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Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn  
 

 

 

På Lindelse Plejecenter 

Langegade 30  

Lindelse  

5900 Rudkøbing  

 

 

Tilsyn udført mandag d. 23. nov. kl. 8.30- 14.00, tirsdag d. 24. 

nov. kl. 10.30-11.30 og torsdag d. 26. nov. kl. 9.30 -11.30  

 

 
Tilsyn og rapport er udført af:  

Birgitte Fridal 

Ældre og Sundhed Myndighed 

Langeland Kommune 

 

bf@langelandkommune.dk 
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Tilsynets formål  

Målet for tilsynet er, at myndigheden kan sikre, at de ældre får den hjælp, de er  

visiteret til og at hjælpen udføres på en ordentlig måde.  

Det uanmeldte tilsynsbesøg skal sikre, at plejecentret ikke kan nå at forberede  

tilsynsbesøget på en sådan måde, at tilsynet ikke bliver opmærksomt på eventuelle 

problemer, som der skal rettes op på.  

 

Planlægning af tilsynet  

Leder af Lindelse Plejecenter, Tina Schmidt Kruse, er sygemeldt, men tilsynet fandt 

på et af de andre kontorer to medarbejdere, som tilsynet kender fra deres 

udekørende funktioner Det viser sig, at de i en begrænset periode (3 måneder) er 

tilknyttet Lindelse Plejecenter for at gennemgå journaler og undervise i journalføring. 

De fik hurtigt kontaktet midlertidig leder Stig Akselgaard og aftalt, at han kunne 

mødes med tilsynsmyndigheden samme formiddag. Tilsynet havde på forhånd 

tilfældigt udvalgt 4 beboere, og de pågældende medarbejdere bekræftede ved 

opslag i journaler, at de pågældende beboere alle ville kunne deltage aktivt i 

samtaler på besøgets første dag.  Ud fra vagtplanen blev der valgt to medarbejdere 

ud, som ville kunne deltage i samtaler, mens beboerne fik deres middagshvil.   

De i alt 7 samtaler endte med at blive afviklet over tre dage enten fordi samtalen tog 

længere tid end forventet eller fordi beboeren spontant var kørt en tur eller fordi to 

beboere var tilhørere ved et musikarrangement i terapien, som tilsynsmyndigheden 

skønnede var vigtigere for beboernes trivsel end at deltage i en samtale. 

Besøgene hos beboerne afsluttes med at beboeren modtager en pjece med 

orientering om besøgets formål samt en opfordring til efterfølgende at henvende sig 

til tilsynet, hvis man ønsker at kommentere yderligere på forholdene på plejecentret. 

Ingen beboere henvendte sig efterfølgende.  

Der var ingen medarbejdere eller pårørende til stede under samtalerne med 

beboerne i deres lejligheder. 

 

Tilsynets generelle indtryk af plejecentret  

Ved ankomst til plejecentret opleves en rolig og imødekommende atmosfære og 

plejecentret fremstår rent og pænt både udendørs og på fællesarealer. Der er farver 

og kunst på væggene og velpassede planter overalt. I løbet af de 4 dage, som 

tilsynet strakte sig over, kom der mere og mere julepynt frem både inde og ude. 

De fire lejligheder er møbleret med beboernes egne møbler og billederne på 

væggene er også beboernes egne. Der er plads til, at de kan komme omkring med 

deres rollatorer og der er taget hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. Der var 

forskel på hvor rene gulvene i lejlighederne fremstod. 

Medarbejderne smiler og hilser, når jeg møder dem på gangene. På besøgsdag 

nummer 2 er der fyldt med mennesker i terapien- næsten 25 er samlet for at lytte til 

levende musik med drikkevarer og snacks på bordene og god stemning.  
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Sammendrag af samtaler med fire beboere 

 

Hjælpen efter Lov om social service § 83 og 83a.  

De fire beboere redegør i store træk for den hjælp de får. Efterfølgende er 

døgnrytmeplanerne gennemgået. Den ene dag-døgnrytmeplan er ikke ajourført 

siden april, og to nat-døgnrytmeplaner er ikke ajourført siden hhv.  juni 2019 og 

december 2019. Indsatser i journalerne stemmer overens med den hjælp, beboerne 

modtager og alle fire beboere oplever dog, at de får dækket deres behov for hjælp 

og støtte. Kvaliteten af plejen er god og hygiejnen er i orden. Beboerne er tilfredse 

med måden medarbejderne udfører hjælpen på, en beboer bemærker dog, at der er 

forskel på om det er fast personale eller en afløser. En anden beboer klarer al 

personlig pleje selv. To af beboerne synes, at hjælpen er længere om at komme, når 

der er kaldt efter hjælp, den ene mener, der er ændret på fordelingen af personalet. 

