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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 udvalgte

områder, fx personlig pleje, sundhed og trivsel,  hverdagsliv  herunder aktiviteter,

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; samtaler med borgere under rundgangen og  interview af 2 

SSA'er og 2 SSH fra dagteam og 1 hjemmehjælper fra aftenteam samt aktivi-

tetskoordinator

• Interview af 4 ledelsesrepræsentanter; centerleder og 3 teamledere

Plejecenter Skovsminde er et af Gribskov Kommunes plejecentre. Plejecenter Skovsmin-

de drives af Aleris Omsorg A/S, der er privat leverandør. 

3. Tilsynets konklusion

Konklusionen kendetegnes ved et tilsynsresultat, hvor Tilsynet har vurderet:

• at der, ifølge de borgere tilsynet talte med, er tilfredshed med at bo på Skovmin-

de, herunder forplejningen

• at der er arbejdet med anbefalingerne fra seneste tilsyn, men at der fortsat er 
behov for yderligere stringens i dokumentationen, og at det arbejde der er påbe-
gyndt med handleplaner og dokumentation af stimulering af demente implemen-
teres mere synligt og stringent i borgermapperne 

• at der er sammenhæng mellem plejen, forplejning, aktiviteter og træningen. 
Sammenhængen vurderes også ud fra, at det er meget synligt i strukturen og i 
de samarbejdsflader der er udviklet

• at Skovsminde lever op til Gribskov Kommunes Mad- og Måltidspolitik i praksis

• at der, ifølge det oplyste, har været få indlæggelser og at Skovsminde har stort 
fokus på forebyggelse af indlæggelser

• Sammenfattende er det Tilsynets vurdering, at Skovsminde er et veldrevet pleje-
center med stort fokus på den faglige kvalitet på alle områder  og med et omfat-
tende og differentieret udbud af aktiviteter, hvor også borgere fra lokalmiljøet og 
frivillige har adgang og inddrages.

Bemærkning
• at der er behov for yderligere stringens i dokumentationen og at det påbegyndte 

arbejde med handleplaner og dokumentation af stimulering af demente imple-
menteres mere synligt og stringent i bogermapperne.
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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 Bemærkning: Til-
synet vurderer det 
hensigtsmæssigt 
med opmærksom-
hed på muligheden 
for rådgivning og 
vejledning til aften-
medarbejderne fra 
træningen

Medarbejderne  i plejen oplyser, at ved det månedlige team-
møde deltager fysioterapeut fra Træningen. Er der behov for 
konkrete anvisninger på øvelser, gives disse ligeledes af fysiote-
rapeuten og der kan være vejledende tegninger ophængt i bor-
gerens lejlighed.

Træningsmedarbejdernes oplysninger er samstemmende med 
ovenstående. Ved rundgang i træningen, fremvistes handlepla-
ner og dokumentation for træningen. 

Ledelsen oplyser ligeledes om Fysioterapiens deltagelse i team-
møder, hvor baggrunden for behovene gennemgås, hvordan der
kan motiveres og der lægges en handleplan.

Når der er behov for undervisning indkaldes aftenmedarbejder-
ne til teammøderne, ligesom natmedarbejderne også kan ind-
kaldes. Det oplyses, at natmedarbejderne er gode til at melde 
ind, hvis de har behov for fysioterapeutisk vejledning. Generelt 
er der fokus på at være ensrettede ift., hvordan en borger træ-
nes.

Aktuelt arbejdes der på, at  træningshandleplanerne implemen-
teret i øvrige handleplaner for at sikre helheden. Udfordringen 
er der, hvor der bliver dobbeltdokumentation, hvilket er et lø-
bende tema der arbejdes med.

2  Bemærkning: Til-
synet vil opfordre 
til, at indgreb og 
magtudøvelse kon-
tinuerligt er et 
tema, der drøftes 
med henblik på 
yderligere forebyg-
gelse af indgreb i 
selvbestemmelses-
retten 

Medarbejderne oplyser, at det er et tema på alle teamøder, hvor
de forholder sig til om der i konkrete situationer er anvendt 
magt. Medarbejderne kender reglerne om ansøgning til  til-
ladelse til indgreb i selvbestemmelsesretten.

Ledelsen oplyser ligeledes, at det er et fast tema på team-
møder. Generelt er der bevidsthed om professionelt at se på, 
hvordan situationen kan løses uden anvendelse af magt. 

