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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. 
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Planlægning af tilsynet 
 
Det uanmeldte tilsyn startede kl.8.30 på en hverdag. 
Tilsynet havde tilfældigt udvalgt 4 beboere, og tilsynet nåede at tale med de tre af dem 
den første dag. Den sidste beboer, der var udvalgt ønskede ikke at deltage medmindre 
tilsynet afmonterede sit visir- og det ønske kunne tilsynet ikke imødekomme. I stedet 
blev en anden beboer udvalgt og besøget gennemført samme dag som samtalen med 
lederen skulle foregå Samtalerne foregik i beboernes lejligheder. Der var ingen leder, 
medarbejdere eller pårørende til stede under tilsynets besøg hos tre af beboerne, hos 
den sidste beboer var datter og svigersøn tilfældigt på besøg og tilsynet inviterede dem 
til at deltage, hvilket de gerne ville. 
 
Ved besøgets start afleveres et brev med orientering om besøgets formål samt med en 
opfordring om efterfølgende at henvende sig til tilsynet, hvis man ønsker at kommentere 
yderligere på forholdene på plejecentret. Ingen beboere har henvendt sig efterfølgende. 
 
 
Efter de første 3 beboersamtaler, talte tilsynsmyndigheden med to medarbejdere; en 
social-og sundhedsassistent og en social-og sundhedshjælper, om praksis på 
plejecentret. 
 
Stedets leder Pia Clausen og tilsynet lavede en aftale om interview den følgende dag, 
men det endte med at aftalen blev ændret til en dag ugen efter. Her blev Pia spurgt om 
generelle ting, stedets organisering mv.   
 
Tilsynets generelle indtryk af plejecentret 
 
Plejecentret fremstår som et rent, pænt og aktivt plejehjem. Møbleringen er blandet med 
ældre og nyere møbler, som sammen fremstår hyggelige og brugbare. Der er fotos fra 
forskellige beboerarrangementer på væggene og dørene til beboergangene er 
dekoreret med et træ og portrætter af beboerne, der bor på den pågældende gang og 
fotos af de faste medarbejdere på den pågældende gang. På hver gang ses ældre 
møbler med nips fra ”gamle dage” 
Der står vasketøjsstativer, vogne og borde med rent linned og andre plejeting på 
beboergangene.  
 
Ved ankomst til stedet sidder flere beboere rundt i små grupper i opholdsafsnittene på 
plejecentret og er ved at være færdige med morgenmaden. Nogle beboere opholder sig 
i deres lejligheder.  
 
Til middagen sidder medarbejderne med til bords sammen med beboerne og spiser 
med (pædagogisk måltid). Der er beboere, der spiser i deres lejlighed og i 
opholdsrummene. 
Menuen står på pølser og brød og isvafler, valgt af en beboer der har fødselsdag. 
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Lejlighederne som tilsynet besøger, fremstår generelt pæne, ryddelige, rene og indrettet 
således, at beboerne kan komme rundt med rollatorer og kørestole uden besvær. 
Lejlighederne er indrettede efter de enkelte beboeres ønsker og behov, men under 
hensyntagen til medarbejdernes hygiejniske og fysiske arbejdsmiljø. Det er forskelligt 
hvordan beboerne har valgt at møblere deres lejligheder med egne møbler, billeder og 
nips. I en af lejlighederne der rodet omkring køkkenvasken med brugt service og rent 
tøj. 
 
 
Beboernes oplevelse af: 
 

Hjælpen efter Lov om social service §§ 83. 
 
De fire beboere redegør for den hjælp de får. De fortæller, at de får deres behov for 
hjælp/ støtte dækket og at de selv er aktive med de opgaver, deres fysiske formåen 
tillader dem at udføre. De er tilfredse med kvaliteten af hjælpen og udtrykker at alle 
medarbejdere er velforberedte og ved, hvordan de skal hjælpe beboerne både med 
hensyn til personlig pleje og praktisk hjælp.  
 