Alle beboere oplever alle i vid udstrækning at have medindflydelse på hjælpen der 

ydes og oplever at have høj grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af deres 

hverdag.  

Beboerne er tilfredse med det meste af den praktiske hjælp, men to af beboerne er 

utilfredse med rengøring af gulvene i deres lejligheder – og det er helt berettiget, kan 

tilsynet konstatere, der er generelt beskidt på gulvene i to af lejlighederne og der er 

ikke gjort rent ud i hjørnerne længe.  

 

Forplejningen  

Der er delte meninger om maden. To synes maden er god og varieret, en anden 

synes maden er blevet ringere, kødet er stegt for hårdt og der er nogle retter, som 

vedkommende ikke bryder sig om.  Der er udbredt tilfredshed med portionernes 

størrelse.  

Beboerne vælger frit om de vil spise i deres egen lejlighed eller i opholdsrummene, 

de fire beboere spiser de fleste måltider sammen med de øvrige beboere. De er alle 

tilfredse med at kunne bestemme menuen til deres fødselsdag. Alle fire beboere 

bliver jævnligt vejet på plejecentret. En af beboerne har problemer med at holde på 

almindeligt bestik. Adspurgt viser det sig, at vedkommende har anskaffet sig bestik 

med fortykkede greb, men ikke bruger det, fordi vedkommende er bange for, at det 

bliver væk i opvasken. Det aftales, at tilsynet vender den problematik med 

personalet for at finde en løsning. 

 

 

 

Aktiviteter  

Beboerne har alle bemærket at udbuddet af aktiviteter i huset er blevet mindre pga 

corona-restriktioner. De to af beboerne trives godt i eget selskab og lider ikke det 

store afsavn, men de andre to beboere savner aktiviteter og især busturene.  De fire 
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beboere deltager enten i gudstjenester, banko eller musikalske indslag.  En af 

beboerne er lidt ked af at vedkommende nogle gange opdager aktiviteterne for sent.  

Beboerne informeres udelukkende mundtligt om aktiviteter. 

Der er ideer til nye aktiviteter som f.eks. ture til dyrskue og traktormuseum eller den 

lokale maskinforhandler. 

 

 

Træning  

Ingen af beboerne deltager i træning, men tre ud af fire holder sig i gang ved at gå 

ture med deres rollator. Den fjerde vil egentlig gerne gå noget mere, men får ikke 

gjort nok ved det. 

Alle beboere har de hjælpemidler, de har behov for og er tilfredse med rengøring af 

dem. 

 

 

Generelt  

Beboerne oplever alle en god omgangstone på plejecentret og de oplever generelt at 

blive behandlet respektfuldt, en af beboerne synes ikke at alle medarbejdere er lige 

respektfulde.  

Beboerne har det som udgangspunkt godt med medarbejderne, men oplever at der 

er for travlt, der er sjældent tid til en lille snak, og en af beboerne oplever, at 

personalet må afbryde og korte besøget af. Der er lange perioder i løbet af dagen, 

hvor personalet er stort set usynligt, og det er ofte oplevet, at opvasken fra 

aftensmaden står længe. 

Beboerne synes at de bliver involveret tilpas i relevante beslutninger. En enkelt 

kunne godt ønske sig at få besked, når der bliver bestilt medicin, så vedkommende 

er forberedt på at der er en regning, vedkommende skal betale.  

Beboerne oplever i en vis grad at medarbejderne er lydhøre over for deres særlige 

behov, det faste personale især. Ikke alle beboere synes de bliver informeret nok om 

hvad der sker på plejecenteret. Den ene beboer mener ikke at der har været en 

indflytningssamtale og kunne have ønsket sig, at man ved indflytningen havde fået 

hilst på plejecenterlederen.  

De udvalgte beboere har det godt med de andre beboere på plejecentret. Men det  

er forskelligt, hvor meget beboerne taler med de øvrige, ” de er jo ikke alle lige friske” 

En af beboerne taler med 2 beboere, som vedkommende kender fra tidligere, To af 

beboerne holder mest af at være i deres lejlighed. En af beboeren kører stadig bil og 

en anden har sin el-scooter, som bruges dagligt.  Alle fire beboere får jævnligt besøg 

af deres pårørende og beboerne føler at deres pårørende er velkomne på 

plejecentret.  

