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1. Baggrund for tilsynet 
 

Langeland Kommune er en del af velfærdsaftalen og dermed frisat fra § 151 i Lov om Social Service om et 
årligt uanmeldt tilsyn på plejecentre. 
Langeland Kommune har alligevel valgt at føre tilsyn på plejecentre hvert andet år, men i en anden form 
end tidligere, hvor ledelse, personale og borgere deltog i et dialogbaseret tilsyn.  
Tilsynet på Tullebølle Plejecenter er således en prøvehandling på et uanmeldt kommunalt tilsyn. Det består 
af tre dele: dialog med ledelsen, interview med borgere og deres pårørende og journalaudit på de 
interviewede borgere sammen med sygeplejerske og kontaktpersoner. Forud for tilsynet er der tilfældigt 
udvalgt tre borgere og deres pårørende er kontaktet og tilbudt at deltage i interviewet. Der deltog 
pårørende i alle tre borger-interviews. 
 

2. Læsevejledning 
 
Rapporten indledes med en samlet konklusion, anbefalinger fra tilsynet samt begrundelser herfor.  
Alle oplysninger i rapporten er tilvejebragt gennem interview af leder, borgere og pårørende, medarbejdere 
i forbindelse med journalaudit samt tilsynets observationer. 
 
Alle emner i rapporten tager udgangspunkt i Langeland Kommunes værdier – helhed i opgaveløsningen, 
borgeren i centrum, læring og udvikling, trivsel – samt i principper for rehabilitering og respekt for det 
enkelte menneskes vaner, ønsker og selvbestemmelsesret.  
 
Ved rehabilitering forstås en tværfaglig indsats, hvor borgeren trænes for at modvirke funktionstab eller 
genvinde tabte færdigheder.  
Træningen foregår i dagligdagen ved personalet og/eller rehabiliteringsterapeut eller træningsterapeut og 
tager altid udgangspunkt i det, der giver mening for borgeren.  
  
 
Derefter gennemgås de overordnede ansvarsområder. 
• Ledelsesmæssige i form af bl.a. kvalitetsforbedrende indsatser, introduktion, ansvars- og kompetence, 

utilsigtede hændelser og dokumentation. 
• Personalemæssige i form af bl.a. kendskab til og dokumentation af borgerens helbredstilstand, vaner 

og ønsker og trivsel.  
  
Borgerne og evt. deres pårørende interviewes og dialogen retter sig imod deres oplevelse af bl.a. deres 
tilfredshed med kontinuitet, personaletilknytning, udbud af aktiviteter, værdighed i plejen og måltider.  
 
Tilsynet observerer ydelserne i relation til lovgivning, kvalitetsstandarder og tildeling.  

 
Der vil blive udført tilsyn stikprøvevis af 3 borgere og hvis det er muligt, deltager en eller flere pårørende i 
interviewet. På den måde sikres, at borgere, som pga. kognitive udfordringer kan have svært ved at deltage 
aktivt i interviewet også bliver hørt, med de pårørende som deres ”stemme”.  Under tilsynet gøres 
observationer hos langt flere borgere, for eksempel under ophold på fællesarealer, hvor flere borgere er til 
stede. 
 
 
Bedømmelsesskalaen består af 3 trin:  
Ingen bemærkninger 
Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, 
kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 
 
Mindre mangler 



4 

 

Dette betyder, at det observerede overordnet lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instrukser, 
værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Dog er der forhold, som kan give anledning 
til råd og vejledning 
fra Tilsynet, som kan evalueres ved det efterfølgende anmeldte tilsyn. 
Det kan eksempelvis dreje sig om, at der ikke foreligger introduktionsprogram for nye medarbejdere eller at 
der ikke foretages systematisk egenkontrol af den sundhedsfaglige dokumentation.  

 
Betydende mangler 
Dette betyder, at det observerede på flere områder, ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, 
instrukser, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. På baggrund af tilsynets 
anbefalinger udarbejder plejecentret en tids- og handlingsplan indenfor 14 dage for at få rettet op på de 
påpegede mangler.  
 

