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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 fire ledelsesrepræsentanter ; en centerleder, en stedfortræder og 

teamkoordinator for ”Stræderne”, en teamkoordinator for ”Husene”, samt 

lederen for trænings og aktivitet

• Interview af syv medarbejdere, repræsenteret af medarbejdere fra både ”Stræ-

der” og ”Huse”, herunder SSA´er og SSH´er, og tillige medarbejdere der dækker

dag-, aften- og nattevagt

Plejecenter Bakkebo er et af Gribskov Kommunes plejecentre. Plejecenter Bakkebo drives

af Aleris, der er privat leverandør af pleje og omsorg til 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 de borgere som tilsynet talte med, udtrykte tilfredshed med den udførte pleje, 

forplejning, det sociale miljø, og omgangstonen borgere og medarbejdere imel-

lem

• at Bakkebo´s medarbejdere og ledelse har fokus på at skabe gode rammer for 

borgerne

• at Bakkebo har fokus på forebyggelse af indlæggelser

Anbefalinger

• at der fortsat arbejdes med at højne kvaliteten af handleplanerne, især med 

fokus på en stringent tilgang til begreberne i handleplaner, således at evaluering

og retning for videre indsats fremstår klart

• at demenshandleplaner gennemgås for aktualitet

• at smiley-skemaerne anvendes ens medarbejderne imellem og relateres til de 

iværksatte aktiviteter

• at aktuel handleplan for træning med plan for opfølgende træning i plejen, frem-

går af borgermappen

• at handleplan og status for bevilget træning fremsendes til ”Center for Social og 

Sundhed”
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• at Bakkebo ser på mulighederne ift. aftensmåltidets indtagelse i Caféen , herun-

der muligheder for at medarbejderne kan medvirke til at skabe gode rammer, 

for mere dialog,  hygge og samling ved bordene

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: Medarbejdernes 
ansvar ift. at orien-
tere sig om iværk-
satte handleplaner,
så indsatsen bliver 
en integreret og 
dækkende del af 
plejen hele døgnet

Ledelsen oplyste, at der har været arbejdet rigtig meget ift. for-
ståelsen af, at det er alle medarbejders ansvar at påtage sig 
ejerskab af de indsatser der er iværksat ift. de enkelte borgere

Ledelsen understregede, at det har været meldt klar ud til alle 
medarbejdere, at dokumentationen omkring borgerne, er et  
nødvendigt vilkår for koordinering og læring omkring indsatser af
sygeplejefaglig karakter, og forhold der vedrører den generelle 
pleje. Indsatserne har været undervisning, supervision og løben-
de gennemgang af handleplaner på personalemøder

Det er ledelsens oplevelse, at medarbejderne er blevet mere for-
trolige med at arbejde med dokumentationen. Ledelsen har ople-
vet, at det er blevet mere legitimt at spørge, hvis man har brug 
for hjælp med den skriftlige del.  Ledelsen tolker denne åbenhed 
og spørgelyst som et udtryk for ejerskab af dokumentationen og 
en større tryghed i personalegruppen ift. opgaven

Medarbejderne oplyste, at de ser det som et fælles ansvar på 
alle typer af vagter at orientere sig i handleplaner og øvrig doku-
mentation omkring borgerne

2: Højnelse af kva-
liteten af handle-
planer

Ledelsen oplyste, at medarbejderne er undervist af virksomhe-
dens kvalitetschef.  Fokus har været forståelse af begreberne i 
en handleplan, samt øvelse og sparring ift. formulering af mål og
indsatser

Medarbejderne oplyste, at det alene er SSA´erne, der har mod-
taget undervisning i dokumentation, og det er meningen, at SSA
´erne skal videreformidle/sidemandsoplære SSH´erne. Under-
visningen vil tillige foregå løbende fremover, ud fra den enkeltes 
behov

Medarbejderne påpegede dog, at adgangen til at arbejde med 
dokumentationen gav udfordringer ift. tiden, der skal afsættes 
og at der desuden, igennem længere tid, har været udfordringer 
i ”Husene”  ift. den trådløse internetadgang.  Medarbejderne for-
talte, at de ofte bliver hægtet af, og de tilkendegav, at de ople-
vede dette som meget frustrerende. Medarbejderne var af den 
opfattelse, at den tid, som gik med at gå til og fra computeren 
for at se om man kunne komme på, gik ud over plejen og mulig-
heder for aktiviteter med borgerne