Alle er tilfredse med rengøringen, to af beboerne passer selv blomster og tørrer støv af. 
En af beboerne synes, at personalet er for hurtige til at smide tøj til vask, vedkommende 
kan godt leve med en lille plet på blusen: ”de slider mit tøj op i vask” og samme beboer 
fortæller, at det er gået galt med at vaske nogle bluser af uld, så de er ødelagt. 
 
Personalet får ros: ” de er ualmindeligt søde” og ”vi bliver passet godt”, dog oplever en 
af beboerne, at der går lang tid fra vedkommende har trykket efter hjælp, til hjælpen 
kommer.  
 
Beboernes beskrivelse af den hjælp de modtager, stemmer stort set overens med 
døgnrytmeplanerne. To af beboernes natdøgnrytmeplaner er ikke ajourført det seneste 
år. Ingen af de 4 journaler er 100 % fyldestgørende iflg. gældende niveau for 
dokumentation. Der mangler delvist koblinger mellem indsatser, mål og handlingsplaner 
i alle 4 journaler og der er indsatsmål uden indsatser og modsat. Ingen af de fire 
beboeres journal viser hvorvidt beboerne ønsker genoplivning ved hjertestop.  
 
Forplejningen 
 
3 af de interviewede beboere er godt tilfredse med maden, der serveres på plejecentret. 
”Maden er fantastisk” og ”vi lever så godt”.  Den fjerde beboer synes der indimellem er 
problemer med for hårdt stegt kød, som er vanskeligt at tygge. 
 
Beboerne har ikke indflydelse på hvilke retter, der laves på plejecentret, men er godt 
tilfredse med, at de til deres fødselsdag kan bestemme menuen. Beboerne kan efter 
eget ønske indtage alle måltider enten i opholdsrummene på etagerne eller i egen 
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lejlighed. Beboerne oplyser, at de jævnligt bliver vejet og ingen af beboerne savner 
vejledning i ernæring. 
Ingen af beboerne har tandproblemer, som har betydning for deres ernæringsstatus. 
Alle 4 beboere klarer selv den daglige tandhygiejne.  Ingen af beboerne har 
omsorgstandpleje. 
 
Aktiviteter 
 
Beboerne fortæller at de deltager i forskellige aktiviteter så som udflugter i plejecentrets 
bus, gudstjeneste, bankospil, højtlæsning. Beboerne har bemærket, at der ikke er så 
mange aktiviteter i øjeblikket og en af beboerne kunne godt ønske sig mere motion og 
flere busture.  
 
Beboerne har mulighed for at opholde sig i deres lejlighed, hvis det er det, de ønsker.  
 
Træning 
 
Tre af de fire beboere træner selv og går mange ture både inde og ude med rollator. 
Den fjerde sidder i kørestol og har haft et genoptræningsforløb med kommunal 
fysioterapeut, som blev afsluttet efter et par gange. Tilsynet får lov til at undersøge, 
hvad der ligger til grund for dette og det viser sig, at borgeren har modtaget 
genoptræning i ca. 4 uger med begrænset udbytte.  
 
Samme beboer har fået bevilget en kørestol, som vedkommende ikke er tilfreds med, 
siddestilling er ikke optimal og beboeren ønsker sig vejledning i hvordan kørestolen 
håndteres. De pårørende som er til stede, giver udtryk for at personalet er gjort 
opmærksom på det, og der er en forventning om at der vil blive handlet på det. Af 
journalen fremgår det at der 10 dage tidligere er planlagt at vejlede beboeren i at blive 
mere mobil med kørestolen. Det fremgår ikke af journalen, om det er sat i værk. 
 
Generelt 
 
Tre af fire beboere giver udtryk for at de i allerhøjeste trives på plejecentret  
Den ene af beboerne roser personalet, men giver udtryk for at lederen og 
vedkommende ikke er de bedste venner efter en episode ifm. indflytningen.  
 
De har det godt med de andre beboere; ”vi kan både snakke og grine sammen – men 
der er også mange her, som er dårlige.” 
 