3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende 
 
Tilsynet blev gennemført d. 20. december 2022 af sundhedsfaglig konsulent Birgitte Fridal fra 
Sundhedshedssekretariatet. Forud var der gennemført et borger-/pårørendeinterview d. 14.12. og d. 22.12. 
blev der gennemført journalaudit med to medarbejdere, som var relevante for de pågældende borgere, 
men ikke var i vagt d. 20.12. 
 

4. Samlet konklusion og anbefalinger 

 
4.1. Bedømmelse: 
Tilsynet vurderer, at Tullebølle Plejecenters metoder og arbejdsgange giver bedømmelsen  
”Betydende mangler, der har betydning for kvaliteten af pleje og omsorg.” 

 
Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, 
instrukser, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. På baggrund af tilsynets 
anbefalinger skal  plejecentret udarbejde en tids- og handlingsplan indenfor 14 dage for at få rettet op på 
de påpegede mangler. Handlingsplanen skal gennemgås med Ældre -og Sundhedschefen og 
tilsynsførende for at få identificeret hvorledes den øvrige organisation kan bidrage og støtte for at 
gennemføre de handlinger, der er nødvendige for at kvaliteten af pleje og omsorg lever op til alle 
standarder. 

 

4.2. Observationer:  
Borgere, personale og ledelse deltager alle aktivt i tilsynet.  
Borgerne og deres pårørende, der medvirkede ved tilsynet, havde forskellige opfattelser af kvaliteten af 
plejen og tilgangen til borgerne på Tullebølle Plejecenter. En borger og dennes pårørende var særdeles 
tilfredse med alle forhold, mens en pårørende til en anden borger kunne berette om adskillige situationer, 
hændelser, ikke overholdte aftaler, som løbende var blevet drøftet, men den pårørende oplevede ikke, at 
der skete ændringer og oplever at nogle medarbejdere virker uengagerede. 
 
Borgerne og de pårørende er godt tilfredse med maden og til dels muligheden for at vælge hvor man vil 
indtage måltiderne.  
Der er stor tilfredshed med rengøring og tøjvask. 
 
Der bliver ikke indberettet utilsigtede hændelser og der drages ikke systematisk læring af dem. Det er 
planen at centersygeplejersken skal sætte fokus på de utilsigtede hændelser og tilrettelægge undervisning 
med afsæt i temaer, hvor der forekommer utilsigtede hændelser. 
 
Beboerkonferencer afholdes ikke for alle borgere og udbyttet af dem dokumenteres ikke. Gangmøder er 
ofte aflyst og vidensdeling personalet imellem er ikke sat i system. Ledelsen oplyser, at der indhentes viden 
om vaner og ønsker ved indflytningssamtale, men det afspejler journalerne ikke.  
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Dokumentationspraksis fremstår generelt usystematisk og af svingende kvalitet. 
Ingen af de tre journaler er opdaterede og udfyldt systematisk således at de oplysninger, der er relevante 
og nødvendige for at kunne give pleje og omsorg på bedst mulige måde, er tilgængelige for alle 
medarbejdere.  
Døgnrytmeplaner ses enten ikke opdateret eller mangler beskrivelser af pædagogiske tilgange, som kan 
være nyttige at kende for at kunne motivere borgeren.  
Ikke-aktuelle indsatser er ikke afsluttet og der er generelt ikke udfyldt hvad borgerens mål for indsatsen er. 
Der mangler beskrivelser af borgernes ressourcer og motivation. Livshistorier og ønsker til den sidste tid er 
ikke udfyldt i alle tre journaler.  
To journaler mangler dokumentation vedr. borgerens tilvalg eller fravalg af genoplivning. 
 
Manglende rammer for vidensdeling og dokumentationspraksis bevirker at pleje og omsorg er baseret på 
den enkelte medarbejders viden om borgerens funktionsniveau og kendskab til borgerens væremåde, 
vaner og ønsker. 
Ledelsens tillid til at medarbejderne sørger for at døgnrytmeplanerne er opdaterede bliver ikke honoreret.  
Tilsynsførende observerede kun i lille omfang på de tre dage tilsynet var til stede på Tullebølle Plejecenter, 
at medarbejderne ( hjælpere og assistenter) var sammen med borgerne medmindre de løste en 
plejeopgave. 
 

