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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

• Undersøgelse af, om der er fulgt op på Embedslægens anbefalinger fra tilsynet 

2013

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

observationerne: Interview af 5 medarbejdere fordelt med 3 sygehjælpere, 1 

SOSU hjælper og 1 afløser. Samtaler med borgere ved middagsbordet og besøg 

hos en enkelt borger.

• Interview af 2 ledelsesrepræsentanter; centerleder og souschef ( begge sygeple-

jersker).

Ellen Mariehjemmet er en privat selvejende institution/plejehjem, der er knyttet til og

administreres af Fonden Mariehjemmene. Ellen Mariehjemmet modtager borgere fra alle

kommuner, også borgere, som selv ønsker at betale for opholdet.

Ellen Mariehjemmet, som privat plejehjem, er selvforvaltende på alle områder. Således 
er der egne retningslinier og procedurer for indflytninger, når borgers bopælskommune 
har visiteret borgeren til plejehjem, egne kvalitetsstandarder og eget it baseret doku-
mentationssystem.

Ellen Mariehjemmet benævnes i rapporten som EMH.

3. Tilsynets konklusion

Konklusionen kendetegnes ved et tilsynsresultat, hvor Tilsynet har vurderet:

• at der er fulgt op på de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med Embed-

lægens tilsyn 2013

• at der er sammenhæng mellem pleje, forplejning, træning og aktiviteter. Sam-

menhængen med træningen er der og bliver tilgodeset på forskellig vis, selv om 

der ikke er en egentlig træningsenhed på EMH

• at der er stort fokus på forebyggelige indlæggelser, samt stor opmærksomhed på

ikke at anvende magt eller indgreb i selvbestemmelsesretten

• at beboerne er tilfredse og glade for at bo på EMH og meget tilfredse med for-

plejningen.

Anbefalinger

• at de handleplaner, der er iværksat i forhold til Embedslægens tilsyn, tidssættes 
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• at den handleplan, der omhandler beskrivelsen af beboernes træningsbehov ju-
steres, således at et fokus på beboernes træningsbehov sikres

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 Opfølgning på an-
befalinger fra Em-
bedslæge rappor-
ten.

På baggrund af anbefaling af Embedslægen er der udarbejdet 
handleplan, som i det væsentligste er implementeret. 
Ved Embedslægens tilsyn i august 2013 blev der ”fundet fejl og 
mangler inden for områderne medicinhåndtering, adgang til 
sundhedsfaglige ydelser og aktivering og mobilisering”.

Ved Embedslægetilsynet blev det anbefalet, at beboernes be-
hov for træning blev beskrevet. I den handleplan, der blev fo-
relagt Tilsynet, beskrives, at EMH løbende vil vurdere beboer-
nes motivation for træning. Tidsrammen for implementering af
denne handleplan var ikke beskrevet. Det samme gjaldt en 
handleplan omhandlende ophældt PN-medicin.

EMH fik ingen anbefalinger ved seneste tilsyn i 2012 efter Lov 
om Social Service. Ved nuværende tilsyn gennemgik Tilsynet 3 
borgermapper. Dokumentationen på EMH er it baseret. Doku-
mentationen er meget overskuelig opbygget og der blev ikke 
ved gennemgangen fundet anledning til bemærkninger

Ledelsens generelle 
forvaltning af anbe-
falinger

Ledelsen har fulgt op på anbefalinger og har endvidere drøftet 
anbefalingerne med Embedslægetilsynet for nærmere afklaring.

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

Tilsynet vurderer:
• at der er fulgt op på anbefalingerne

Tilsynet anbefaler:
• at ordlyden i den handleplan, der omhandler trænings-

behov ændres, således, at det sikres, at beboernes be-
hov for træning beskrives

• at handleplanerne omhandlende træningsbehov og op-
hældt PN-medicin inkluderer en tidsramme for imple-
mentering af de iværksatte indsatser.

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 På EMH er der et fælleslokale der er indrettet som spisestue 
med runde borde til spisning og andet samvær, samt sofagrup-
pe. I samme lokale foregår aktiviteter, gymnastik m.v. Stuen er
hyggelig indrettet og de runde borde giver god plads til alle 
rundt bordet – også kørestolsbrugere, og for stemningen da alle
kan se hinanden.