Desuden oplyses det, at de borgere, hvor der potentielt kan op-
stå adfærdsmæssige vanskeligheder i udførelsen af plejen, ikke 
plejes af vikarer. For at undgå eventuelt negative konsekvenser 
af en udtrætning af personalet, plejes denne gruppe borgere 
heller ikke hele tiden af den/de samme medarbejdere. 

3 Anbefaling: At de 
afdelinger, hvor der 
er manglende kvali-
tet i dokumentatio-
nen, sker en sikring 
af gennemførelsen, 
for at minimere risi-
koen for fejl og 
mangler, der kan få 
følger for borgerne, 
og for at skærpe im-
plementeringen af 
og læringen i ar-
bejdet med doku-

Gennemgang af borgermapper  Ved gennemgangen af 6 bor-
germapper kan det konstateres, at dokumentationen i store 
træk gennemføres, dog er der enkelte eksempler hvor doku-
mentationen ikke er gennemført stringent, jf. nedenstående 
eksempler.

Skovsmindes dokumentationsmateriale er gennemarbejdet og 
overskueligt med opdaterede helbredsoplysninger og døgnryt-
meplaner (DRP) der omfatter alle områder, hvor borgeren skal 
have pleje, omsorg, hjælp og støtte. 
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mentation, hos 
medarbejderne

Eksempler, hvor dokumentationen ikke fuldt ud er gennemført:
• i 1 mappe er der manglende opfølgning  på 2 handle-

planer og ingen dokumentation for daglige målinger
• i 1 mappe svarer ydelserne ikke til det visiterede – i 

samme mapper er forside på borgers DPR ikke udfyldt
• i 1 mappe er DPR ikke udfyldt for aften og nat. I samme

mapper er der lidt modsatrettede instrukser vedr. GPS

Medarbejderne  oplyser at der er arbejdet meget med doku-
mentation – der dokumenteres meget og hele tiden og doku-
mentation, som redskab, tages ofte op på teammøde.

Desuden oplyses, at der afholdes kurser i handleplaner og do-
kumentation for studerende og nyansatte.

Ledelsen oplyser, at der arbejdes rigtig meget med dokumenta-
tion og at medarbejderne er inddraget. Der er oparbejdet et 
tjeksystem ift. evaluering af handleplaner, hvor det dagligt 
tages op på morgenmøder ift. hvilke handleplaner der skal eva-
lueres.

Ledelsen påpeger de fordele dokumentationsarbejdet har i for-
hold til at give medarbejderne indsigt i sygdomme og til at de 
får en større forståelse for helhedsplejen.

4 Anbefaling: At der
bør arbejdes mål-
rettet på, at opfylde
kvalitetsstandar-
dens krav om udar-
bejdelse af handle-
plan for stimulering 
af demente borgere,
og at den udførte 
stimulering doku-
menteres

Gennemgang af mapper  Tilsynet gennemgik 6 borgermapper, 
hvoraf 4 var for borgere med demens.

• I 3 mapper forelå en demenshandleplan, i 2 af disse var
det uklart i hvilket omfang, de beskrevne aktiviteter 
krævede personstøtte og/eller der var divergens i be-
skrivelsen af, hvad borgeren kunne og rent faktisk delt-
og i

• I én mappe var det hverken ud fra DRP eller en de-
menshandleplan klart, hvordan og om demensydelsen 
blev udmøntet.

Medarbejderne oplyser at der arbejdes med handleplaner og en 
oplyser, at arbejdet har betydet, at det er blevet lettere at lave 
handleplaner og dokumentere ift. demensydelser. Ifølge medar-
bejderne har alle demenshandleplaner, men at de nok skal blive
bedre til at dokumentere.

Aktivitetskoordinatoren oplyser, at mange demente deltager i 
de aktiviteter der er i huset, og at det er et område der vil blive
udviklet mere på.

Ledelsen  oplyser, at der er lavet en helt ny handleplan til de-
mensydelser, hvor også det scoringsskema, der er grundlaget 
for den visiterede demensydelse ligger. Det oplyses, at det ikke 
er alle demente beboere, der i dagligdagen  repræsenterer 
egentlige demensrelaterede problemstillinger, der kræver en 
målrettet indsats. Der udarbejdes så ikke en specifik handle-
plan. Handlinger fremgår nogle gange af DRP, andre gange af 
demenshandleplanerne.