Beboere er godt tilfredse med medarbejderne og omgangstonen på plejecentret. 
Beboerne synes de bliver behandlet respektfuldt og der bliver taget hensyn til den 
enkeltes særlige behov. ” De taler pænt til mig og de andre beboere- og der er også 
plads til en frisk bemærkning.” 
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En af beboerne oplever at en enkelt medarbejder kan være lidt hårdhændet, når 
beboeren hjælpes ind og ud af sengen. Ifølge beboeren har andre beboere oplevet det 
samme. Beboeren giver lov til, at tilsynet må drøfte problemet med leder Pia Clausen.  
  
(PS: Tilsynet har gjort leder Pia Clausen opmærksom på problematikken og hun vil tage 
en snak med den pågældende medarbejder)  
 
De øvrige forhold, som tilsynet blev gjort bekendt med hos den ene af beboerne i løbet 
af interviewet, er efterfølgende drøftet med Pia. Den pågældende beboer har ikke haft 
den opfølgende samtale 6-8 uger efter indflytning og tilsynet foreslog, at der snarest 
inviteres til samtale med deltagelse af beboer, pårørende og kontaktpersoner. Det vil 
Pia sætte i værk. Efterfølgende kontaktede tilsynet de pårørende og orienterede dem 
om hvilke aftaler, der er truffet med Pia og det var de fuldt ud tilfredse med. 
 
For to af beboerne er det uklart, hvem der er deres faste kontaktpersoner. En beboer 
ved med sikkerhed hvem det er og beskriver samarbejdet med kontaktpersonen som 
godt: ”Hun er sød og dygtig”. Den sidste beboer mener at vide hvem det er, men er ikke 
sikker- men de pårørende som er til stede, bekræfter vedkommendes formodning. 
 
Beboerne har selv indflydelse på tilrettelæggelsen af deres hverdag, hvilke aktiviteter og 
træning de vil deltage i, hvor de opholder sig og hvem de vil være sammen med.  
 
Alle fire beboere mener, de bliver informeret om relevante emner på plejecentret.  
 
Beboerne oplever at deres pårørende er velkomne på plejecentret og samarbejdet med 
pårørende og personalet er godt. De pårørende som er til stede hos den ene beboer, 
roser personalet for altid at sørge for at beboeren får sin medicin med sig, hvis 
vedkommende skal ud af huset. 
 
Beboeren, der har pårørende på besøg, synes der er for få medarbejdere på vagt, de 
har travlt og de pårørende bekræfter dette. De pårørende kommer flere gange om ugen 
og oplever ofte, at de ikke ser en eneste medarbejder sammen med beboerne i 
opholdsarealerne uden for spisetiderne. I weekenden ser de stort set ikke personale i 
huset og de gætter på, at det skyldes sygemeldinger. 
 
En af beboerne var inden indflytning i nuværende lejlighed på en gæsteplads på 
plejecentret (i Solsikken) og roser personalet for at have tjek på alt. Beboeren havde 
oplevelsen af at personalet i Solsikken havde bedre tid end resten af personalet. 
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Dialog med to medarbejdere 
 
Medarbejderne er glade for at arbejde på plejecentret: ”Jeg har indflydelse og jeg føler 
mig hørt” og ”Jeg har gode kolleger”  
 
Medarbejderne holder deres viden ajour ved vidensdeling og sparring med kollegaerne 
inkl. centersygeplejersken og de orienterer sig om de enkelte beboere i 
omsorgsjournalen dagligt. Den ene medarbejder er kontaktperson for 7 beboere, den 
anden er for 6 beboere, begge er bevidste om hvad rollen som kontaktperson 
indebærer.  
 
Medarbejderne forebygger utilsigtede hændelser ved at følge de gældende procedurer. 
Utilsigtede hændelser synliggøres ved at inddrage leder og centersygeplejerske og 
efterfølgende drøfte dem på personalemøder, hvorefter der kan ske en ændring 
arbejdsgange, så man undgår lignende fremadrettet. 
 
