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Baggrund og plejetilsynsmodel 
 

Vallensbæk Kommunes model for kommunale plejetilsyn skal ses som en del af kommunens løbende 

kvalitetsarbejde. Igennem målrettede og temaopdelte uanmeldte tilsyn og et efterfølgende 

Læringsforum, skabes der kvalitetssikring med vægt på læring og udvikling, der kan bruges 

fremadrettet i plejeenhederne. 

Plejetilsynsmodellen består af: 

A. Udarbejdelse af en samlet tilsynsguide på baggrund af lovmæssige krav til kommunale 

plejetilsyn 

 

B. Plejetilsynene udføres af fagpersoner inden for temaerne: 

• Ledelse, kompetenceudvikling og trivsel 

• Faglig kvalitet 

• Kost og ernæring 

• Rengøring af boliger og fællesarealer 

• Træning og aktiviteter 

 

C. Afholdelse af et Læringsforum med deltagelse af en repræsentant fra Social- og 

Sundhedsudvalget, plejeenhedernes ledelse, alle tilsynsførende og centerchefen for pleje og 

omsorg. 

  

D. Udarbejdelse af en kort rapport med fokuspunkter, beslutninger og tids- og handleplan for 

implementering af tiltag efter Læringsforum 

 

I læringsforum 2022 deltog Jytte Bendtsen fra Social- og Sundhedsudvalget.  

 

Tilsynene 
Det uanmeldte kommunale plejetilsyn blev afholdt over to dage - henholdsvis den 4. oktober 2022 og 

den 18. oktober 2022. Tilsynsgruppen besøgte både Rønnebo og Højstruphave. Tilsynene blev ført 

med udgangspunkt i en tilsynsguide og samtaler med tilfældigt udvalgte beboere, pårørende, 

personale og ledelsen.  
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Tilsynsførende 
Der har været 5 tilsynsførende med forskellige faglige kompetencer relateret til de faglige temaer i 

tilsynsmodellen: 

1. Ledelse, kompetenceudvikling og trivsel:  

Mariann Lyby – Chefkonsulent, Høje Taastrup Kommune  

 

2. Faglig kvalitet: 

Annie Abildtrup - Udviklingssygeplejerske, Vallensbæk Kommune – Center for Pleje og 

Omsorg 

 

3. Kost og ernæring:  

Christina Viola Christiansen – Klinisk diætist, Tårnby Kommune 

 

4. Rengøring af boliger og fællesarealer: 

Tilde Skjærlund Jensen - Forebyggelseskonsulent, Vallensbæk Kommune - Center for Pleje 

og Omsorg 

 

5. Træning og aktiviteter: 

Christina Giarbini - Leder af Rehabiliteringscenter Hedebo, Greve Kommune 

 

Læringsforum 
Læringsforum er et dialogforum, hvor medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget sammen med 

ledelsen i plejeenhederne, de tilsynsførende og chefen for Center for Pleje og Omsorg gennemgår og 

diskuterer fokuspunkter fra plejetilsynene, med henblik på at kvalitetssikre, samt skabe læring og 

udvikling i plejeenhederne.  

Læringsforum blev afholdt onsdag d. 2. november 2022 kl. 12:00–13.30. 
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Afrapportering 
 

Hver tilsynsførende har fremsendt en afrapportering inden for deres faglige tema. Deres bidrag er 

samlet i afrapporteringen nedenfor.  

Afrapportering er inddelt i 5 kapitler svarende til de faglige temaer der er udvalgt på forhånd. Under 

hvert af de 5 kapitler fremgår der desuden læringsspørgsmål, som de tilsynsførende hver især har 

udarbejdet. Spørgsmålene skal anvendes som oplæg til en faglig drøftelse i Læringsforummet. 

 

Ledelse, kompetenceudvikling og trivsel 
Ledelse, kompetenceudvikling og trivsel er vurderet på baggrund af: 

• Observationer i afdelingerne 

• Interview med medarbejdere og ledelse i Højstruphave og Rønnebo   

 

Afrapportering  
 

Kort beskrivelse af plejeenheden og beboernes trivsel  

Beskrivelse af atmosfæren og beskrivelse af aktiviteter lige nu. 

Rønnebo  

Tilsynet foregår på et tidspunkt hvor langt de fleste beboere hviler efter frokosten. Der sidder to 

beboere i dagligstuen, med gardinerne trukket for, og tv’et kørende. De ser begge ud til at hvile sig. En 

sygeplejestuderende befinder sig også i lokalet.  

