Høringssvar fra Centerrådet, Trongården, 3210 
Vejby

Tak for gennemarbejdet tilsynsrapport.

Centerrådet værdsætter at også tilsynet bemær-
ker, at opholdsarealerne fremstår indbydende, og 
at der er friske blomster. Pæne omgivelser er med
til at højne livskvaliteten hos både borgere, pårø-
rende og personale.

Centerrådet ser med tilfredshed på at ledelse og 
medarbejdere arbejder målrettet på at opretholde
den sygepleje faglige standard, som indebærer at 
der lægges mange ressourcer i forebyggende til-
tag.

Det er Centerrådets opfattelse at borgernes inte-
gritet og tidligere livshistorie er højt prioriteret 
hos samtlige ansatte på Trongården. 

Centerrådet har fået oplyst, at ledelsen arbejder 
ihærdigt på at få nødkald anlægget til at fungere 
efter hensigten.
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Centerrådet vil ikke undlade at gøre opmærksom 
på, at netop det store fokus på det forebyggende 
og rettidigt omhu, kræver både stor dygtighed og 
mange ressourcer. Nye beboere, som har været i 
eget hjem med stor hjælpeindsats, skal have end-
nu mere hjælp, når de flyttes til nye omgivelser. 
Derfor er det Centerrådets håb, at der tages øko-
nomisk højde for dette ved tildeling af økonomi-
ske ressourcer til Trongården.
Med venlig hilsen

Sus Antonsen
Formand for Centerrådet
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