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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 
 
Det uanmeldte tilsyn startede kl.10.00. 
Tilsynet udvalgte tilfældigt 4 beboere. De 3 indvilligede i at tilsynet aflagde besøg, den 
sidste beboer var for dårlig til at deltage i tilsynet, derfor blev en ny beboer udvalgt af 
tilsynsmyndigheden.  
 
Ved besøgets afslutning blev der afleveret et brev med orientering om besøgets formål 
samt en opfordring til efterfølgende at henvende sig til tilsynet, hvis der ønskedes at 
kommentere på forholdene på plejecentret. Ingen beboere har henvendt efterfølgende. 
 
Stedets leder Birgit Jakobsen tog venligt imod tilsynsmyndigheden på plejecentret. 
Birgit var ikke til stede under tilsynets besøg i lejlighederne med beboerne. 
 
Tilsynsmyndigheden talte med to medarbejdere om praktiske ting på plejecentret. 
Tilsynet talte derefter med Birgit Jakobsen om generelle ting, stedets organisering mv. 
 
 
Tilsynets generelle indtryk af plejecentret 
 
Plejecentret fremstår pænt og rent i såvel fællesarealer som lejlighederne. Udendørs 
arealerne ser velplejede ud i forhold til årstiden. 
Lejlighederne er indrettede efter de enkelte beboeres ønsker og behov, men under 
hensyntagen til medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. 
 
Ved ankomst til plejecentret opleves en rolig og imødekommende atmosfære. Mange af 
beboerne sidder i terapien og er sammen med nogle af medarbejderne. Andre beboere 
opholder sig i deres lejligheder. Medarbejderne er imødekommende, når jeg møder 
dem på gangene. 
De fire lejligheder var møbleret med beboernes egne møbler og billedere på væggene. 
Der var plads til, at de kunne komme omkring med deres rollatorer. 
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Beboernes oplevelse af 
 

Hjælpen efter Lov om social service § 83. 
 
De fire beboere redegør i store træk for den hjælp de får. Efterfølgende er plejeplanerne 
gennemgået. Plejeplanerne er udarbejdet i november 2015 og januar 2016. 
Plejeplanerne stemmer godt overens med beboerens udsagn.  
 
Beboerne oplever, at de får dækket deres behov for hjælp og støtte. Kvaliteten af plejen 
er god og hygiejnen er i orden. Beboerne er generelt tilfredse med måden 
medarbejderne udfører hjælpen på. ”Godt tilfreds, der er ikke noget at klage over”. ”Man 
kan ikke have kemi med alle”.  
 
Beboernes har selv indflydelse på tilrettelæggelsen af deres hverdag.  
 
Forplejningen 
De fire beboere er glade for maden på plejecentret. ”Den er god”, ”Fin”, ”Smager godt”. 
De kan spise maden i deres egen lejlighed eller i plejecentrets spisestue eller i 
opholdsrummene på gangene. De har ikke indflydelse på hvilke retter der tilbydes. De 
to beboere har fået vejledning af diætisten. Alle fire beboere bliver jævnlig vejet på 
plejecentret.  
 
Aktiviteter 
Alle fire beboere er tilfredse med de sociale aktiviteter, der bliver udbudt i huset. De tre 
udvalgte beboere deltager i de fleste af husets aktiviteter. De deltager jævnligt i 
aktiviteter som banko, gudstjeneste, sang, musik, bagning, oplæsning, gymnastik og 
julearrangement. Den ene beboer deltager sjældent i aktiviteterne pga. svimmelhed.  
 
Træning 
Den ene beboer gangtræner ganske lidt i sin lejlighed, beboeren er svimmel. Den 
anden af beboerne går ture og deltager i gymnastik. Den tredje beboer deltager ikke i 
træning og den fjerde beboer færdes frit uden problemer.  
 
Generelt 
De fire af de udvalgte beboere oplyser, at de altid kan få den hjælp, de har behov for. 
De to beboere får hjælp til bad og vask forneden, ellers klarer de selv den personlige 
pleje. Den tredje beboer får hjælp til al personlig pleje. Den fjerde beboer får ingen 
hjælp til personlig pleje. De to beboere får hjælp til tandpleje.   
Alle beboerne får hjælp til rengøring.   
 