 

Højstruphave  

2.sal  

Der er livlig aktivitet, en aktivitetsmedarbejder drøfter med en gruppe beboere. Der er store 

forventninger til frokosten, der i dag er gule ærter.   

1.sal  

Rolig atmosfære, hvor man sidder forskellige steder og venter på at frokosten skal blive klar.  

Stuen  

Beboerne begynder så småt at bevæge sig i retning af spisestuen, for at få frokost. Stille og rolig 

atmosfære.  

  

  



 

Side 5 af 27 
 

Ændringer i beboersammensætning   

Ledelsen oplyser, om der er sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn 

 

Ledelsen oplyser at der ikke er større ændringer i beboersammensætningen. En stor del af beboerne 

har en demensdiagnose, og yderligere har en del beboere en adfærd som peger i retning af en 

demenssygdom.  

 

Ændringer i personalesituationen   

Ledelsen oplyser, om der er sket væsentlige ændringer i personalesammensætningen siden sidste 

tilsyn.  

De to ledere er meget nye i stillingerne, og har derfor begrænset detailviden fra tidligere.  Der er ingen 

rekrutteringsproblemer til ledige stillinger. Der er mange ansøgere som begrunder deres ansøgning 

med, at man ’hører’, at det er godt at være ansat i Vallensbæk Kommune. Ledelsen understøtter den 

gode historie, der er en klar oplevelse af, at ældreområdet bliver højt prioriteret i kommunen/det 

politiske system.   

Handlinger der beskriver værdigrundlaget i Højstruphave og Rønnebo  

Ledelsen eksemplificerer, hvordan der i praksis arbejdes med fx hjemlighed i Højstruphave.  

Der arbejdes bevidst med værdigrundlaget i dagligdagen, f.eks. italesættes det ved 

ansættelsessamtaler. Lederne er stolte af at arbejde ud fra værdierne, og oplever at ’skibet’ giver et 

godt visuelt billede.   

Der iværksættes og understøttes aktiviteter som også skal afspejle værdierne, og samtidig matche 

beboerne og beboersammensætningen. Det er f.eks. hjemmelavet mad i alle afdelinger, hyggetid, 

strikkeklub (2 beboere har selv startet en strikkeklub).  

Tilsynets eksempler på hvordan værdierne afspejler sig i praksis  

Tilsynet kommer med eksempler på, hvordan værdierne afspejler sig i praksis.  

Det var netop strikkeklubben der var i aktion på 2. sal, da tilsynet fandt sted – se ovenfor. Meget 

aktiverende og inddragende.  

Specielle indsatser for grupper med særlige behov   

Ledelsen oplyser, om der er iværksat specielle indsatser for borgere med specielle behov. 

Rønnebo har for nylig oplevet en beboer med et alvorligt tryksår. Der sættes i en sådan situation 

yderligere ind for at sikre at både beboer og pårørende føler sig trygge og oplyst om hvad der 

sker/skal ske. Der laves planer for indsatsen, så alle ved hvad der skal ske, og hvem der skal gøre 

hvad.  
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Ledelsens mulighed for efteruddannelse   

Ledelsen oplyser om mulighederne for efteruddannelse. 

Der er gode muligheder for efteruddannelse på lederniveau. En nyansat leder har mulighed for at 

fortsætte sin Diplomuddannelse, en anden leder er også i gang.  

 

Personalets mulighed for efteruddannelse  

Personalet oplyser om mulighederne for efteruddannelse. 

Rønnebo  

Oplever ikke at der er mange tilbud. Pt. er der fokus på sårbehandling pga. beboer med tryksår.  

Højstruphave  

Gode muligheder, der er mange tilbud. Der har lige været en åbning ift. nye demensambassadører. 

 

Kvalitetsforbedrende opfølgning siden sidste tilsyn   

Ledelsen oplyser, om der er foretaget kvalitetsforbedrende opfølgning af visse områder på baggrund 

af sidste års tilsyn  

Der følges løbende op på kvaliteten af de samlede indsatser som leveres på plejecentrene.  Der er 

etableret en kvalitetsstyregruppe samt et kvalitetsråd, som skal sikre indsatser og implementering.  

VAR1 er indført under Corona, og det skal der følges op på sammen med en ny introduktion af 

’MyMedCards’, som alle medarbejdere skal benytte sig af, når det er fuldt introduceret i 

organisationen. Derudover er alle grupper af plejepersonalets funktionsbeskrivelser under revision.   

 

”Tonen” / dialogen på stedet   

Tilsynets vurdering af, hvorvidt der er en åben, ærlig og respektfyldt dialogform mellem ledelse, 

personale og borgere, og om der værnes om tavshedspligten. 