 

4.3. Opsummering af problemområder 
 

• Dokumentation:  
o Der mangler en kendt arbejdsgang, hvor (også tavs) viden om borgeren bliver kendt af alle 

og dokumenteret i journalen, så alle nyttige oplysninger dokumenteres i døgnrytmeplanerne.  
o Det kan med fordel drøftes på beboerkonferencer og gangmøder f.eks. hvordan man fylder 

på borgerens trivselskar. (Hvad har borgeren holdt af tidligere, kan vi lave noget tilsvarende 
for borgeren her, hvad motiverer borgeren)  

o Hvad kan borgeren selv ifm. personlig pleje og hvilken hjælp skal medarbejderen give ?   
 

• Manglende ansvarsfordeling:  
o Hvem dokumenterer hvad iht. Nexus-vejledningerne.    
o Hvordan sikrer man fastholdelse af aftalerne ?   
o Hvem er ansvarlig for at samtalen om den sidste tid bliver taget og hvornår ? Det bør 

dokumenteres, hvis borgeren ikke føler sig klar til at tale om emnet og noteres, hvornår man 
vil forsøge igen.   

 

• Kommunikationen med de pårørende 
o De pårørende udtrykker at de savner kommunikation og informationer og tilsynet har 

observeret at kommunikationen ikke lever op til persondataforordningen. 
o Forventningsafstemning: de pårørendes forventninger stemmer ikke altid overens med den 

virkelighed de møder, når de besøger deres pårørende. 
 

 
 
Rapporten er d. 10.01.2023 sendt til høring hos plejecenterleder og hun har givet tilbagemelding på 
rapporten d. 17.01.2023 uden faktuelle rettelser. Rapporten er frigivet til offentliggørelse på 
Plejehjemsoverigten.dk, plejecentrets hjemmeside og opslagstavler d.19.01.2023. 
 

5. Aktuelle forhold på tilsynsdagen 
 

 

5.2.  Kort beskrivelse af plejecentret 
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Tullebølle Plejecenter rummer i alt 43 plejeboliger, heraf 2 aflastningsboliger og 10 demensboliger i 
afsnittet Solsikken. Boligerne er fordelt  på tre etager med 10 boliger i kælderplanet, stueplan og  
lejligheder på 1. sal. Der er større og mindre fælles opholdsrum på alle etager, hvor beboerne kan 
spise deres måltider.  
Plejecenteret er omkranset af en indhegnet demensvenlig have hvor lågen mod parkeringspladsen 
åbnes vha. en kode. Der er terrasser i Solsikken på nederste plan og mod syd i stueplan. 
Alle lejligheder i stueetage og på første sal indeholder eget badeværelse og tekøkken og består af 
opholds- og soveafdeling. Boligerne i Solsikken er mindre og er indrettet med sove- og 
opholdsafdeling i samme rum. Boligerne fremstår lyse og pæne og er godt indrettede.  
Fællesarealer er rengjorte og ryddelige, og der er ikke observeret forhold, som personalet skal tage 
sig af. Der er pyntet til jul i opholdsstuer og på gangene. 

 

6. Dialog med ledelse 
 

6.1. Personalesammensætning, ledige stillinger, sygefravær 
 

  

Tullebølle Plejecenter er aktuelt udfordret på bemandingen idet der er to langtidssygemeldinger og to 
ubesatte stillinger. Sygefraværet er højere end tidligere. 
 
Personalet er sammensat af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, social-og 
sundhedshjælpere og ufaglærte. Derudover køkkenpersonale og pedel. 

 

6.2. Kvalitetsforbedrende indsatser 
 
Ledelsen oplyser, om der er foretaget kvalitetsforbedrende indsatser det seneste år. 

 

Der er aktuelt et forløb med VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)  på 
udvalgte beboere med demens, som medarbejderne har brug for hjælp til at kunne yde den bedste 
pleje og omsorg inkl. den pædagogiske tilgang med størst mulige kontinuitet. 