Ved Tilsynets gennemgang af seks borgermapperne, kunne der 
ses en tydelig udvikling fra sidste år. Handleplaner for relevante 
problematikker var udfærdiget, og var opstillet med mål, hand-
ling og evaluering. Det kunne dog konstateres, at der stadig er 
udfordringer ift. at arbejde stringent med handleplanerne.  Især 

ø 

5



evalueringerne fremstår ureflekterede og uden retning for videre
indsats

3: Højnelse af kva-
liteten af demens-
handleplanerne, 
herunder specifice-
ring af indhold i 
aktiviteter 

Ledelsen oplyste, at virksomhedens kvalitetschef tillige har un-
dervist medarbejderne ift. kvalificeret anvendelse af demens-
handleplaner

Bakkebo arbejder med et særligt skema,  hvor evaluering om-
kring indsatser visuelt tydeliggøres i form af et ”Smiley-skema”. 
Ledelsen var af den opfattelse, at medarbejderne har taget 
skemaet til sig, og at skemaet på en meningsfuld måde tydelig-
gør, hvad der virker godt og dårligt i indsatsen med borgeren

Ledelsen oplyste tillige, at der har været fokus på at præcisere
niveauet og støtten  ift. en given aktivitet med en dement bor-
ger, for derved at imødekomme den efterspurgte dokumentation
af den bevilgede demensydelse

Medarbejderne oplyste, at der har været arbejdet meget med 
udfærdigelsen af demens handleplanerne. Nogle medarbejderne 
var dog i tvivl om, hvorledes der skal dokumenteres, når der 
både foreligger handleplan for adfærd og aktivitet. Alle medar-
bejdere var tilfredse med smiley-evalueringsskemaerne, men der
var ikke helt enighed, om hvordan dette skal bruges

Ved Tilsynets gennemgang af fire handleplaner for demens, var 
de tre handleplaner aktuelle. En handleplan var af ældre dato, 
hvilket var decideret kritisabelt set ift. borgerens problematik og 
helbredstilstand

Brugen af smileyskemaer ift. evaluering, virker som et godt red-
skab. Dog kommer skemaet ikke til at virke efter hensigten, når 
der ses en tendens til at sammenblande daglige journalnotater 
med notater i smileyskemaet. Tillige mangler der en forholden 
sig til den flittige mængde af notater, - hvilke aktiviteter og ind-
satser virker godt ift. borgeren, - og hvilke virker mindre godt 
ift. borgeren

4: Borger med al-
koholproblemer, 
herunder medar-
bejdernes kvalifi-
kationer ift. at løse
opgaven 

Ledelsen oplyste, at medarbejderne er undervist og superviseret 
ud fra ”Systemisk tænkning”, hvor fokus og tilgang tager sit af-
sæt i at tænke anderledes ift. borgeren og dennes situation

Tænkningen nødvendiggør en forholden sig til egne antagelser 
og overbevisninger, der ofte kan stå i vejen for en konstruktiv 
dialog og tilgang ift. borgere med adfærdsmæssige udfordringer 
som f. eks borgere med alkoholproblemer

Medarbejderne var af den opfattelse, at de havde arbejdet me-
get med deres tilgang ift. borgere med alkoholproblemer. Der 
var enighed blandt medarbejderne ift. det  brugbare i bevidsthe-
den om, hvordan egne antagelser og overbevisninger kan virke 
som en barriere i kontakten, og at man som medarbejder er nød 
til at accepterer de valg, som nogle borgere har valgt ift. deres 
liv, og som eksempelvis kan betyde, at borgeren ikke er moti-
veret for at stoppe et alkoholmisbrug

Ved Tilsynets gennemgang af to borgermapper for borgere med 
alkoholproblematikker, kunne der ses handleplaner med beskri-
velser af indsatser med relevans for hvorledes alkoholproblema-
tikken indtænkes og håndteres i dagligdagen og plejen
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5: Styrkelse af 
sammenhæng mel-
lem pleje, træning 
og aktivitet