Det er meget begrænset hvad der opleves af dialog, samlet set, under tilsynet. Men det der opleves, 

er respektfuldt og med hensyn til tavshedspligten.  

 

Ledelse, Implementering og opdatering af instrukser / procedurer  

Ledelsens formidlingsansvar (ny lovgivning, procedurer, instrukser, kvalitetsstandarder)  

Det er teamledernes opgave at sikre implementering af procedurer – som instrukser kaldes i 

Vallensbæk Kommune - og der arbejdes på ikke at igangsætte for meget ad gangen.   

Der lægges stor vægt på, at ledelsen skal være rollemodeller i hvordan tingene gøres. Teamlederne 

afholder daglige morgenmøder, og arbejder på at være tilgængelige i løbet af dagen.   

 
1 VAR er en vidensbase med evidensbaserede procedurer og nyttige funktioner til brug i plejen. Procedurerne er 

præsenteret pædagogisk, suppleret med illustrationer og videoer samt underbygget med viden opsummeringer. 
Medarbejderne tilgår VAR via deres tablets.  
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Der er sygeplejersker i alle afdelinger, arbejder på gangen sammen med plejepersonalet, bl.a. for at 

medvirke til at sikre kvaliteten.  

Der afholdes 1 ugtl. Teammøde af 45 min. Varighed.  

Instrukser for ansvar- og kompetenceforhold  

Ledelsen oplyser, om der er instrukser for ansvars- og kompetenceforhold (stillings- og 

funktionsbeskrivelse) for personalegrupper tilknyttet pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Det anføres, 

om det forespurgte personale er enige i ledelsens oplysninger.  

Beskrivelse af personalets kompetencer/ sammensætning i forhold til beboerne.  

Ledelsen  

Der er igangsat et arbejde med at revidere stillings- og funktionsbeskrivelserne.  De nuværende er 

ikke tidssvarende. Hjemmeplejen har nyligt udarbejdet nye, og indtil videre arbejdes der efter disse.  

Personalet   

Rønnebo  

Der er usikkerhed i gruppen om/hvor der kan findes noget på skrift vedr.  ansvar- og 

kompetenceforhold, husker ej heller titel på dokumentet.   

Personalet oplever ikke altid, at deres samlede kompetencer slår til ift. beboernes behov.  

Højstruphave  

Der er stor usikkerhed om, hvor man kan finde instruksen vedr. ansvar- og kompetenceforhold, man 

spørger som regel hinanden hvis der er noget man er i tvivl om. Der er indført beboerkonferencer på 

alle afdelinger, og det opleves som en meget god måde at dele erfaringer på, så oplevelsen af at man 

har de relevante kompetencer ift. beboernes behov styrkes. Beboerkonferencerne er indført i 

forbindelse med, at der i plejeboligerne arbejdes med at nedbringe antipsykotisk medicin samt 

uforståelig adfærd.  

 

Instruks for magtanvendelse   

Ledelsen oplyser, om der forefindes instruks for reglerne om magtanvendelse. Ledelsen beskriver, 

hvordan det sikres, at reglerne om magtanvendelse overholdes – herunder registrering og 

indberetning af magtanvendelse  

Der forefindes instrukser om magtanvendelse bl.a. på ’MyMedCards’ og teams, som alle kan referere 

til, hvis de er i tvivl.  

Det er en bevidst strategi for ledelsen løbende at italesætte magtanvendelse for at sikre, at man er 

opmærksom på området.   

Hvis der opstår magtanvendelse inviteres der til dialog med de pårørende og der arbejdes altid på at 

finde alternativer.  
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Oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere 

Ledelsen oplyser, om der iværksættes oplæring / introduktion til nyansatte og afløsere, til sikring af, at 

medarbejderne er bekendt med gældende lovgivning, procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder. 

Det anføres, om det forespurgte personale er enige i ledelsens oplysninger.  

Ledelsen   

Der er fokus på vigtigheden af at der er et velfungerende introduktionsprogram for nyansatte. Der er 

netop udarbejdet et nyt skema, som kvalitetsrådet har godkendt, og som skal anvendes af hele 

området.   

Der tilbydes ca. 1 måneds introduktion med mentor tilknyttet. Der laves opfølgning efter hhv. 1 og 3 

måneder.   

Rønnebo  

Gruppen mener ikke, der findes et formelt program til introduktion, men at man får 1 uges intro som 

nyansat.   