En meget stor del af EMH's beboere spiser sammen, og tilsynet 
kunne observere, at de borgere der havde brug for hjælp til 
spisningen fik denne. 

Tilsynet spiste med. Maden var indbydende og velsmagende.
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Med hensyn til aktiviteter kan det ses i beboerbladet der ud-
kommer en gang månedligt, at der er et bredt udbud af aktivi-
teter, fx kryds og tværs, busture, skrælle æbler fra haven, se 
billeder på tv og fra albums, andagt, underholdning, 
avislæsning og debat, sang og musik, film, quiz, hatten rundt, 
decoupage, klub Ellen (litteraturklub), male billeder og kort, lu-
dospil, krydderurteduftning, bagning, foredrag.

Oplysninger fra bor-
gerne

Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med forplejningen.
Den ene borger vi individuelt talte med, fik sin kost serveret 
under besøget. Pågældende borger spiser kun kogt mad. Maden
så indbydende ud og pågældende borger udtrykte også tilfreds-
hed med maden og at det kunne lade sig gøre at få specialmad.

Oplysninger fra 
medarbejderne

Dokumentation. Medarbejderne oplyser, at alle dokumenterer,
men at det primært er gruppelederne der gør det. Når der er 
nyt i dokumentationen sendes advis til alle medarbejdere. Her 
ud over oplyses medarbejderne om ændringer om morgenen 
inden de påbegynder plejen.  I de arbejdsplaner, der udar-
bejdes dagligt, er der afsat tid, hvis der skal tid til at orientere 
sig om nyt hos beboerne fx når en medarbejder har haft ferie. 
Medarbejderne deltager også i evalueringerne af plejeplaner.

Træning. Medarbejderne oplyser at der i enkelte tilfælde kom-
mer en fysioterapeut på EMH. I disse tilfælde bliver plejeperso-
nalet eventuelt instrueret i, hvordan træningen  kan indgå i 
plejen, hvilket medarbejderne oplever har virket godt. Træning 
fx gangtræning, indgår desuden også i de daglige arbejdsplaner
med tid afsat til dette. Vil den pågældende beboer så ikke, 
bruges tiden til træning med en anden beboer.

Aktiviteter. Det oplyses, at aktivitetsmedarbejderen igangsæt-
ter mange aktiviteter herunder aktiviteter der er målrettet til 
beboere med demens. Kommer beboerne ikke til aktiviteterne 
følges der op fra aktivitetsmedarbejderen og samarbejdes med 
plejepersonalet om motivering af beboerne. I plejen inddrages 
beboerne i hverdages gøremål i det omfang det er muligt og 
den enkelte beboer vil.

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

Forplejningen tilberedes på EMH. Ledelsen oplyser at forplej-
ningen differentieres ift. den enkeltes behov, fx kaloriefattig 
kost og der er stort fokus på særlige kostbehov, der tilgodeses 
helt individuelt ud fra ønsker og behov. Er der beboere der ikke 
bryder sig om en ret, er det let at tilberede noget andet. Ende-
lig er der tæt dialog mellem køkkenpersonale og plejepersonale
ift. spørgsmål omkring forplejningen.

Træning. Ledelsen oplyser, at træningen implementeres i dag-
ligdagen fx ved at hjælpe beboerne med at gå til spisestuen 
frem for at blive kørt i kørestol, at der er afsat tid til gangtræ-
ning i arbejdsplanen og at ca. 50% af  beboerne deltager i 
gymnastikken på EMH. EMH's træningsredskaber anvendes des-
uden en del af nogle af beboerne.