Ledelsens generelle 
forvaltning af anbe-
falinger

Ledelsen har arbejdet med alle anbefalinger og har igangsat et 
udviklingsarbejde med opkvalificering af en lang række emner 
for at sikre kompetenceudviklingen hos alle medarbejdere. Me-
toden der er påtænkt er, at der indenfor hvert emne sker et 
kompetenceløft hos 2-3 nøglemedarbejdere, som bliver forplig-
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tiget til at undervise og give faglig sparring til alle kollegaer. 

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

Tilsynet vurderer
• at der er arbejdet med anbefalingerne fra seneste til-

syn, men at der fortsat er behov for yderligere strin-
gens i dokumentationen, og at det arbejde der er påbe-
gyndt med handleplaner og dokumentation af stimule-
ring af demente implementeres mere synligt og strin-
gent i borgermapperne.

Bemærkning
• at der er behov for yderligere stringens i dokumentatio-

nen og at det påbegyndte arbejde med handleplaner og
dokumentation af stimulering af demente implemente-
res mere synligt og stringent i borgermapperne.

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 Vedr. forplejningen; ved rundgangen i afdelingerne omkring spi-
setiden kunne det ses, at der var forskellige kulturer omkring 
spisning, hvor der i nogle af delingerne blev spist sammen ved 
et stort fælles bord og i andre ved borde med 4 personer. Gen-
nemgående var der hyggeligt dækket op. Generelt kunne det 
også ses, at de fleste borgere i den enkelte afdeling spiste sam-
men. Tilsynet så også tilberedningen af maden, der modtages 
præfabrikeret og skal færdiggøres i afdelingerne. Den varme 
mad er præget af at være præfabrikeret, så i den endelige til-
beredning bestræbes der på at ”peppe” den op, supplere tilbe-
høret  og gøre den indbydende. Den kolde mad tilberedes ud 
fra hvad den enkelte borger gerne vil have. Ved rundgang om 
eftermiddagen duftede der på flere afdelinger af, at der blev 
bagt kage.

Vedr. aktiviteter; Tilsynet så afvikling af flere aktiviteter for be-
boerne, bl.a stolemotion og Dameklubben, hver gruppe med ca.
15 deltagere. 

Der er månedsplan for aktiviteter, og i flere afdelinger kunne 
ses, at der hver dag yderligere blev skrevet på en whiteboard-
tavle, hvilke aktivitetsmuligheder der var på dagen.

Aktivitetsplanen dækker aktiviteter dagligt formiddag og efter-
middag alle ugens hverdage, med et differentieret bredt udbud 
af aktivitetsmuligheder.

Målgruppen for disse aktiviteter omfatter også centrets demen-
te borgere og det er tilsynets opfattelse, at en væsentlig del af 
de demensrelaterede aktiviteter, som var uklart dokumenteret i 
de enkelte borgermapper, udmøntes tilfredsstillende i denne 
”aktivitetssammenhæng”. Denne opfattelse understøttes af ud-
sagn fra såvel aktivitetskoordinator som plejepersonalet. Heraf 
fremgår, at der arbejdes på at tilpasse tilbudene, så de i højere 
grad tilgodeser individuelle behov. Samtidig er man i øjeblikket 
ved at afdække, om der er et behov for, at formaliserede aktivi-
teter også tilbydes i aftentimerne.
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Vedr. træning; der henvises til ovenstående.

Oplysninger fra bor-
gerne

De borgere tilsynet talte med ved rundgangen, gav alle udtryk 
for tilfredshed med forplejningen og øvrige forhold på Skovs-
minde.

Oplysninger fra 
medarbejderne

Medarbejderne oplyser, at måltiderne organiseres forskelligt på 
afdelingerne og der er delte meninger om kvaliteten af maden 
fra Kram. Det oplyses også, at der er gode muligheder for at til-
godese særlige behov og de, der har diæter, har også valgmu-
ligheder.

Hver 3. måned er der møde med Kram, hvor repræsentanter fra
medarbejderne deltager. Og ligeledes hver 3. måned holder 
Kram møde med beboerne.

Desuden kommer Nutricia hver 3. måned på alle afdelinger. Til 
denne dag er alle vejet, der udregnes BMI, og kostsammensæt-
ning til den enkelte med særlige kostbehov gennemgås med 
Nutricia.

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

Ledelsen oplyser, at der er stor opmærksomhed på forplejnin-
gen, der gøres meget for at gøre maden indbydende og der er 
gode muligheder for at supplere maden fx ift. til årstiden. Le-
delsen omtaler også kostkonsulentens rolle ift. kostsammen-
sætning for den enkelte og den opmærksomhed der er på 
kostindtag og indtagelse af væske, også som en del af at for-
bygge indlæggelser. Der er også opmærksomhed på variation fx
at der ikke serveres det samme til eftermiddagskaffen hver 
dag.