Ingen af de udvalgte beboere har værgemål, de tre beboere får hjælp til økonomien 

af deres familie. En af beboerne klarer selv økonomien.  
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Vi taler også om nedlukningsperioden i foråret pga. Corona og en af beboerne 

oplevede det meget barskt, hvor der stort set kun var kontakt til andre mennesker 

ifm. servering af mad i løbet af dagen.  

 

Tilsynsmyndigheden oplever, at 3 ud af de 4 beboere på Lindelse Plejecenter i 

højere grad end de interviewede beboere på de øvrige plejecentre har haft et behov 

for adspredelse i form af et interview ifm. tilsynsbesøget. 

 

 

Samtale med to medarbejdere 

Begge medarbejdere giver udtryk for at de er glade for deres arbejde: Der er altid 

nye udfordringer og der er et godt samarbejde i personalegruppen. De sætter stor 

pris på deres kolleger. 

Medarbejderne passer på sig selv ved at anvende hjælpemidler til forflytninger- og 

roser forflytningsvejlederne for at være meget opmærksomme på evt. 

uhensigtsmæssige metoder. Den ene tager ind i mellem arbejdet med hjem (mentalt) 

og har i perioder brugt sin fritid på at søge viden indenfor sit fag og har også mødt 

tidligere ind for at læse borgerjournaler. Den anden tager ofte arbejdet ”med hjem”- 

også for ofte ifølge eget udsagn. Medarbejderne ajourfører deres viden på det 

overordnede plan via nettet og sparring med kolleger. Den ene medarbejder kunne 

godt ønske sig en årlig gennemgang af kompetencer og at der var mulighed for at 

være helt opdaterede på gældende procedurer f.eks. via undervisning af 

sygeplejerske. 

Viden om den enkelte beboer ajourføres via borgerjournal, vidensdeling på 

teammøder og ved at inddrage pårørende for at få mere viden om den enkelte 

beboer. 

Medarbejderne forebygger utilsigtede hændelser ved at følge gældende procedurer, 

sørge for at medicinkort er opdaterede og være omhyggelige ved medicindosering. 

Medarbejderne oplever kvalitet af plejen som god, men ikke så god som tidligere, 

der mangler tid til de små detaljer, som gør det ekstra godt for beboerne. Den basale 

pleje er i orden, men tidspresset bevirker at den omsorg der bør ydes med 

stjernestunder og 1-til-1 tid nedprioriteres. Kombinationen af at sosu-assistenter ikke 

længere har samme kompetencer og de to ubesatte stillinger som 

centersygeplejersker har den konsekvens, at assistenter skal konferere med 

udekørende sygeplejersker, som ikke nødvendigvis kender beboerne, hvor 

assistenterne tidligere havde råderum til selv at træffe en beslutning på flere 

områder. 

 

Medarbejderne oplever at der er travlt og at dokumentation tager alt for meget tid fra 

beboerne. I perioder oplever de at er bruges meget tid på oplæring af nyt personale 

og der er flere opgaver til det faglærte personale, når afløserne er ufaglærte. 
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Covid-19 nedlukningen i foråret gav ro med færre møder og det har været godt. 

Medarbejderne vurderer, at for nogle beboere har det været godt med ro, andre 

beboere havde det ikke godt i nedlukningsperioden. Den store spisestue blev lukket 

ned og beboerne spiser nu i mindre grupper og det bevirker, at de spiser mere og 

bliver siddende længere ved bordet og hygger sig.  

 

De to medarbejdere er kontakt personer for hhv. 4 og 5 beboere og synes det er 

tilpas. 

Medarbejderne er meget opmærksomme på at få så megen viden om den enkelte 

beboer som muligt via livshistorie i journalen for dermed at kunne tilbyde aktiviteter, 

der er relevante for den enkelte. Den ene medarbejder synes, at der mangler 

aktiviteter målrettet de mandlige beboere. 

 

Beboernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder trænes i hverdagen. De  

fysiske færdigheder trænes dagligt i de daglige aktiviteter f.eks. ved at beboerne går 

så meget som muligt og udfører de handlinger ifm. personlig pleje som de er i stand 

til.  Når personalet har et godt kendskab til den enkelte beboers personlighed, giver 

det et godt udgangspunkt for at kunne finde den rette vinkel til motivation. 