Medarbejderne tager selv ansvar for deres helbred, blandt andet ved at anvende 
korrekte hjælpemidler og korrekte forflytningsteknikker, den ene medarbejder 
fremhæver at hun er godt uddannet mht. forflytningsteknikker. 
 
Den ene medarbejder er meget bevidst om træning og motion. De to medarbejdere er 
sjældent syge og de går aldrig hjem med hovedpine. 
Ingen af de to medarbejdere synes at de ”tager arbejdet med hjem” – men hvis der har 
været travlt pga. personalemangel i en længere periode pga. sygdom, kan det hænde. 
Dødsfald blandt beboere man har kendt længe og haft meget med at gøre, kan godt 
optage tankerne i fritiden i en periode. 
 
Omgangstonen i personalegruppen opleves som god. Den ene medarbejder kunne godt 
ønske sig at kommunikationen til medarbejderne når der varsles ændringer bliver 
bedre. 
 
Medarbejderne er enige om, at kvaliteten i plejen er god, men oplever at når personalet 
er presset på tid, så mangler tiden til de små detaljer, der gør det ekstra rart for 
beboerne. 
Der er en god omgangstone over for beboerne og begge medarbejdere er sammen 
med beboerne en-til-en i det omfang tiden tillader det. De møder beboerne med smil og 
positivitet og er nærværende. 
 
Beboerne tilbydes gangtræning og medarbejderne er opmærksomme på at beboerne er 
så aktive som muligt i forbindelse med pleje og dagligdags aktiviteter. Beboerne 
opfordres til samvær i terapien eller – i sæsonen- på terrassen. Den ene medarbejder 
foreslår, at man skaber aktiviteter målrettet de mandlige beboere, f.eks. træværksted 
eller lignende – og gerne med et køleskab med kølige pilsnere. 
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Beboerne behandles med respekt og inddrages i beslutninger vedr. pleje i det omfang 
de kan rumme det. Pårørende tages også med på råd. For at beboerne kan leve et liv 
på Tullebølle Centeret som ligner deres hidtige liv mest muligt, tager medarbejderne 
udgangspunkt i beboernes livshistorier og beskrivelse af vaner og interesser og der er 
en oplevelse af, at meget kan lade sig gøre for at den enkelte beboers særlige behov 
opfyldes. 
 
Medarbejderne gør rigtig meget for at den døende beboer og de pårørende oplever et 
godt forløb, men den ene medarbejder kunne godt ønske sig at man blev bedre endnu 
til at tale med beboerne om deres ønsker. De pårørende tilbydes forplejning og 
overnatning og der er stor forståelse for, at de pårørende er følelsesmæssigt påvirkede. 
Der opleves ikke problemer med at få relevant medicin til lindring fra egen læge og 
omsorgskufferter til palliation er et godt værktøj.  Der er et hængeparti angående 
dokumentation af den enkelte beboers ønske om genoplivning ved hjertestop eller ej, 
det vil der blive rettet op på. 
 
Snak med leder Pia Clausen 
 
Pia Clausen fortæller, at det seneste sundhedsfaglige tilsyn af Styrelsen for 
Patientsikkerhed var uden anmærkninger og plejecentret har derfor ikke haft 
sundhedsfagligt tilsyn det seneste år.  
 
Opmærksomhedspunkter fra det kommunale tilsyn 2019: 
 
-Beboerne er usikre på, hvem der er deres kontaktpersoner: 
Der er handlet på emnet: Alle beboere får mundtligt og skriftligt at vide, hvem der er 
deres kontaktpersoner og kontaktpersonerne deltager i indflytningssamtalen, hvor de 
pårørende også er til stede. 
 
-Manglende opmærksomhed på klippekortsaktiviteter:  
Der er handlet på emnet: Der er ansat en flexjobber 2x2 timer om ugen, som går ture 
med beboerne f.eks. til Brugsen eller giver beboerne ”wellness-oplevelser”, f.eks. 
manicure, fodbad, fodmassage.  En del beboere anvender klip til ture med bussen. 
 