Alle de fire beboerne er glade for at bo på plejecentret. ”Meget godt”   
Beboerne oplever alle en god omgangstone på plejecentret og de oplever generelt at 
blive behandlet respektfuldt. Beboerne har det godt med de faste medarbejdere. 
”Flinke” 
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Beboerne bliver involveret tilpas i relevante beslutninger. Beboerne oplever 
medarbejderne er lydhøre over for deres særlige behov. Beboerne bliver informeret om 
relevante emner på plejecentret.  
De udvalgte beboere har det godt med de andre beboere på plejecentret. Det er 
forskelligt, hvor meget beboerne har lyst til at snakke med hinanden. To af beboerne 
taler med nogle få, en holder sig for sig selv og en anden er sammen med de andre 
beboere til alle aktiviteter.  
  
De fire beboere får jævnligt besøg af deres pårørende, som føler sig 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 med støtte af medarbejderne. 
 
 
Snak med to medarbejdere 
 
Medarbejderne forsøger at undgå fravær ved at bruge de arbejdsprocedurer og 
hjælpemidler, der er til rådighed og ved at være nærværende i situationen.  
 
Medarbejderne ajourfører deres viden ved at lytte til deres kolleger, være på 
efteruddannelse og arbejde med nye opgaver.  
 
Medarbejderne forebygger de utilsigtede hændelser ved at reflektere over borgernes 
ændringer og ved at ændre deres arbejdsgange. Hændelserne drøftes på deres 
personalemøder. 
 
Kvaliteten af plejen er god, der er meget omsorg for beboerne. 
 
Beboerne og pårørende inddrages i relevante beslutninger, hvor det er muligt.  
 
Omgangstonen på plejecentret er god både over for beboerne og kollegerne imellem, 
medarbejderne drager omsorg for hinanden.  
 
 
Beboernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder trænes i dagligdagen. Beboerne 
gør det, de kan selv i f. eks. plejesituationer, tandpleje og gå ture, samt ved at de 
deltager i de mange aktiviteter, der tilbydes på plejecentret.  
 
Medarbejderne mener, at beboerne trives på plejecentret, når medarbejderne spørger 
indtil beboerne, når de respekterer beboernes valg og de ikke taler ned til beboerne, 
men er venlige og arbejder på beboernes præmisser. 
 
Den ene medarbejder er ikke kontaktperson, den anden medarbejder er kontaktperson 
for 6 beboere. 



 

5/8 

 
Medarbejderne er opmærksomme på symptomer på fejlernæring, tygge og 
synkeproblemer samt rammerne omkring måltidet. De inddrager diætisten og 
ergoterapeuten, hvis der er behov for hjælp og vejledning.  
 
Medarbejderne er meget opmærksom på at give de døende og de pårørende en god og 
værdig behandling den sidste tid. Der er mulighed for at tilkalde en frivillig vågekone, 
hvis beboeren ønsker det.  
 
Medarbejderne arbejder på at beboerne kan fortsætte deres tidligere vaner, ved f. eks 
at de fortsat kan få hjælp til deres makeup eller deres daglige gåtur m.m. 
 
Medarbejderne trives, på deres arbejde med beboerne og deres kolleger.   
 
Medarbejderne mener, at beboerne har det godt på plejecentret, men de kunne ønske 
sig noget mere tid til snak, omsorg og gåture med beboerne.  
 
 

 
Snak med leder Birgit Jakobsen 
 
Birgit Jakobsen oplyser, at der er fulgt op på det sidste embedslægetilsyn og det sidste 
kommunale tilsyn. 
 
Af kvalitetsforbedrende tiltag har de sidste medarbejdere deltaget i 
efteruddannelsesforløbet på 8-10 uger for social- og sundhedspersonalet.  
Medarbejderne har haft fokus på spisesituationen. Der har været arbejdet med at bruge 
medarbejder- ressourcerne bedst muligt. Medarbejdernes arbejdsmiljø arbejdes der 
med på nuværende tidspunkt. Der er planlagt undervisning til medarbejderne i palliation 
i maj 2016.  
 
Der har ikke været indberetning på magtanvendelse inden for det sidste år.  
 
Der er to beboere, som har værgemål på plejecentret.  
 
Proceduren omkring pengesager er opstrammet, der er altid to medarbejdere tilstede, 
når borgerne skal have hjælp med pengesager.  
 
Der er ved at blive udarbejdet en hjemmeside med information om plejecentret.  
 
Fraværs politikken er implementeret med fraværssamtaler. Samtalerne er med til at 
holde fraværet nede. 
 
De utilsigtede hændelser har været på personalemøderne, hvor hændelserne er blevet 
drøftet og der er fremkommet ideer og forslag til andre arbejdsgange.  
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Birgit fortæller, at medarbejderne så vidt det er muligt møder beboerne på deres egne 
præmisser, så beboerne kan fortsætte deres hidtidige liv. 
 