Medarbejderne mener, at beboerne trives og møder dem med empati. 

Medarbejderne er bevidste om en god og respektfuld omgangstone. Medarbejderne 

ser på helheden og sørger for at beboerne føler sig hørt og set. 

 

Den ene medarbejder synes, at team-møder har haft en gavnlig effekt på 

samarbejde og omgangstone og begge medarbejdere synes at det i øvrigt har givet 

ro i huset, at der er kommet en midlertidig leder, som er synlig og får medarbejderne 

til at føle sig set og hørt på trods af de få timer, han er til stede. 

 

Når en beboer kommer til den sidste tid, er medarbejderne opmærksomme på at 

give den døende og dennes pårørende en god og værdig behandling, så beboeren 

bliver fulgt bedst muligt på vej. Begge medarbejdere føler sig fuldt ud kompetente til 

at løse opgaven, men der er en oplevelse af at det ikke altid er muligt at lave et 

kontinuerligt forløb med så få medarbejdere som muligt omkring den døende og de 

pårørende som tidligere. Der er også terminale borgere, der tilbringer deres sidste tid 

på Lindelse Plejecenter og den ene medarbejder kunne ønske sig at der efter de 

hårde forløb var mulighed for de-briefing med en sygeplejerske. 

 

 

 

 

 

 

Samtale med midlertidig leder Stig Akselgaard 
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Leder af Lindelse Plejecenter Tina Kruse Schmidt er i øjeblikket sygemeldt og har 

været det i en længere periode. Stig Akselgaard, leder af hjemmeplejen i Humble, 

har fungeret som midlertidig leder de seneste to måneder og samtalen med ham kan 

i sagens natur ikke belyse de sædvanlige emner, som berøres ved et uanmeldt 

tilsyn. En del af de sædvanlige spørgsmål om opfølgning på 

opmærksomhedspunkter fra seneste uanmeldte kommunale tilsyn, tilsyn fra 

Styrelsen for Patientsikkerhed, indberetning på magtanvendelser, antal af nye eller 

kommende værgemål og antal beboere med omsorgstandpleje vil derfor ikke blive 

behandlet i det efterfølgende. 

 

Af kvalitetsforbedrende tiltag nævner Stig, at der i øjeblikket er tilknyttet en ekstra 

sosu-assistent og en ekstra sygeplejerske til Lindelse Plejecenter, som har til opgave 

at gennemgå alle beboernes journaler for at sikre at dokumentationen er sufficient. 

Det er en stor opgave, som tager længere tid end forventet og han håber, at det vil 

være muligt at have de to medarbejdere tilknyttet, indtil opgaven er helt løst. 

 

Der er også iværksat ugentlige team-møder, som gælder for alle tre vagtlag, hvor 

der er fokus på FællesSprogIII, faglig udvikling og refleksion. Der er også mulighed 

for at få supervision på enkeltsager. 

Stig har undret sig over, at for sen kvittering for medicin givet til korrekt tid bliver 

regnet for en utilsigtet hændelse på et plejecenter. Det er ikke hans opfattelse, at der 

er mange utilsigtede hændelser, men han kender ikke det tidligere niveau. 

Medarbejderne har gennemgået uddannelse indenfor triagering og genopfriskning af 

ABC-akut sygepleje inden for de sidste år.  

Stig fortæller, at der er tilknyttet 10-12 afløsere, som alle er ufaglærte. Stig vurderer, 

at det er forholdsmæssigt mange ud af den samlede medarbejderstab. Der er to 

ubesatte centersygeplejerske-stillinger, som fortsat er slået op. Der er aktuelt 2 

langtidssygemeldinger i administrationen. Sygefraværet blandt plejepersonalet har 

de seneste to måneder været stejlt faldende. 

Stig oplever, at medarbejderne er meget opmærksomme på, at deres dokumentation 

på den enkelte borger er respektfuld. Men han oplever tillige, at der er forskel på 

hvordan medarbejderne omtaler beboerne og han er bekymret for, om det er et tegn 

på begyndende forråelse blandt nogle af medarbejderne.  

Der arbejdes med, at beboerne oplever et sammenhængende forløb ved at sikre 

højest mulige grad af vidensdeling blandt personalet og at hver beboer har 2-3 faste 

medarbejdere med særligt kendskab til den enkelte.  