-Manglende tid til implementering: Der er fokus på problemet:  Pia angiver at man 
tilstræber at give den nødvendige tid, men budgettet er stramt og tillader ikke at der 
sættes timer af. 
 
-Behov for øget opmærksomhed på at tilbyde væske: Der er efterfølgende sat fokus på 
at beboerne har friske drikkevarer, men samtidig er beboerne stærkt udfordrede på 
hukommelsen og glemmer ofte at drikke, ikke mindst fordi de ikke føler tørst. 
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Pia fortæller, at der er iværksat følgende kvalitetsforbedrende initiativer siden sidste 
tilsyn:  
Triagering er implementeret og der er god struktur i triageringsmøderne. 
Derudover er der etableret ugentlige gang-møder, hvor hver beboergangs personale 
gennemgår beboernes aktuelle status 
Videosamtaler, som blev taget i brug under Corona-nedlukningen i foråret, er fortsat hos 
enkelte beboere, hvis pårørende bor langt væk.  
Der er indrettet et hyggerum i Solsikken og aftenvagterne arrangerer indimellem at der 
bliver bagt sammen med beboerne. 
Der er tablets tilgængelige til at spille musik for beboerne i lejlighederne, enkelte 
beboere har deres egen playliste. 
 
Det seneste år er alle medarbejdere undervist i triagering og de fleste assistenter er 
undervist i ABC-Demens. 
 
Pia oplyser, at der aktuelt er 8 sygemeldinger, heraf to længerevarende. 
Fraværspolitikken følges med hyppige samtaler med medarbejderne på hhv. 4. og 10. 
dagen. Det høje antal af sygemeldinger betyder at der er brug for mange afløsere, og 
der er stort set ikke en dag- eller aftenvagt, hvor der ikke er mindst en afløser i vagt. 
Der er 9 ufaglærte afløsere, som Pia beskriver som søde og dygtige, men det er en 
udfordring, at de som ufaglærte ikke har alle kompetencer, så det uddannede personale 
får ekstra opgaver at løse, når der er afløsere på vagt. Samlet set er 20 % af personalet 
ufaglærte. 
Der er pt to ubesatte stillinger, hhv. en hjælper og en assistent. 
 
Der er i øjeblikket 4 elever og når de afslutter deres praktikophold, kommer der 7 nye 
elever. 
Pia oplever at eleverne er søde og dygtige, men det giver unægteligt ekstra arbejde for 
praktikvejleder (som er sygemeldt pt) og det øvrige personale og Pia mener at grænsen 
for hvor mange elever der kan være ad gangen, er ved at være nået. Der er ikke afsat 
flere timer i budgettet svarende til det øgede forbrug af timer til undervisning og 
supervision af eleverne- og tøjbudgettet er ikke justeret ift. antal elever. 
 
 
 
Pia fortæller vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) at man har trukket statistik på 
udvalgte områder blandt andet fejldoseret medicin. Efterfølgende har man vedtaget af 
alle doseringer gås efter af en anden medarbejder- og den ændring har resulteret i langt 
færre doseringsfejl. Pia vurderer, at antallet af indberettede UTH’ er er faldet og hun har 
en forventning om at det vil falde yderligere efter tiltaget med at medicindoseringer 
gennemgås en ekstra gang er iværksat. 
Det vejer tungt i antallet af UTH’ er, at manglende kvittering for givet medicin tæller som 
en UTH. I langt de fleste tilfælde er medicinen givet rettidigt, men personalet kvitterer 
ofte for sent for den i journalen, da de ikke har mulighed for at gøre det umiddelbart 
efter medicinen er givet. 
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De beboere, der har behov for værgemål, har alle en værge. 
 
Der har været en enkelt magtanvendelse for ganske nylig, og indberetningen er under 
udarbejdelse med sparring af demenskoordinator. Det var en lidt voldsom oplevelse for 
personalet, der var involveret og de er efterfølgende blevet debriefet af sygeplejersken. 
 