Det er ledelsen oplevelse, at der er ”kort vej” mellem træningen 
og plejen. Ifølge ledelsen kommer personalet fra træningen ofte i
de forskellige ”huse” og ”Stræder”, for sparring omkring træ-
ningsmål i plejen og rådgivning omkring hjælpemidler og forflyt-
ninger

Medarbejderne oplyste, at de oplever et særdeles godt samar-
bejde med træningsafsnittet. Det er medarbejdernes oplevelse, 
at medarbejderne fra træningen ofte kommer rundt i ”Husene”, 
hvor borgernes træningsbehov kan drøftes, og hvor der tillige 
kan rådgives  ift., hvordan træningen  bedst støttes op i plejen

Ved Tilsynets gennemgang af  fire borgermapper ift. dokumenta-
tion for træning, kunne der i de tre af mapperne ikke ses en ak-
tuel handleplan med plan for opfølgende træningsmål i plejen

Tillige var der ikke fremsendt handleplan og afsluttende status 
vedrørende tre af de udvalgte borgere til ”Center for Social og 
Sundhed”

Ved samtale med de trænende terapeuter kunne Tilsynet konsta-
tere, at disse havde et indgående kendskab til de berørte borge-
re, mål for deres træning og årsager til eventuelle udeblivelser. 
Det kunne ligeledes konstateres, at opfølgende træningsmål i 
plejen i flere tilfælde var italesat og blev udført i plejen

6: Dialog mellem 
plejen og dagcen-
tret, herunder ty-
deliggørelse af ind-
hold i aktivitet, og 
forventninger til 
borgernes funktion

Ledelsen oplyste, at der er en god dialog mellem plejen og dag-
centret. Der har tidligere været nogle misforståelser ift. hvilke 
borgere der kunne komme på hvilke dage i dagcentret.  Disse 
misforståelser er nu imødekommet ved at medarbejdere fra dag-
centret ofte deltager på personalemøder med plejepersonalet for
gensidig vidensdeling om borgernes formåen i dagcentret

7: Madens kvalitet Ledelsen erkender, at det kan være en udfordring at imødekom-
me alle borgers ønsker ift. smag og variation ved den mad, der 
serveres til frokost og aftensmåltid

Ledelsen oplyste, at der i slutningen af 2012 blev gennemført en 
tilfredshedsundersøgelse, der viste en tilfredshed på 86 %, en 
forbedring fra året før på 32 %

Ledelsen oplyste endvidere, at madens kvalitet tillige er et fast 
tema på møderne med Centerrådet

8: Dokumentation 
omkring borgernes
ernæringstilstand

Ledelsen oplyste, at de er dialog med et firma der har specialise-
ret sig i rådgivning omkring ernæring til ældre

Ledelsen arbejder hen imod, at der skal foreligge ernæringsplan 
med BMI på alle borgerne på Bakkebo

9: Kvalitet i rengø-
ringen

Ledelsen oplyste at der bliver gjort rent jf. kvalitetsstandarder på
området

Bakkebo´s  pedel er ansvarlig for løbende at sikre kvaliteten, og 
der pågår løbende dialog mellem pedel, ledelse og rengøring

Ledelsens generel-
le forvaltning af 
anbefalinger

Ledelsen har arbejdet målrettet med anbefalingerne fra tilsynet i 
efteråret 2012

Tilsynets vurdering
og evt.  bemærk-

Det er Tilsynets vurdering, at der har fortsat arbejdes målrettet 
med indsatser der følger op på anbefalinger og bemærkninger 
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ninger og/eller  
evt supplerende 
anbefalinger

fra tilsynet i oktober 2012

Tilsynet kunne konstatere, at der stadig er udfordringer ift. at ar-
bejde stringent med handleplanerne.  Især evalueringerne frem-
står ureflekterede og uden retning for videre indsats

Tilsynet fik det indtryk, at det medføre stor frustration for med-
arbejderne i ”Husene” at  de dagligt oplever udfordringer ift. at 
kunne arbejde med en pålidelig trådløs internetadgang

Ved Tilsynets gennemgang af fire handleplaner for demens, var 
de tre handleplaner aktuelle. En handleplan var af ældre dato, 
hvilket var decideret kritisabelt set ift. borgerens problematik og 
helbredstilstand