   
 

8 
 

Beboerne tilbydes aktiviteter under hensyntagen til den aktuelle situation med 

corona-restriktioner. Der er langt færre aktiviteter end vanligt, men man forsøger at 

arrangere ture ud af huset. Dagcenteret er gradvist blevet åbnet for brugere og 

følger de gældende regler for smittebegrænsning. Stig har endnu ikke oplevet, at en 

beboer får træning af terapeuter og der er ingen aktiverende indsatser i øjeblikket, 

men beboerne får træning i forbindelse med hverdagens aktiviteter. 

Stig roser køkkenpersonalet for at gøre sig umage med at lave lækre små 

anretninger til de småtspisende. Hvis en beboer har behov for en ernæringsmæssig 

indsats, kan det hurtigt sættes i værk, da der er ernæringsassistenter i huset. 

Beboerne har mulighed for at spise i opholdsafdelingen i hver af de tre afdelinger 

eller i egen lejlighed. 

Stig oplever at der er følgende effekter af corona-restriktionerne: den øgede fokus på 

hygiejne har givet et langt mindre sygefravær grundet f.eks. influenza og 

halsbetændelse i medarbejdergruppen. På den negative side er den intuitive dialog 

mellem pårørende og medarbejdere blevet vanskeliggjort af, at der skal træffes 

aftaler på forhånd. Indretningen på Lindelse Plejecenter gør det muligt at samle hele 

huset til julearrangementer i 3 rum, der ligger i forlængelse af hinanden og stadig 

overholde gældende krav, så det har man planer om at benytte sig af i hele 

december måned. 

Det er Stigs indtryk, at medarbejderne er dygtige til at være der for de døende 

beboere og deres pårørende i den sidste tid. Han bemærker, at de løser opgaven 

med dyb respekt og drager virkelig god omsorg for såvel den døende beboer som de 

pårørende.  

Stig har brugt tid på at skabe ro for plejepersonalet især med fokus på arbejdsplaner, 

der hænger sammen både for arbejdspladsen og medarbejderne, hvor det 

prioriteres, at man har indflydelse på sine arbejdstider og sit turnus-rul. Ydermere 

prioriteres, at medarbejderne har indflydelse på de beslutninger, der tages i huset. 

Han synes at han er blevet særdeles godt modtaget af medarbejderne i plejen, 

dagcenteret, køkkenet og rengøringen. 

Han bemærker, at hvis medarbejderne har det godt, smitter det af på beboernes 

trivsel. Han synes, at han oplever en medarbejdergruppe, der er meget engagerede. 
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Konklusion  

Lindelse Plejecenter virker hyggeligt og hjemligt, rent og pænt.  

Beboerne på Lindelse Plejecenter er i det store hele tilfredse med kvaliteten af plejen 

og den måde den bliver udført på. Især det faste personale får ros for at vide 

nøjagtig hvad de skal hjælpe med og hvordan. Det bemærkes, at personalet har 

travlt og mangler tid til en lille snak. 

Rengøringen af gulve i lejlighederne kunne være mere grundig.  

Kvaliteten af maden lader ikke til at være så god som tidligere. 

Beboerne oplever indimellem, at de ikke føler sig nok informerede om aktiviteter og 

ændringer i huset.  

Personalet har haft en lidt turbulent tid med en langtidssygemeldt leder, men det 

virker som om det har givet ro i personalegruppen, at der er kommet en midlertidig 

leder. Der er mange ufaglærte i plejen, det stiller større krav til det uddannede 

personale. Personalet synes de har travlt, ikke mindst med dokumentation.   

 

 

 

 

Anbefalinger  

• Fokus fra AMR, plejecenterleder og leder i Ældre og Sundhed på        

arbejdsmiljøet på stedet 

• Fortsætte med team-møder eller andre metoder til at holde fokus på FSIII, 

faglig udvikling og refleksion  

• Tydeliggøre overfor beboerne hvilke aktiviteter der er i huset 

• Få fokus hvordan man skaber tid/ rum, så beboerne oplever at personalet 

også har tid til andet end den basale pleje 

• Systematisering af ture ud af huset med bussen. 

• Opfølgning på om et flertal af beboerne oplever at kvaliteten af maden er 

faldet 

• Opfølgning på rengøring i lejlighederne 

• At den igangværende opgave med at gennemgå journaler og undervise         

personalet i FSIII bliver løst til fulde 

 

 

 

 

 

 