 
Der arbejdes med at skabe et sammenhængende forløb for hver beboer og Pia 
orienterer om at medarbejderne møder beboerne på beboernes præmisser, og så vidt 
det er muligt lever beboerne som tidligere.  
Der er indført beboerkonferencer, hvor alles viden om den enkelte beboer bliver delt 
med alle og det giver mulighed for at beboeren i højre grad bliver kendt af alle 
medarbejdere. Der ydes personcentreret omsorg hvor medarbejderen spørger ind til 
beboerens individuelle aktuelle ønsker. 
Hver beboer har 2 kontaktpersoner, en sosu-hjælper og en sosu-assistent. 
 
Der er fokus på ernæring, beboeren vejes oftere end tidligere. Hvis en beboer har 
behov for ernæringsmæssige tiltag, er det sygeplejersken i samarbejdet med køkkenet, 
der håndterer det. Diætisten er savnet i det tilfælde hvor det er nødvendigt at få en 
indsats hurtigt i gang.  
Beboerne spiser i mindre grupper, hvor personalet serverer fra fade. Personalet spiser 
med- og det har den effekt, at mange beboere spiser mere end de ellers ville have gjort. 
 
 
Pia fortæller at under hensyntagen til Corona-restriktioner er der stadig en række 
aktiviteter, som beboerne kan deltage i: højtlæsning, gåture, ture i bussen, træning i 
motionsrummet med personalet, sang. Værktøjer fra Demensrejseholdet anvendes i 
stor stil blandt andet er der fokus på at lave stjernestunder med f.eks. en-til-en tid med 
beboerne og der er lavet reminiscenskasser til en del beboere.  
Beboerne har mulighed for at lave klippekortsaktiviteter året ud.  Der er ansat en flex-
jobber, som kommer 2 timer 2 gange om ugen og tilbyder blandt andet wellness f.eks. 
fodbad, fodmassage, manicure. 
Beboerne får hver måned en opdateret kalender med kommende aktiviteter og der er 
også informationer at finde på opslagstavler i huset, som sekretær og 
beskæftigelsesvejleder holder opdateret. 
 
 
Plejecentret har et godt samarbejde med vennekredsen, som under normale 
omstændigheder arrangerer forskellige større arrangementer.  
 
Der er et par beboere som trænes af kommunale fysioterapeuter, en enkelt har 
vederlagsfri fysioterapi fra privat klinik. Beboernes funktionsniveau holdes ved lige ved 
at de er så aktive som muligt i deres hverdag, f.eks. ved at gå til måltiderne og være så 
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aktive som muligt i forflytninger. En del beboere træner med personalet i forbindelse 
med hverdagsaktiviteter.  
 
Pia roser sit personale for at være nærværende ikke mindst i forhold til de pårørende i 
en beboers sidste tid. Der er et højt informationsniveau og pårørende tilbydes 
forplejning og overnatning. Det er udelukkende faglært personale, der er omkring 
beboeren i den sidste tid. Der er mulighed for at anvende ”omsorgskuffert” med 
forskellige ikke-medicinske metoder til lindring. Der opleves ikke problemer med at få 
rekvireret tryghedskasser med medicin fra egen læge. 
Pia fortæller, at der ofte er positiv respons fra de pårørende til en afdød beboer. 
 
Ydermere roser Pia sine medarbejdere for at deres måde at tage tingene i opløbet og 
dermed undgå at det eskalerer og udvikler sig til en evt. klagesag. Pia er spændt på 
hvordan det bliver at få lov til at være frikommune i 3 år. Hun har undret sig over, at 
både assistenter og hjælpere har fået færre kompetencer, forstået på den måde at flere 
opgaver nu skal enten godkendes til uddelegering eller udføres af sygeplejerske. 
 