Brugen af smileyskemaer ift. evaluering, virker som et godt red-
skab. Dog kommer skemaet ikke til at virke efter hensigten, når 
der ses en tendens til at sammenblande daglige journalnotater 
med notater i smileyskemaet. Tillige mangler der en forholden 
sig til den flittige mængde af notater, - hvilke aktiviteter og ind-
satser virker godt ift. borgeren, - og hvilke virker mindre godt 
ift. borgeren

Ved Tilsynets gennemgang af to borgermapper for borgere med 
alkoholproblematikker, kunne der ses handleplaner med beskri-
velser af indsatser med relevans for hvorledes alkoholproblema-
tikken indtænkes og håndteres i dagligdagen og plejen

Ved Tilsynets gennemgang af  fire borgermapper ift. dokumenta-
tion for træning, kunne der i de tre af mapperne ikke ses en ak-
tuel handleplan med plan for opfølgende træningsmål i plejen

Tillige var der ikke fremsendt handleplan og afsluttende status i 
tre af de udvalgte borgere til Gribskov Kommunes Sundhedsaf-
delig

Det er Tilsynets anbefaling:
• at der fortsat arbejdes med at højne kvaliteten af hand-

leplanerne, især med fokus på en stringent tilgang til be-
greberne i handleplaner, således at evalueringer og ret-
ning for videre indsats fremstår klart

• at demenshandleplaner gennemgås for aktualitet
• at smiley-skemaerne anvendes ens medarbejderne imel-

lem og relateres til de iværksatte aktiviteter
• at aktuel handleplan for træning med plan for opfølgende

træning i plejen, fremgår af borgermappen
• at handleplan og status for bevilget træning fremsendes 

til ”Center for Social og Sundhed”

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, at der i ”Huse-
ne” var en rolig og afslappet stemning under måltidet. Borgerne
blev alle hjulpet af de medarbejdere, der var til stede. I nogle 
tilfælde sad medarbejderen med og spiste, og i andre tilfælde 
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var medarbejderen i færd med anretning og servering

I Caféen, der benyttes af borgere, der bor i ”Stræderne”, kunne
der under Tilsynets besøg ved aftensmåltidet observeres en 
noget stille indtagelse af måltidet.  Stilheden gav anledning til 
en noget ”kantinepræget” stemning, hvor stilheden kun blev 
brudt af tallerkner´s  klirren. Borgerne blev hjulpet af medar-
bejdere, der serverede og anrettede,  men som ikke selv spiste 
med

Tilsynet kunne observere, at medarbejderne var imødekom-
mende og udviste ordentlighed og overskud i omgangstonen 
med borgerne

Tilsynet kunne tillige konstatere, at der arbejdes aktivt på at 
forbedre caféens indretning og udseende. I perioden for Tilsy-
net blev der på den ene væg opsat en fotostat med en birke-
skov, og der blev opstillet en ny sofa

Oplysninger fra bor-
gerne

De adspurgte borgere udtrykte alle tilfredshed med forplejnin-
gen og øvrige forhold på Bakkebo

Oplysninger fra 
medarbejderne

Medarbejderne oplyste, at måltidet i ”Husene”  er med del-
tagelse af medarbejdere, og kan beskrives som et pædagogisk 
måltid. Borgernes funktionsniveau og forudsætninger i ”Huse-
ne”  fordrer ofte mere støtte end borgerne på ”Stræderne”

Medarbejderne oplyste, at medarbejderne sidder ned og spiser 
med i Caféen til frokost, men ikke til aftensmåltidet, hvor hæn-
derne er færre, og tiden derfor går med servering og afrydning

Medarbejderne oplever, at der komme flere i Caféen end tidli-
gere, og på Tilsynets spørgsmål omkring stilheden, forklares 
denne med, at borgerne ofte er trætte hen på aftenen, og efter 
aftensmåltidet søger mod egen bolig for hvile, inden de skal i 
seng

Der er, efter medarbejdernes oplevelse, mange aktiviteter i 
dagtimerne hen over ugen. Aktiviteter, der tilgodeser mange 
interesser, også aktiviteter, der er målrettet de mandlige bor-
gere. Mht. aktiviteterne om aftenen, har der været forsøgt med
flere tiltag, men det er medarbejdernes oplevelse, at borgerne 
er for trætte