Højstruphave  

Der er en god intro med en mentorordning (medarbejderen startede i sommerferien) Mht. intro til 

afløsere så er der stor individualisering, idet der både bruges løse og faste afløsere  

 

Specifik oplæring til personalet   

Ledelsen oplyser, om der i situationer hvor der er behov for specifikke sundhedsfaglige opgaver, 

foretages specifik oplæring af personalet. Og om der aftales / oplyses, hvor personalet kan hente 

hjælp. Det anføres, om det forespurgte personale er enige i ledelsens oplysninger. 

Der er fuld opmærksomhed på behovet for ’special-oplæring’, når dette er tilfældet. Der arrangeres 

enten sidemandsoplæring af kommunens sygeplejersker, fra hospitalet eller andet der er 

hensigtsmæssigt for at beboeren kan være i eget hjem.   

Man kontakter sygeplejersken, som anbefaler en vej, og kan ligeledes gøre brug af VAR2. Personalet 

har samme opfattelse.  

 

Handlingsinstrukser/guide ved fravær af personale   

Ledelsen oplyser, om der er udarbejdet instruks / procedure for hvordan personalet skal forholde sig, 

hvis der er sygemelding / fravær. (Om der er beskrevet fremgangsmåde i forhold til indkaldelse af 

erstatningspersonale og reaktion ved evt. manglende mulighed for dette). Det anføres, om det 

forespurgte personale er enige i ledelsens oplysninger.  

 
2 VAR er en vidensbase med evidensbaserede procedurer og nyttige funktioner til brug i plejen. Procedurerne er 

præsenteret pædagogisk, suppleret med illustrationer og videoer samt underbygget med viden opsummeringer. 
Medarbejderne tilgår VAR via deres tablets. 
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Højstrupshave  

Grundlæggende arbejder man ud fra, at man skal forsøge at dække vagten internt. Teamlederen 

kontaktes. Man forsøger at indkalde andre kolleger, som ikke er på arbejde, eller på tværs af dem der 

er på arbejde, når behovet opstår.   

Rønnebo  

Der er normalt lavt sygefravær, men afdelingen er uden teamleder samt aftenvagt, og er derfor sårbar. 

Man hjælper hinanden så godt det kan lade sig gøre. Og hvis ikke man kan gøre brug af fast 

personale, kan man få lov til at bruge vikar, som dog altid skal godkendes af ledelsen.  

Der arbejdes på at få MED-organisationen til at godkende, at der også skal kunne hjælpes på tværs af 

de to huse, for at udnytte ressourcerne bedst muligt.  

 

Omfanget af sygefravær   

Opgørelserne af sygefraværet er for januar-august 2022. Der er relativt store forskelle:  

Højstruphave, Stuen: 5,23%  

Højstruphave, 1. sal: 13,21%  

Højstruphave, 2. sal: 8,8%  

Højstruphave, Nattevagten: 14,87%  

Rønnebo: 4,65%   

 

Samtykke   

Praksis vedr. samtykke beskrives af personalet  

Rønnebo  

Der indhentes samtykke når relevant. Cura viser, hvornår man skal sikre sig at der er et samtykke, 

hvilket er en stor hjælp.   

Reglen er, at vi sidder hos beboerne når vi dokumenterer, det hjælper også mht. at indhente 

samtykke.   

Højstruphave  

Som ovenfor  

 

Forvaltning af magtanvendelsesreglerne   

Personalet oplyser, om der er instruktion i reglerne om magtanvendelse.  

Rønnebo   

Der findes en mappe med magtanvendelsesreglerne samt mulighed for at slå op i VAR, når man 

dokumenterer.  

Højstruphave   

Gruppen mener ikke at der er nedskrevet noget. Dels drøfter man med hinanden, dels bruger man 
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Annie Degn (demenskoordinator), hvis man er i tvivl.  

 

Samarbejde med ledelsen   

Personalets oplevelser i forhold til samarbejdet med daglig leder.  

 

Rønnebo  

Områdelederen er meget ny, opleves meget sympatisk og indbyder til et fint samarbejde.  

Virker meget respektfuld.  

De to teamledere fra Højstruphave hidkaldes og hjælper efter behov.   

 

Højstruphave  

Fint samarbejde med den nye områdeleder, der er store forventninger.  

1. og 2.sal  

Der er allerede etableret et godt samarbejde med den nye teamleder, og forventningerne er at det 

kommer til at fungere fint, når der er gået lidt mere tid.  

Stuen  

Man gør meget brug af hinanden i dagligdagen, dog oplever medarbejderne, at de har brug for mere 

nærværende/synlig ledelse, end de har på nuværende tidspunkt.  

 

Trivsel på arbejdspladsen   

Personalet skal give udtryk for, om de trives på arbejdspladsen.  