Birgit fortæller, at beboerne får trænet deres fysiske, psykiske og sociale færdigheder 
ved at deltage i de forskellige daglige aktiviteter: Bagning, træning, banko, gymnastik, 
kortere og længere busture, håndarbejde og forskellige festarrangementer passende til 
årstiden. Beboerne får også tilbud om træning af deres færdigheder ved forskellig 
træning i hverdagen.  
 
Der arbejdes med at beboerne oplever et sammenhængende forløb på plejecentret ved 
at medarbejderne arbejder i faste teams på gangen, det betyder at beboerne ser færre 
forskellige medarbejdere, det er de samme hjælpere og assistenter, der arbejder i 
teamet.  
 
Der har været fokus på småtspisende beboere, ved at alle beboere er 
ernæringsscreenet af diætisten. De småtspisende beboere har i samarbejde med 
diætisten fået lavet en ernæringsplan. Der er 5-6 småtspisende beboere på 
plejecentret. Der har været arbejdet med tygge- og synkeproblemer på plejecentret.  
 
Ingen af beboerne på plejecentret har omsorgstandpleje. 
 
Når der er døende beboere på plejecentret, har medarbejderne fokus på at både 
beboeren og de pårørende føler tryghed og de får et godt forløb. Sygeplejerskerne er 
dagligt involveret med støtte og vejledning.  
 
Der findes en velfungerende bruger-pårørendegruppe. Pårørendegruppen deltager 
blandt andet som frivillige ved forskellige arrangementer. 
 
 
Konklusion 
 
Plejecentret virker som et godt sted at bo og arbejde.  
 
Plejecentret fremstår pænt og rent i såvel fællesarealer som lejlighederne.  
Beboerne oplever, at de generelt får dækket deres behov for hjælp og støtte. Kvaliteten 
af plejen er god og hygiejnen er i orden. Beboerne er generelt tilfredse med måden 
medarbejderne udfører hjælpen på. Beboernes har selv indflydelse på tilrettelæggelsen 
af deres hverdag.    
Alle fire beboere er tilfredse med de aktiviteter og træning der bliver udbudt i huset.  
 
Alle de fire beboerne er glade for at bo på plejecentret    
Beboerne oplever alle en god omgangstone på plejecentret og de oplever generelt at 
blive behandlet respektfuldt. Beboerne har det godt med de faste medarbejdere. 
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Beboerne bliver involveret tilpas i relevante beslutninger. Beboerne oplever 
medarbejderne er lydhøre over for deres særlige behov. Beboerne bliver informeret om 
relevante emner på plejecentret.  
De udvalgte beboere har de godt med de andre beboere.  
  
De fire beboere får jævnligt besøg af deres pårørende, som føler sig velkomne på 
plejecentret.  
 
Ingen af de udvalgte beboere har værgemål, der er to beboere på plejecentret, som har 
værgemål.  
 
Alle beboerne oplyser at de kan få den hjælp, de har behov for.  
 
Der findes en velfungerende bruger-pårørendegruppe.  
 
Der er fokus på kvalitetsforbedrende tiltag og medarbejdernes kompetence udvikling.  
 
Der har ikke været indberetning af magtanvendelse inden for det sidste år.  
 
Medarbejderne arbejder i faste teams for at sikre, at beboerne oplever et 
sammenhængende forløb på plejecentret.  
 
De småtspisende beboere har i samarbejde med diætisten fået lavet en ernæringsplan. 
Der er 5-6 småtspisende beboere på plejecentret. Der har været arbejdet med tygge- 
og synkeproblemer på plejecentret.  
 
Ingen af beboerne på plejecentret har omsorgstandpleje. 
 
Medarbejderne har ved døende beboere fokus på,  at både beboeren og de pårørende 
føler tryghed og de får et godt forløb. Sygeplejerskerne er dagligt involveret med støtte 
og vejledning. 
 
Medarbejderne mener, at beboerne trives på plejecentret, når medarbejderne spørger 
indtil beboerne, når de respekterer beboernes valg og de ikke taler ned til beboerne, 
men er venlige og arbejder på beboernes præmisser. 
 
 
Anbefalinger 
 
At plejeplanerne revurderes mindst hvert ½ år samt ved ændringer i beboernes behov. 
 
At der fortsat arbejdes med træning af beboernes færdigheder. 
 
At der fortsat arbejdes med de utilsigtede hændelser på plejecentret. 
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Tilsynsmyndigheden 
Tlf.:63516234 
Mail: ml@langelandkommune.dk 
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