Medarbejderne var af den opfattelse, at borgerne behov for 
frisk luft blev tilstrækkeligt tilgodeset

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

Ledelsen er opmærksomme på måltidets værdi som samling for
borgerne, men erkender samtidig, at de fysiske rammer ift. 
caféen giver udfordringer pga størrelse og loftshøjden. Ledelsen
erkender, at der kan tænkes i andre baner for at samle mere, 
og give et hyggeligt indtryk, så caféen indbyder til ophold i læn-
gere tid end nu

Ledelsen vil tillige se på medarbejdernes mulighed for at spise 
med under aftensmåltidet i Caféen

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

Det er Tilsynets vurdering, at Bakkebo´s medarbejdere og le-
delse har fokus på at skabe gode rammer for borgerne

Måltidets værdi som højdepunkt og samling for borgerne, ses 
tydeligt udlevet i ”Husene”, hvor arbejdstilrettelæggelsen og de
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fysiske rammer er medvirkende til, at medarbejderne kan del-
tage i måltidet sammen med borgerne, således at stemningen 
og det sociale samspil styrkes

Derimod giver Caféen en noget kantinepræget stemning, der 
ikke indbyder til længere ophold

Det er Tilsynets anbefaling:
• at Bakkebo ser på mulighederne ift. aftensmåltidets 

indtagelse i Caféen , herunder muligheder for at medar-
bejderne kan medvirke til at skabe gode rammer, for 
mere dialog,  hygge og samling ved bordene

6. Forebyggelige indlæggelser

Grundlag Beskrivelse - vurdering 

Faktuelle antal ind-
læggelser

Bakkebo registrerer indlæggelser løbende til centralt registre-
rings system

Medarbejdernes op-
lysninger

Medarbejderne oplyser, at de er meget opmærksomme på æn-
dringer ift. borgeren tilstand. Triage som redskab er efter med-
arbejdernes erfaring et godt redskab, der hurtigt viser, hvilke 
borgere, man skal være særligt opmærksom på

Ledelsens oplysnin-
ger

Ledelsen oplyser, at Triage redskab er indført på Bakkebo pr. 1. 
okt. 2013. Ifølge ledelsen har medarbejderne taget godt imod 
modellen

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

Det er Tilsynets vurdering:
• at Bakkebo har fokus på forebyggelse af indlæggelser
• at Bakkebo er godt på vej i tilegnelsen af Triage som 

redskab til forebyggelse af indlæggelser, og at der med 
fordel kan arbejdes yderligere på at præcisere sammen-
hængen mellem udarbejdelse af handleplaner og triagen

7. Magtanvendelser og klager

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Magtanvendelser En indberetning

Antal godkendte 
indgreb i selvbe-
stemmelsesretten 
vedr. hygiejne

Ingen 

Klager Ingen

Ledelsens betragt-
ninger  ift.  
magtanvendelser 
og indgreb samt 
klager

Ledelsen oplyser, at der løbende er dialog omkring forebyggelse
og tilgang ift. magtanvendelser

Det er ledelsens holdning, at der løbende skal drøftes og erfa-
ringsopsamles på personalemøderne, så medarbejderne evalue-
rer på handlinger, for derved at blive klogere på hvad der virker
og ikke virker

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

Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderne kender regler 
vedr. magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten

Det er tillige Tilsynets vurdering, at ledelsen og medarbejdere 
løbende drøfter de situationer der opleves som svære for med-
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arbejderne, så der derved skabes åbenhed om den usikkerhed 
som arbejdet også kan medføre, når borgerne af forskellige år-
sager udfordrer medarbejderne ved at modsætte sig pleje m.m.

8. Observationer af fællesarealer og lejligheder

Grundlag Beskrivelse - vurdering

Observationer Fællesarealer fremstod rene og ryddelige

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

Intet at bemærke

Gribskov den 20. januar 2014

Jeanette de Mailly 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

Høringssvar modtaget den 10. januar 2014

Plejecentrets høringssvar indeholder
• Beskrivelse af procedure for modtagelse af ny borger til træning 

(B.10.01), revideret januar 2014
• Beskrivelse af procedure for status på træning (B. 10.20), revideret 

januar 2014

B.10.01. modtagelse af ny borger til træning

1. Advis modtages via Avaleo omsorgssystem.

2. Senest 2 dage efter at vi har modtaget en advis kontaktes borgeren også
selv om vi ikke har planlagt noget tidspunkt, men med besked om at 
borger bliver kontaktet igen vedrørende en tid.