Rønnebo   

Medarbejderne er som udgangspunkt både glade for deres arbejde, og for at gå på arbejde. Der er pt. 

Ingen teamleder i Rønnebo, hvilket er en stor mangel. Personalet bliver udfordret i dagligdagen og der 

er mange ubesvarede spørgsmål.  

Der har igennem adskillige måneder været uformel ledelse blandt plejepersonalet, og det påvirker 

stemningen og giver konflikter. Det har været påtalt ved flere lejligheder, men der er endnu ingen 

ændringer sket.  

 

Højstruphave   

Der er kommet ro på efter perioden med Corona, som har været hård. Der er mange opgaver, og 

måske ikke så mange til at løse dem, her har ledelsen en vigtig rolle at spille, og skal kunne træde til. 

Derfor efterspørges mere synlig ledelse i stuen.  

Vi trives rigtigt godt. Oplever dog et pres i fht. faste medarbejdere og villighed til at indgå i ekstra 

vagter. Det skaber dårlig samvittighed at sige nej, og dårlige vilkår hvis man siger ja (der er en grund 

til at man er ansat på den tid man er - f.eks. at man er senior).  

Vi har rigtig meget fokus på beboeren og den pårørende, husk også fokus på medarbejderne.  
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Ledelsen  

Ledelsen giver udtryk for at det er godt og brugbart at have klare retningslinjer og fokus på 

kerneopgaven. Det bliver nemmere at prioritere, når centerchefen kommunikerer så tydeligt.  

For begge nyansatte lederes vedkommende blev de tiltrukket af gode stillingsopslag, hvor 

kerneopgaven fremstod meget tydeligt, samtidig med at det var nemt at spejle sig i værdierne, som 

man lever op til i kommunen. Medarbejderne er dygtige og engagerede, og der opleves at stort 

nærvær på alle niveauer i kommunen. 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvad er synlig ledelse, og hvordan sikres det, at medarbejderne føler sig fagligt trygge i 
dagligdagen? 

• Hvordan løses dilemmaet at man som seniormedarbejder er på nedsat tid, samtidig med at 
det ofte efterspørges, at personalet tager ekstra vagter? 

 

 

Konklusion på læringsforum 
 

Vedrørende synlig ledelse 

Der var på læringsforum enighed om, at plejeboligerne skal arbejde med en tydeligere definition af 

teamledernes rolle. Der er lige nu et stort fokus i Center for Pleje og Omsorg på teamledernes roller 

og opgaver i organisationen. 

Der har været afholdt en temadag i Center for Pleje og Omsorg omkring emnet den 6. oktober 2022 – 

og på baggrund af den temadag bliver der blandt andet arbejdet med en ny funktionsbeskrivelse for 

teamlederne, hvor det skal defineres tydeligt, hvad der ligger i rollen og opgaven. 

Der skal samtidig arbejdes med synlig ledelse som en del af processen omkring beskrivelsen af 

teamlederfunktionen. 

Det blev desuden bemærket på læringsforummet, at det er vigtigt for det politiske niveau, at der 

løbende prioriteres synlig ledelse i ydertiderne – det vil sige i hverdage efter kl. 15.00 og i 

weekenderne.  

På læringsforum blev det desuden drøftet, at der er en særlig udfordring på Rønnebo, hvor der lige nu 

mangler en leder og en sygeplejerske. I den forbindelse oplyste centerchef, Susanne Ormstrup, at der 

er ansat en rutineret leder til Rønnebo, der har mange års ledelseserfaring fra ældreområdet. Det 

forventes at den nye leder, i kraft af sin ledelseserfaring, vil være en stor gevinst for Rønnebo.  

Deltagerne i læringsforummet vurderede desuden, at det har en positiv betydning for Rønnebo, at 

plejehjemmet er udvidet med 2 pladser. Det giver mere liv og aktivitet i huset. 

Vedrørende seniormedarbejdere på nedsat tid 

Tilsynet bemærkede et dilemma i forhold til seniormedarbejdere på nedsat tid. Seniormedarbejderne 
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på nedsat tid er ofte ikke interesserede i ekstra vagter – da de er på nedsat tid fordi de ikke har 

overskud til at varetage flere timer.  

Men det bliver generelt efterspurgt i plejecentrene, at personalet tager ekstra vagter.  

Derfor blev det aftalt på læringsforummet, at der skal være en opmærksomhed på, at det er okay at 

sige nej til ekstra vagter.  

Det blev aftalt at plejecenterledelsen tager problematikken op med AMR og TR - og at der i fællesskab 

findes en måde hvorpå det sikres, at det er okay for medarbejderne at sige nej til ekstra vagter.  