 

6.3. Kompetenceudvikling det seneste år 
 

 

Der har været brush-up med Demens-rejseholdet  
 
Personalet uddannes løbende i ABC-demens.  
Foreligger der introduktionsprogram for nyt personale der tager udgangspunkt i den enkeltes faglighed 
og kompetencer? 
 
Oplæring af nye medarbejdere følger en fast procedure, hvor der krydses af i kompetenceskema 
efterhånden som medarbejderen er undervist i de forskellige funktioner/ arbejdsgange/ procedurer. 
Alle nye medarbejdere deltager i Nexus-kursus. 

 

 

6.4. Utilsigtede hændelser (UTH) 
 

Ledelsen oplyser, at utilsigtede hændelser ikke er blevet registreret og indrapporteret, men i kraft af 
ansættelse af en ny sygeplejerske skal der fornyet fokus på UTH´er. De fleste UTH´er drejer sig om 
ikke-givet medicin og urinvejsinfektioner. 
Ledelsen vurderer, at antallet af UTH´er uforandret. 
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6.5. Sundhedsfaglig dokumentation  
 

Ledelsen oplyser, at der dokumenteres løbende i alle vagtlag. Social-og sundhedsassistenter er 
ansvarlige for at dokumentere triageringer. Der læses rapport på hver gang ved vagt-start. 
Der afholdes beboerkonferencer, ikke alle beboere gennemgås systematisk. Den viden, der kommer 
frem på beboerkonferencer, bliver ikke dokumenteret i journalen. 
Det er kendt på stedet, at ikke alle beboeres journal er opdateret med hensyn til tilvalg/ fravalg af 
genoplivning. 
Ved indflytningssamtale indhentes viden om borgerens ønsker og vaner og det dokumenteres i 
journalen.  

 
 

6.6. Kommende initiativer  
 

Leder nævner ingen kommende initiativer.  

 

6.6. Aktiviteter og træning 
Beskæftigelsesvejlederen står for aktiviteter, som fremmer det sociale samvær og der forsøges at lave 
aktiviteter, der går på fysisk træning. De beboere, der kan, går til og fra terapien og spisestuen, hvis de 
indtager deres måltider der. Nogle beboere tilbydes en gåtur i haven, andre går selv tur.  
Der tilbydes banko, gudstjenester, ture i plejecentrets bus, syng-sammen, levende musik,  grill-fest, 

julebagning og julefrokost. 

 

7. Borgere 
 

7.1. Borgernes tilfredshed med kvaliteten af og kontinuiteten i udførelsen af 
plejeopgaverne 
 
Ud fra borgerinterview afdækkes, om der er tilfredshed med ovenstående.  
Vurdering foretaget hos 3 borgere, alle med deltagelse af pårørende. 

 

De interviewede borgere og pårørende giver udtryk for at det faste personale løser pleje- og 
omsorgsopgaverne godt. Borgerne udfører hele eller dele af den personlige pleje efter formåen og 
personalet ved hvordan de bedst hjælper den enkelte beboer med at være så selvhjulpen som muligt. 
To af de pårørende bemærker, at det kniber med rensning og isætning af høreapparat. Kun én 
medarbejder kan sætte høreapparatet korrekt i på den ene beboer. 
Den ene beboers høreapparater var i øvrigt bortkomne, da tilsynet var på besøg, men blev fundet i 
løbet af dagen. 

 
 

7.2. Udbud af aktiviteter træning og rehabilitering 
 
Tilsynet vurderer gennem borgerinterview, om der er et tilpas udbud af hverdagsaktiviteter, samt mulighed 
for deltagelse i disse. Hverdagsaktiviteter kan også ses som deltagelse i almindelige daglige 
hverdagsgøremål.  
Vurdering foretaget hos 3 borgere. 