3. Borger kontaktes senest 5 dage efter med henblik på opstart og brev 
sendes til borgere. Standard brev ligger på G:\DANMARK\Medarbejder\1.
Lokationer\21304 Træning og Dagcenter\ skemaer fælles.

4. Hvis borger har kørsel bestilles denne via mail til info@prebensminibus-
ser.dk + 

socialogsundhed@gribskov.dk  som ligger G:\DANMARK\Medarbejder\1. 
Lokationer\21304 Træning og       Dagcenter \Kørsel.

5. Hvis det er en borger som også skal i dagcentret, koordineres dette med 
dagcenteret. 

6. Den første gang borgeren kommer, skal der afsætte tid til test og der 
skal koordineres med den anden terapeut og at evt. hjælpe med dine an-
dre borger. 

7. Senest 10 hverdage fra træningen er iværksat skal der udfærdiges en 
handleplan i samarbejde med borgeren og sendes til visitationen / Center
for Social og Sundhed.via en advis i Avaleo.

B.10.20. Procedure for status for træning

Status på borger for træningen skal altid indeholde nedenstående punkter: 

Status: Status vedr. §140 (sundhedslov) eller § 86,1 (genoptræning efter ser-
viceloven) eller § 86,2
(vedligeholdelsestræning efter serviceloven).
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Navn og Cpr:

Anbefaling: Afsluttes, revisiteres til mere træning eller andet.

Diagnose/Andre relevante oplysninger.

Træningsperiode: Fra første gang til dags dato.

Faglig vurdering: Undersøgelse. Test fra start, midt + slut

8. Status skal altid sendes til visitationen / Center for Social og Sundhed via
Avaleo.

9. Status på borgere på centret skal også ligges i BeboerMappen under 
Handleplaner, kapitel 5.

Høringssvar og handleplan

Anbefalinger fra kommunalt tilsyn Kommentarer og handlinger Initialer

1 Handleplaner:
- At der fortsat arbejdes med at 
højne kvaliteten af handleplaner-
ne, især med fokus på stringent 
tilgang til begreberne i handle-
planer, således at evaluering og 
retning for videre indsats frem-
står klart.

- At demenshandleplanerne gen-
nemgås for aktualitet

- At smiley-skemaerne anvendes
ens medarbejderne imellem og 
relateres til de iværksatte aktivi-
teter.

- At aktuel handleplan for træ-
ning med plan for opfølgende 
træning i plejen fremgår af bor-
germappen

Dokumentation, er et område, der vil 
være stort fokus på i hele Aleris i 2014, 
dermed bliver der sat et særligt fokus 
på dette område både ledelsesmæssigt 
og på medarbejderplan.
Der vil være dialog mellem vores kvali-
tetschef Karin Kappel og ledelsen på 
Bakkebo, for sikre øget læring og kvali-
tet af dokumentationen.

Der er gennem 2013 arbejdet meget 
med handleplaner, og der er sket en po-
sitiv udvikling med selve handleplaner-
ne. Nu skal vi sætte fokus på evalue-
ring, opfølgning og nye mål for den en-
kelte beboer, for at sikre, at det også 
bliver en naturlig og integreret del af 
dokumentationen og plejen af beboer-
ne.

For at øge kompetencerne på Bakkebo i
såvel pleje og dokumentation har vi 
gennem de sidste par år, øget antallet 
af social og sundhedsassistenter fra 5 til
19.
På Bakkebo vil ledelsen i samarbejde 
med vores kvalitetschef planlægge un-
dervisnings forløb for alle medarbejder-
ne. 
Vi vil på møder med ssa´erne fortsætte 
oplæringen i handleplaner og evaluering
af disse, så de kan være tovholdere i 
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2

3

Træning:
At handleplan og status for bevil-
get træning fremsendes til ”Cen-
ter for Social og Sundhed”

Aftenmåltid i cafeen:
- At Bakkebo ser på muligheder-
ne ift. Aftenmåltidets indtagelse i

deres afdelinger på det fortsatte ar-
bejde med handleplanerne. Ssa´erne 
skal i samarbejde med leder og teamko-
ordinatorerne sikre at alle hjælpere får 
sidemandsoplæring i dokumentationen 
ud fra det behov de har.
Program for oplæringen bliver lavet i ja-
nuar 2014 og opstartes på ssa møde d. 
21.1.2014.