Endelig bemærker Centerchef, Susanne Ormstrup, at de nyeste opgørelser af sygefraværet viser en 

klar forbedring i fraværsprocenten for de seneste 2 måneder. 
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Faglig kvalitet 

 

Området er afdækket med deltagelse af i alt 7 beboere, dvs. 2 beboere på hhv. stuen og på 1. sal på 

Højstruphave samt 1 beboer på 2. sal på Højstruphave og 2 beboere på Rønnebo. Tilsynet er afviklet 

ved at den tilsynsførende har bedt om at tale med beboerne i lejlighed 2 og 3 på alle afsnit, beboernes 

sårbarhed og helbredstilstand, afgjorde at dette ikke i alle tilfælde blev som planlagt (så blev der 

fundet en anden). Tilsynet er afviklet på følgende måde: 

• Borgerinterview med i alt 7 informanter (Højstruphave og Rønnebo) 

• Journalgennemgang på dokumentationen hos/på de 7 beboere 

• Øvrige observationer af tilsynsførende 

 

Generelt 

I alle 4 enheder mødes man af et roligt og imødekommende miljø, hvor det personale der er i 

fremmøde, fremstår servicemindede, tilgængelige og parate til at svare på spørgsmål fra den 

tilsynsførende.  

Alle borgere, der ved tilsynet, er brugt som informanter, er meget tilfredse med at der en gang årligt 

gennemføres et tilsyn af denne art, herunder så tilkendegiver samtlige informanter også at de er 

meget glade for at de kan få lov til at fortælle om deres oplevelser ift. at bo i en plejebolig i Vallensbæk 

Kommune. 

Endvidere så tilkendegiver flere af beboerne også at de ”omstændighederne taget i betragtning”, er 

fuldt tilfredse med de ydelser de tilbydes og også med personalets måde at være på. Adspurgt om 

hvordan termen; ”omstændighederne taget i betragtning”, skal forstås, så henvises der til at man 

allerhelst ville kunne have klaret sig i eget hjem, dette i stedet for at bo i en plejebolig.   

 

Borgerens tilfredshed med den personalemæssige tilknytning samt kontinuiteten i 

opgavevaretagelsen 

Alle adspurgte beboere, oplever at de har ”gode fagpersoner omkring sig” og at de opnår den hjælp 

de har behov for. Når det er sagt så er det kun 1 ud af de 7 informanter (på 2. sal på Højstruphave), 

der ved hvem der er kontaktperson/kontaktpersoner, - dette også selv om der uden for beboerens dør 

er billeder af netop pågældendes kontaktpersoner. Forespurgt om hvorvidt det er vigtigt at man har 

viden om hvem der er kontaktperson, så svarer beboerne at dette ikke er så vigtigt, - blot så har alle 

uden undtagelse, behov for at det er en mindre gruppe af kendte personer, der kommer hos den 

enkelte. Under dette pkt. tilkendegiver flere at det er udfordrende når der i en periode er mange 

vikarer.   

 

Borgerens tilfredshed med fleksibilitet i opgavevaretagelsen 

Alle de adspurgte beboere, oplever at de altid har mulighed for at få justeret den pleje og behandling 

som de har behov for, - dette med udgangspunkt i en fælles drøftelse/overenskomst med personalet 

ift. hvad der er brug for og også ift. hvordan. Som en af beboerne udtrykker det; ”Jeg beder om det jeg 

gerne vil have, og så får jeg det”. 
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Levering af ydelser 

Der er fra alle beboere, stor tilfredshed med levering af den tilbudte hjælp og pleje.  

 

Værdighed og selvbestemmelse 

Alle adspurgte beboere, oplever at de bliver mødt med værdighed og respekt, samt også som en af 

beboerne udtrykker det med en ydmyghed ift. at ”vi som mennesker er forskellige og således også har 

forskellige præferencer”. Alle beboere uden undtagelse, oplever at de selv bestemmer og bliver 

inddraget i alle beslutninger vedr. egen pleje og behandling. Og i den sammenhæng som en anden af 

beboerne udtrykker det; - Hvis ikke jeg blev inddraget (som jeg gør), så skal jeg nok selv gøre 

opmærksom på hvor skabet skal stå.  

 

Dokumentation/Plejeplan hos borgeren 

Ift. alle de beboere, der har fungeret som informanter ved tilsynet, så er der også gennemført en 

gennemgang af de optegnelser i Cura, der vedrører den enkelte beboer.  