 

To af de interviewede borgere deltager i fælles arrangementer f.eks. julefrokost og Mortens Aften.  Den 
ene af dem vil meget gerne inviteres med på bustur og den anden vil gerne deltage i terapien, men 
bliver ikke tilbudt det. 
Den tredje borger er glad for banko, gudstjeneste og at synge, men ifølge pårørende deltager borgeren 
ikke, da borgeren bliver urolig. En medarbejder har udtalt: Din mor larmer. Pårørende konstaterer, at 
beboerens gangfunktion er forringet, da de skal gå til frokost. Der er lavet en aftale med sygeplejersken 
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om en daglig gåtur for at hente avisen på kontoret, hvilket var en meningsfuld aktivitet for pågældende, 
men det viser sig, at ingen af medarbejderne tilbyder det.  
En borger har en genoptræningsplan efter en hoftefraktur og træner med kommunal fysioterapeut to 
gange om ugen. Pårørende sætter tillige borgeren i gang med moto-med gulvcykel, når vedkommende 
er på besøg hver anden dag. Pårørende har ikke indtryk af at personalet træner som opfølgning på den 
træning, fysioterapeuten har iværksat. 

 
 

7.3 Værdighed i plejen 
 
Tilsynet vurderer gennem borgerinterview, om den enkelte borger oplever selvbestemmelse, indflydelse og 
medinddragelse i eget liv. Er der i dagligdagen fokus på, hvad der er vigtigt og giver mening for den enkelte 
borger. 

 

Alle tre borgere omtaler personalet som søde og rare, tonen er fin og ordentlig og de oplever at 
personalet behandler dem respektfuldt.  
 
To af de interviewede borgere og deres pårørende oplever i høj grad at have selvbestemmelse, 
indflydelse og medinddragelse i eget liv. 
 
To af de pårørende har haft oplevelser hvor der har været lidt uoverensstemmelser med personalet. 
En af de pårørende har en fornemmelse af at vedkommende orienteres om ændringer på bagkant. 
Specifikke aftaler hos denne borger ses ikke altid overholdt og der er en oplevelse af at borgeren sidder 
isoleret i sin lejlighed. Den pårørende oplever at nogle af medarbejderne virker uengagerede. 
Der har tidligere været en aftale om at den tidligere centersygeplejerske via mail sender en månedlig 
status på borgeren til pårørende, det ønsker pårørende gerne fortsætter med ny centersygeplejerske.  
 
Tilsynsførende har efterfølgende gjort leder opmærksom på, at det er en overtrædelse af 
persondataforordningen at sende personfølsomme oplysninger via ikke-krypteret mail. 
 
Alle tre pårørende ved hvem der er kontaktperson for borgeren og to ud af tre har et rigtig godt 
samarbejde med kontaktpersonen.  
 
Tilsynet oplever, at ikke alle medarbejdere har lige meget fokus på hvad der er meningsfuldt for den 
enkelte borger og at kvaliteten af plejen og omsorgen er forskellig.  

 
 

7.4. Måltider 
 
Gennem interview og observation vurderes det, om borgerne oplever tilfredshed med den valgte kost, og 
om borgerne får den hjælp, der evt. er behov for til indtagelse af mad. 
Borgernes oplevelse af måltiderne, herunder hvordan og hvor der serveres, mulighed for at indflydelse på 
menuen. 
 

De interviewede borgere oplever at maden er god og portionerne er passende. En af borgerne får 
særkost til morgenmad (øllebrød), det er beboer og pårørende meget tilfredse med. Samme borger får 
blendet kødet og kan således spise det uden problemer. 
2 af borgerne vælger selv hvor de vil indtage deres måltider, en spiser alle måltider sammen med de 
øvrige beboere. En pårørende har på fornemmelsen, at en af borgerne  konsekvent ikke bliver tilbudt at 
spise sammen med de andre borgere og undrer sig over, at der ikke vurderes fra dag til dag om 
borgeren kan rumme det.  
Borgere og pårørende udtrykker tilfredshed med, at borgeren kan bestemme menuen på sin 
fødselsdag. 
En pårørende havde på dagen for tilsynet planlagt at komme på besøg med en ledsager med 
smørrebrød og havde givet besked til en medarbejder. Beskeden var ikke blevet videreformidlet og 
pårørende synes det er ærgerligt, at besøget falder sammen med julefrokosten, hvor der serveres 
julefrokostplatter. Pårørende spørger hvor de må sidde og spise det medbragte smørrebrød og det må 
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de gerne på stuen, det synes pårørende er en ringe løsning, da der ikke er et spisebord, hvor de kan 
sidde samlet. De anvises et sted hvor de kan spise den medbragte mad. 