Vedr. aktiviteter oplyser ledelsen, at tilbagevenden af aktivitets-
medarbejder har givet et stort løft af aktivitetsniveauet. Le-
delsen omtaler også det gode der er i, at mange frivillige del-
tager i aktivitetstilbuddene på Skovsminde. 

Ledelsen oplyser desuden om de aktiviteter der er i afdelinger-
ne, som en del af hverdagslivet, som fx grillaftner, musikquiz, 
harmonikaspil, lægge viskestykker sammen samtidig med at 
man får en lille snak.

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

Tilsynet vurderer
• at der er sammenhæng mellem plejen, forplejning, ak-

tiviteter og træningen. Sammenhængen vurderes også 
ud fra, at den er meget synligt i strukturen og i de sam-
arbejdsflader der er udviklet.

6. Forebyggelige indlæggelser

Grundlag Beskrivelse - vurdering 

Faktuelle antal ind-
læggelser

Egne data:

Der foretages ingen registrering, men det oplyses, at der har 
været få indlæggelser.

Medarbejdernes op-
lysninger

Medarbejderne oplyser, at der ikke er mange indlæggelser, der 
bliver holdt øje med signaler og det er et emne på teammøder, 
hvordan der kan forebygges, og hvis der har været en indlæg-
gelse, kunne denne så have været undgået.
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Ledelsens oplysnin-
ger

Ledelsen oplyser, at der er stor fokus på at forebygge, men det 
er svært at undgå, at der er visse beboere, der bliver dehydreret

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

Tilsynet vurderer
• at Skovsminde har stort fokus på forebyggelse af ind-

læggelser

7. Magtanvendelser og klager

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Magtanvendelser 0

Medarbejderne oplyser, at ift. gennemførelse af pleje kommer 
man langt med konfliktløsning som fx gå og komme igen, krops-
sproget og kommunikationen. Oplyser også, at de er blevet 
bedre til at dele viden/erfaringer samt hjælpe hinanden.

Dog nævner medarbejderne en episode med en borger, som var
meget vred. Medarbejdernes overvejelse er om deres hand-
linger i situationen, var indgreb i selvbestemmelsesretten, og 
dermed magtudøvelse. Desuden udtrykkes overvejelser på, om 
der er tilstrækkelig fokus på temaet.

Antal godkendte 
indgreb i selvbe-
stemmelsesretten 
vedr. hygiejne

0

Klager 0

Ledelsens betragt-
ninger  ift.  
magtanvendelser 
og indgreb samt 
klager

Ledelsens reflektioner er ligeledes at inddrage temaet yderligere
i det fremadrettede arbejde med kompetenceudvikling.

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

Tilsynet vurderer
• at der er stor opmærksomhed på anvendelse af andre 

metoder end indgreb i selvbestemmelsesretten, og at 
der er bevidsthed om nødvendigheden af og brug for lø-
bende, at forholde sig til temaet.

8. Observationer af fællesarealer og lejligheder

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Observationer Tilsynet kunne ved rundgangen observere, at der er rent og 
pænt i alle afdelinger med en god atmosfære. Til 4 af delingerne
er der en en stor fælles altan, hvor det tydeligt fremgår, at disse
er et aktiv i afdelingens liv. Siden sidste års tilsyn er der blevet 
anskaffet havegrills til disse afdelinger. Den 5. afdeling har ikke 
altan og må derfor ned i haven i forbindelse med et udeliv. Om-
givelserne til Skovsminde er ligeledes indbydende og velholdte, 
med gode muligheder for små gåture, hvor man kan hvile sig 
undervejs.

Tilsynet så ingen lejligheder ved dette tilsyn.

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

Ingen bemærkninger
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linger

Gribskov den 1. november 2013

Fanny Øster Gitte Widmer
Pædagogisk Konsulent Sundhedsfaglig Konsulent
Tilsynsenheden Sundhedsafdelingen
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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

Ledelsen på Skovsminde har fremsendt handleplan med baggrund i Tilsynsrap-
portens bemærkning. Handleplanen er videresendt til CSS. Ingen yderligere 
høringssvar fra Skovsminde/ledelsen.

10.2 Centerråd 

Centerrådet har ikke fremsendt høringssvar
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