Helt generelt så er den dokumentation på den enkelte beboer, der var medvirkende ved tilsynet, 

meget grundig og et langt stykke af vejen også opdateret ift. både funktionsevnetilstande, 

helbredstilstande, observationer og handlingsanvisninger, herunder så var der også i langt de fleste 

tilfælde tale om, at der var indført en dato for opfølgning på ovenstående. Særligt er der behov for at 

fremhæve at de to journaler der blev gennemgået på Rønnebo, - i enhver henseende var helt 

opdaterede. Der er ingen tvivl om at den praksis, man har på netop plejeboligområdet i Vallensbæk 

Kommune, dette ift. journalaudit på samtlige beboeres journaler, hver 3. måned, har en meget positiv 

effekt på overholdelse af både lovgivning og også interne faglige standarder vedr. journalføring.   

Skulle tilsynsførende pege på et udviklingsområde inden for dette emne, - så vil det være at 

indhentning af den enkelte beboers livshistorie, som et fundament for at kunne tilrettelægge den 

individuelle service, pleje og behandling kan tildeles et endnu større fokus.   

 

Nødkald 

Ift. de 7 beboere der er informanter ved dette års tilsyn, så bærer 5 af disse, deres nødkald og alle er 

helt med på hvordan nødkaldet fungerer. De to øvrige beboere ved også hvad nødkaldet skal bruges 

til, men har besluttet at de ikke ønsker at bære nødkaldet på sig. Således ligger de 2 aktuelle 

beboeres nødkald på et bord ved siden af enten seng eller stol. Begge beboere er mobile og kan selv 

forflytte sig. Det anbefales at der i tilfælde, hvor en beboer ikke vil/ønsker at bære nødkaldet, sikres 

dokumentation om hvilke aftaler der er indgået med den enkelte beboer (og evt. pårørende) omkring 

dette emne.  

I forlængelse af ovenstående så tilkendegiver 4 ud af de 7 beboere, at når de benytter nødkaldet så 

oplever borgerne at der går lang tid fra de har fået svar på at deres nødkald er modtaget, til de opnår 

den hjælp de har behov for (handler primært om toiletbesøg samt ønske om at komme i seng, 

forflytninger etc.).   
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Boligforhold og fysiske rammer 

Ift. beboernes oplevelse af boligforholdene og de fysiske rammer tilkendegiver samtlige beboere at de 

er fuldt ud tilfredse med deres lejlighed og indretningen heraf, en beboer på Rønnebo oplever dog at 

det er lidt trist med den lange gang, kunne ønske sig lidt mere hygge og at boligen var lidt større. 

 

Opsamling 

Ift. de punkter der er fremstillet herover, dette som en del af tilsynet på plejeboligområdet i oktober 

2022, så er der samlet set tale om en meget høj borgertilfredshed, dette i lighed med at beboerne 

også oplever en god kontinuitet og kvalitet i de ydelser som de ønsker/har behov for. Værdighed, 

respekt og inddragelse af den enkelte beboers egne præferencer, ses ligeledes også opfyldt, dette jf. 

den beskrevne kerneopgave for CPO i Vallensbæk kommune. Dokumentationen ift. den enkelte 

beboer fremstår som beskrevet herover meget grundig.  

Ud af de 7 informanter som deltog i dette års tilsyn, så var der 1 genganger fra sidste år. I 2021 var 

den pågældende beboer trist over at hun var ”landet” i en plejebolig i Vallensbæk, dette da hun 

oprindelig var fra en helt anden del af Danmark. I 2021 oplevede den pågældende således at hun var 

ensom (selv om hun havde sin datter tæt på), - og at hun havde mistet sin ”historie”. Ved dette års 

tilsyn var den pågældende beboer et helt andet sted og var meget tilfreds med sin nuværende 

livssituation.  

 

Læringsspørgsmål 

• Hvordan kan der skabes mere fokus på indhentning af beboerens livshistorie, dette ift. 

tilrettelæggelse af et endnu mere individuelt tilrettelagt forløb. 

• Hvad kan vi gøre ift. at flere beboere oplever at der går lang tid før der opnås hjælp (ikke 

respons), på deres nødkald. 

 

 

Konklusion på læringsforum 
 

Vedrørende beboernes livshistorie 

Ledelsen i plejeboligerne er meget enige i at det er vigtigt at arbejde mere med livshistorien. Der 

arbejdes derfor allerede nu med at styrke dette arbejde. Der bliver blandt andet arbejdet med at 

personalet afdækker beboernes livshistorier allerede i forbindelse indflytningen til plejeboligen. 

Samtidig arbejdes der med hvorvidt livshistorien kan afdækkes og indhentes endnu tidligere (før 

indflytning) – eventuelt i samarbejde med hjemmeplejen, når borgerne bor i eget hjem.  