 
 
 

7.5. Praktisk hjælp 
 
Ud fra borgerinterview afdækkes, om der er tilfredshed med kvaliteten af den praktiske hjælp. 

 

De interviewede borgere og deres pårørende udtrykker overordnet tilfredshed med kvaliteten af den 
praktiske hjælp i form af rengøring og tøjvask.   
På dagen for tilsynet oplever en pårørende, at der ikke er så ryddeligt i lejligheden som vanligt; en 
vissen buket, en rådden klementin i en julekurv, som står placeret, så borgeren ikke kan nå den. 
Loftsplader står på gulvet i entreen. 
En pårørende fortæller, at der har været lidt problemer med sortering af vasketøjet, men efter en snak 
med kontaktpersonen er problemet blevet løst. 
Alle tre borgere og deres pårørende er meget tilfredse med rengøring af lejligheder og hjælpemidler. 

 
 

8. Journalaudit 
 
De interviewede borgeres journal er gennemgået efter Nexus-tjekliste med borgernes kontaktpersoner; tre 
assistenter og en sosu-hjælper. 
Nogle af medarbejderne giver udtryk for at de synes der er god læring i gennemgangen at de er blevet 
klogere i løbet af gennemgangen. En medarbejder ser ikke sig selv som ansvarlig for at journalen er 
opdateret og angiver manglende tid til dokumentation. 
Der er mangler i alle tre journaler: 
Døgnrytmeplaner er ikke fuldt opdaterede og der er følgende mangler:  
To døgnrytmeplaner mangler opdateringer vedr. borgers og medarbejders indsatser vedr. dag og aften. 
 
En døgnrytmeplan beskriver ikke, at der kan være forskel på borgerens indsats alt efter om borgeren har 
en god eller mindre god dag og at medarbejderen skal tilpasse hjælpen efter aktuelle tilstand. 
En døgnrytmeplan mangler beskrivelse af hvordan man kan motivere borgeren og hvilken pædagogisk 
tilgang der med fordel kan anvendes for at bryde borgerens negative spiral. 
Der er planlagt opdatering af en døgnrytmeplan efter input fra VISO-forløb 
 
Servicelovsindsatser ses ikke korrekt udfyldt i to af journalerne mht. beskrivelse af borgernes 
funktionsevneniveau. Der ses indsatser, som ikke er aktuelle og bør afsluttes, og der mangler mål på 
adskillige indsatser.  
 
Skemaet generelle oplysninger er ikke opdateret i tre journaler, der er gennemgået. Et af skemaerne er 
ikke opdateret siden borgeren stadig boede i eget hjem, et andet er stort set opdateret.  
Det er ikke dokumenteret, om man har talt om borgerens ønsker til den sidste tid i to af journalerne. 
I en journal ses livshistorie ikke udfyldt, helbredsoplysninger er ikke opdateret og samtykke er ikke 
dokumenteret givet og til hvem. 
 
Den samlede vurdering af dokumentationspraksis på Tullebølle Plejecenter ud fra de gennemgåede 
journaler er, at der mangler systematik i at få udfyldt journalerne, så al viden om borgeren er tilgængelig for 
de medarbejdere, faste eller afløsere, som skal hjælpe, pleje og give beboerne omsorg.   
Under journalaudit bliver det tydeligt, at manglen på beboerkonferencer og aflyste gangmøder bevirker, at 
der er tavs viden, som ikke bliver dokumenteret og at pleje og omsorg derfor ofte er baseret på den enkelte 
medarbejders viden om borgerens funktionsniveau og kendskab til borgerens væremåde, vaner og ønsker. 
 
 
 