Corona-nedlukningen i foråret var både godt og knapt så godt. Det var hårdt for mange 
af beboerne at måtte undvære besøg – andre beboere har haft det bedre med færre 
besøg. Det gav meget ro i huset, at motionsrummet var lukket ned for udefrakommende 
motionister. Pia tænker, at møder afholdt via video, er kommet for at blive- det sparer 
meget vejtid. Den ekstra rengøring har bevirket, at der hverken har været influenza eller 
maveinfektioner på plejecenteret. 
 
 
 
Konklusion 
 
Plejecentret virker generelt som et rart sted at bo og arbejde. Der er en god stemning 
på plejecentret og det fremstår som et pænt, rent og aktivt plejecenter.  
 
De fire beboere er hovedsageligt glade for at bo på plejecentret. De fire beboere får 
deres behov for hjælp/ støtte dækket. De er tilfredse med kvaliteten af plejen, rengøring 
og stort set håndtering af vasketøj. De er overordnet set tilfredse med maden på 
plejecentret. Der er nogle svipsere af forskellig karakter hos den ene beboer, som skal 
bringes i orden, der er efterfølgende taget initiativ til dette. 
 
To døgnrytmeplaner er helt opdaterede, 2 natdøgnrytmeplaner er ikke ajourførte. Der er 
ingen af de fire journaler som er fejlfri mht. indsatser, indsatsmål og 
handlingsanvisninger og der mangler dokumentation på hvorvidt beboeren ønsker 
genoplivning ved hjertestop eller ej.  
 
Der tilbydes forskellige aktiviteter og træning på plejecentret, dog under hensyntagen til 
corona-restriktioner. De fire beboere deltager i mange af de udbudte aktiviteter, busture 
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er meget populært og må gerne tilbydes noget oftere. De er tilfredse med at deres 
selvbestemmelsesret respekteres.  
 
Alle fire beboere har god kontakt til deres pårørende. De pårørende er velkomne på 
plejecentret. De fire beboere er godt tilfredse med medarbejderne og omgangstonen på 
plejecentret og mener, de bliver informeret om relevante emner på plejecentret. 
Pårørende som er på besøg hos en af beboerne bemærker, at personalet har travlt og 
stort set ikke er synligt i weekenderne.  
 
Der er fokus på kvalitetsforbedrende tiltag og medarbejdernes kompetenceudvikling i 
form af triagering og ABC-demens. Der er iværksat ændrede arbejdsgange med henblik 
at nedbringe utilsigtede hændelser- og det ser ud til at have effekt.  
 
Medarbejderne involverer, så vidt det er muligt, beboerne i beslutninger. Medarbejderne 
har fokus på, at beboerne gør det, de kan selv. 
 
Medarbejderne gør rigtig meget for at den døende beboer og de pårørende oplever et 
godt forløb med tilbud om palliation, forplejning og overnatning til de pårørende. Der er 
mange positive tilbagemeldinger til plejecentret vedr. den sidste tid. 
 
Medarbejderne er generelt glade for at arbejde på plejecentret, de har indflydelse og de 
har gode kolleger.  Hvis der er længere perioder med sygemeldinger, hvor der er 
mange afløsere i huset, får det faste personale flere plejeopgaver at løse – og den tid 
går fra f.eks. en-til-en tid med beboerne. Der er aktuelt mange sygemeldinger og 
dermed mange afløsere i vagt.  
 
Elevoptaget er øget- leder mener grænsen er nået for hvor mange elever der kan være 
ad gangen.  
 
 
 
Anbefalinger 
 
 
At der fortsat er fokus hvordan man sikrer både god drift og god tid til implementering af 
nye systemer/metoder. 
 
At alle beboere gennemgås for at afklare om der ønskes genoplivning ved hjertestop. 
 
At der indarbejdes en metode, som sikrer, at alle døgnrytmeplaner er opdaterede, f.eks. 
ved at oprette en opgave i den enkelte borgers journal. 
 
At der fortsat er fokus på at holde fast i de gode metoder fra Demensrejseholdet 
 