Aktiviteter. Ledelsen oplyser, at aktiviteterne primært er i 
dagtimerne. De aktiviteter der er om aftenen, foregår sent ef-
termiddag/tidlig aften, da beboerne ikke kommer meget i stuen
om aftenen grundet træthed. EMH har lavet en brugerundersø-
gelse ift. behov for aktiviteter for mænd, da det opleves som en
udfordring at finde aktiviteter til mændene.
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Desuden oplyses, at der er opsat projekter og et godt lydanlæg 
i stuen, så film kan vises i stort format. EMH har fået nogle 
midler fra havnefesten i Gilleleje som anvendes til dyrere aktivi-
teter/udflugter

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

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

tiviteter og træning 
• at der er et alsidigt udbud af aktiviteter 
• at selv om der ikke er en egentlig træningsenhed, ar-

bejdes der målrettet på implementering af træning i 
plejen og i de aktiviteter der foregår og motivering til 
anvendelse af de træningsredskaber der er på EMH

• at der er stort fokus på forplejningen og differentierin-
gen af denne ift. beboernes ønsker og behov.

• at borgerne er meget tilfredse med forplejningen

6. Forebyggelige indlæggelser

Grundlag Beskrivelse - vurdering 

Faktuelle antal ind-
læggelser

Egne data:
1-2 indlæggelser grundet lungeødem og 1 indlæggelse grundet 
fejlmedicinering (utilsigtet hændelse – er indberettet)

Medarbejdernes op-
lysninger

Medarbejdernes opfattelse er, at der har været meget få indlæg-
gelser og at dem der har været, ikke har været forebyggelige. 
Der er stor opmærksomhed på ændringer hos beboerne og der 
tages hånd om det.

Ledelsens oplysnin-
ger

Ledelsen oplyser, at der er et godt samarbejde med lægerne

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

Tilsynet vurderer
• at der er stort fokus på ændringer hos beboerne og at 

der ageres på ændringer

7. Magtanvendelser og klager

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Magtanvendelser 0

Medarbejderne giver udtryk for, at der ikke er behov for 
magtanvendelser. Det udtrykkes også, at de forholder sig til 
magtudøvelse og til hvilke metoder der kan anvendes i stedet. 
Giver som eksempel, hvordan de godt ved, at de ikke skal gen-
nemtvinge pleje overfor en borger med demens, men afvente, 
at vedkommende selv kommer og så være klar til at gribe bor-
gerens ønske om pleje her og nu.

Antal godkendte 
indgreb i selvbe-
stemmelsesretten 
vedr. hygiejne

0

Klager 0

ø 

7



Ledelsens betragt-
ninger  ift.  
magtanvendelser 
og indgreb samt 
klager

Ledelsen oplyser, at der er opmærksomhed på en borger, hvor 
det kan komme på tale med indgreb i selvbestemmelsesretten. 
Indtil videre har det været muligt, at indrette sig efter borge-
rens ønske.

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

Tilsynet vurderer
• at der på EMH er stor opmærksomhed på ikke at anven-

de  magt  eller indgreb i selvbestemmelsesretten. 

8. Observationer af fællesarealer og lejligheder

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Observationer Ved rundgangen på EMH kunne det observeres, at der var rent 
og ryddeligt i alle område, herunder også den lejlighed der blev 
besøgt. EMH fremstår med en rar atmosfære og særdeles hyg-
geligt indrettet.

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

Ingen bemærkninger.

Gribskov den 6. december 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

Ledelsens høringssvar

”Side 4 – afsnit 3 – anbefalinger
”at de handleplaner, der er iværksat i forhold til Embedslægens tilsyn, tidssættes”
”at den handleplan der omhandler beskrivelsen af beboernes træningsbehov justeres,
således at et fokus på beboernes træningsbehov sikres”
Embedslægen har i forbindelse med tilsynet juli 2013, ikke bedt om at Ellen Marie-
hjemmet om at udarbejde handleplaner på de anbefalinger der blev givet.
Det skriftlige materiale der efterfølgende er udarbejdet, og som I fik ved tilsynet 
22/10 13, er udelukkende ment anvendt til internt brug på Ellen Mariehjemmet. Ma-
terialet skal anvendes til at danne overblik over hvilke områder der skal rettes op på.
Og ja – der skal en tidsramme på, tak.  Den er nu skrevet med i skabelonen ”Handle-
plan i forbindelse med tilsyn” Vores tidsramme er  udgangen af november 2013.”
 
10.2 Centerråd 

Pårørenderådet har ikke afgivet høringssvar
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