Der vil blive lavet nogle vejledende 
eksempler på opbygning og evaluering 
af handleplaner, som kan være en 
hjælp for medarbejderne i hverdagen, 
når de sidder og skal lave denne doku-
mentation.

For at sikre, en aktuel handleplan for 
træning med plan for opfølgende træ-
ning i plejen, vil vi samle handleplaner-
ne under samme kapitel i vores borger-
mappe (dette har de ikke været hidtil). 
Således at handleplanen bliver et fælles
og relevant/aktuelt arbejdsredskab for 
såvel plejepersonale som fysioterapeu-
terne.
Der vil blive afholdt tværfaglige møder 
mellem fysioterapeuter/ergoterapeuter 
og plejepersonalet, for at sikre at infor-
mation fra en faggruppe til en anden. 
Ligesom der i hverdagen vil være dialog
og samarbejde efter behov.

For at sikre rettidig opfølgning på hand-
leplanerne, vil vi fremover bruge vores 
kalendere systematisk og notere opfølg-
ningsdatoer mm i disse.

Træningen har 2 procedurer som om-
handler dette; ”B.10.01. modtagelse af 
nye borgere til træning” og ”B.10.20. 
Procedure for status for træning”. Disse 
2 procedurer er i jan. 2014 revideret og
implementeret for at tydeliggøre, at sta-
tus for bevilliget træning, altid skal 
fremsendes til Center for Social og 
Sundhed. 
- se vedlagte bilag med disse procedu-
rer.

For at fremme den gode stemning om-
kring måltidet vil vi i 2014 prøve at invi-
tere nogle frivillige til at være ”spise-
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Cafeen, herunder mulighederne 
for at medarbejderne kan med-
virke til at skabe gode rammer 
for mere dialog, hygge og sam-
ling ved bordene.

venner” i cafeen på Bakkebo. Det skal 
være nogle få faste ”spise-venner”, så 
det bliver rart, trygt og genkendeligt for
vores beboere. Udvælgelse af spise-
vennerne sker efter grundige overvejel-
ser og vurderinger fra ledelsen. 
Vi vil arbejde på at overføre de gode 
ideer fra de små bo-enheder på Bakke-
bo til cafeen. F.eks. vil vi synge fødsels-
dagssang for fødselaren i cafeen, have 
pakkekalender og uddeling af pakker i 
cafeen i december mm. Endvidere vil vi 
følge årets gang omkring årstider og 
højtider med dekoration/pynt hentet af 
beboerne i naturen og ved samtalen 
omkring bordene. 

10.2 Centerråd 

Høringssvar modtaget d. 15.januar 2014

Høringssvar fra Bakkebo Centerråd Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Bak-
kebo i okt-nov 2013

Centerrådet læser denne rapport således, at tilsynet konkluderer, at forholdene 
på Bakkebo er blevet forbedrede siden tilsynet for et år siden, men at de 
udvalgte stikprøver viser huller, hvor opgaverne ikke er løst til fulde.
Centerrådet henstiller til og forventer derfor, at ledelsen udarbejder instrukser, 
så der bliver fulgt op på anbefalingerne fra Tilsynet, og kvalitetsstandarderne 
bliver opfyldt.
Centerrådets vurdering er - som tilsynets - at ledelse og medarbejdere har 
fokus på at gøre det bedst mulige for beboerne, de kommer imidlertid til kort 
som følge af normeringen af medarbejderne. De er for få til at løse opgaven 
optimalt. For Centerrådet er det vigtigste, at borgerne på Bakkebo får pleje, 
menneskeligt nærvær, god og nærende mad samt varm omsorg i hverdagen. 
Menneskelige ressourcer til omsorgen af beboerne er efter Centerrådets opfat-
telse achilleshælen i det daglige arbejde på Bakkebo.
Centerrådet samarbejder meget gerne med ledelsen.
Centerrådet vil kommentere nogle detaljer i denne myndighedsrapport.
Pkt. 4: Undersøgelse af opfølgning og hvilke tiltag, der er foretaget på baggrund
af anbefalinger fra tilsynet i 2012.
Pkt 4.2
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Om at højne kvaliteten af handleplaner. Hvis handleplanerne er vigtige redska-
ber i hverdagen for arbejdet med og omkring borgerne på Bakkebo, er det 
væsentligt, at de alle opfyldes, alle udfyldes korrekt og er opdaterede.
Ledelsen oplyser, at sundhedsassistenterne har modtaget undervisning i at for-
bedre dokumentation i handleplaner for beboerne, og assistenterne skal derefter
sidemandsoplære sundhedshjælperne. Hvordan sikres det, at assistenterne 
oplærer sundhedshjælperne og giver deres individuelle viden videre på en 
metodisk og ensartet måde?
Medarbejdere siger samtidig, at de har så omfattende it-problemer, at det går 
ud over deres tid med at pleje og være sammen med beboerne. Det mener 
Rådet er en væsentlig anke. Når Aleris´ medarbejdere skal dokumenterer elek-
tronisk, er det essentielt, at det kan foregå både smidigt og ensartet, så de it-
problemer bør løses!
Tilsynet konstaterer, ”at evalueringerne fremstår ureflekterede og uden retning 
for videre indsats”. Det finder Centerrådet problematisk. Samlet set siger rap-
porten, at medarbejderne ikke kan arbejde koncentreret ved pc´en, fordi forbin-
delsen til nettet hele tiden falder ud, og at de derfor hindres i at arbejde strin-
gent med handleplanerne, og heller ikke får noteret, hvad der er ”væsentligt 
eller retningsgivende at vide, for borgernes videre forløb”. Hvis handleplaner 
ikke evalueres, duer de ikke som dokumentation eller som styringsværktøj for 
en fast stab af medarbejdere – og utallige afløsere - som i høj grad er henvist til
at kunne læse sig til deres forpligtelser på deres vagter.
Pkt 4.3., handleplaner for demente Arbejdet med handleplanerne går bedre end 
ved tilsynet sidste år, men blandt en stikprøve på kun 4 planer er der en hand-
leplan, som er ”decideret kritisabel ift. Borgerens problematik og helbredstil-
stand.”
Bakkebo har desuden indført et smiley-skema, som personalet er glad for. Men 
personalet ved ikke helt, hvordan værktøjet skal anvendes på en ensartet 
måde. I hvert fald rapporterer Tilsynet, at det er en
svaghed, at medarbejdere anvender det på forskellige måder, blander de dagli-
ge journalnotater med smiley-notater og skriver for mange notater uden at for-
holde sig til deres værdi. Hvilken værdi har smiley-skemaet så?
Pkt. 4.5 Sammenhæng ml pleje, træning og aktivitet Ledelse og medarbejdere 
udtrykker tilfredshed med samarbejdet. Men igen konstateres et hængeparti 
med dokumentation: i tre ud af fire borgermapper manglede der handleplan for 
opfølgende mål i plejen.
Pkt 4.7 Madens kvalitet Ledelsen ”erkender udfordringer” med at gøre alle 
glade, hvad smag og variationen af maden angår. Det er korrekt, at madens 
kvalitet - og måltiderne - er et tilbagevendende tema på Centerrådets møder, 
den vakuumpakkede aftensmad er nemlig kedelig og ikke noget beboerne ser 
frem til. Vi forventer, at det kostråd, som har stået på dagsordenen siden det 
nuværende Centerråds første møde i marts 2013, kommer op at stå snarest 
muligt her i 2014.
Det er vigtigt, at ledelsen gerne vil gøre Cafeen et bedre sted at spise for bebo-
erne og invitere spisevenner til aftensmåltidet. Men også her kniber det med 
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ressourcer. I cafeen har personalet for eksempel ikke tid til at spise med bebo-
erne og gøre det hyggeligt, når der spises aftensmad.
Afsluttende vil vi gentage, at Centerrådet er klar over, at der er rigeligt på to-do
listen i Bakkebos hverdag.
Med venlig hilsen
Gitte Merrild, Centerrådsformand
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