Der er således allerede fokus på at få indhentet beboerens livshistorie så tidligt som muligt.  

På læringsforummet aftales det desuden at ledelsen i plejeboligerne også skal arbejde med at sikre et 

endnu større fokus på at tilrettelægge indsatserne omkring beboerne ud fra deres livshistorie. 
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Vedrørende nødkald 

I forbindelse med problematikken omkring nødkald blev det afdækket at der findes forskellige 

nødkaldstyper i plejeboligerne: 

• Der findes nødkald hvor borgerne efter de har trykket nødkald kommer i kontakt med en 

medarbejder over nødkalds-anlægget. På baggrund af samtalen mellem borger og 

medarbejder ved medarbejderne hvor akut problemstillingen er. 

• Derudover findes der nødkald hvor borgerne ikke kan samtale med personalet over nødkalds-

anlægget. Her kommer medarbejderne umiddelbart efter at borgerne trykker på nødkaldet. 

Problemstillingen som fremgik af tilsynets beboerinterviews vedrører den type nødkald hvor borgerne 

efter de har trykket nødkald kommer i kontakt med en medarbejder. Her oplevede borgerne situationer 

hvor der kan gå lang til før medarbejderne kom og hjalp dem med deres problem.   

På den baggrund aftales det på læringsforum, at ledelsen af plejeboligerne skal analysere nærmere 

hvilke situationer problemstillingen omhandler – og afklare hvad der kan iværksættes for at beboere 

ikke længere oplever at der går lang tid før de får hjælp. 
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Kost og ernæring 
Kost og ernæring er vurderet på baggrund af interview med: 

• Rønnebo: Ernæringsassistent var på ferie på tilsynsdagen 

• Højstruphave stuen: Ernæringsassistent 

• Højstruphave 1. sal: Ernæringsassistent/Bachelor i ernæring og sundhed 

• Højstruphave 2. sal: Økonoma 

• Pårørende: Telefonkontakt med én pårørende  

• Beboere: Personlig kontakt med fire beboere  

• Gennemgang af syv beboere i journalsystemet CURA i samarbejde med social- og 

sundhedshjælpere, social – og sundhedsassistenter og en enkelt sygeplejerske 

 

Vurdering af beboernes ernæringstilstand ved brug af ernæringsvurderingsredskab fra 

Servicestyrelsen (EVS). Information hentet fra journalsystemet CURA 

Fire ud af syv beboere var ernæringsvurderet ved brug af Servicestyrelsens 

ernæringsvurderingsscreeningsredskab (EVS), som ligger digitalt tilgængeligt i journalsystemet 

CURA. 

I Rønnebo forelå ingen ernæringsvurderinger på de to borgere som tilsynet gennemgik med 

medarbejderen. Der var oprettet en ydelse med ernæringsvurdering på begge beboerne, men ingen 

fuldførte ernæringsvurderinger.  

I Højstruphave forelå der systematiske ernæringsvurderinger. Den ene beboer i Højstruphave, der 

ikke havde en ernæringsvurdering, havde svært ved at samarbejde omkring vægt mm. Det svære 

samarbejde eller fravalg af ernæringsvurdering var ikke mulig at finde dokumenteret i CURA. 

Det var udfordrende, for størstedelen af medarbejderne, at orientere sig i journalsystemet CURA når 

EVS skulle findes frem.  

Alle syv beboere var blevet vejet inden for en tre måneders periode. Der var en god forståelse og 

udførelse af måling af beboernes vægt.   

Observationer af køkken og spiseområde, samt samtale med ernæringsassistent i 

Højstruphave 

Der er ét køkken i Rønnebo og tre køkkener i Højstruphave, hvor maden til beboerne produceres. Der 

er ansat to ernæringsassistenter, en ernæringsassistent/bachelor i ernæring og sundhed og en 

økonoma til at varetage madproduktionen i de fire køkkener.  

Beboerne tilbydes seks måltider om dagen. Hvoraf tre er mellemmåltider og tre er hovedmåltider. Alle 

måltider bliver forberedt og tilberedt af køkkenmedarbejderne i hverdagene. I weekenderne opvarmes 

mad af plejepersonalet. Køkkenmedarbejderne arbejder ikke weekend. 
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Der var en rolig, imødekommende og hyggelig stemning, da tilsynet ankom til Højstruphaves tre 

etager.  

Medarbejderne var omkring beboerne og tilbød mad og drikke. Dagens lille anretning var hjemmelavet 

æblegrød med flødeskum. Anretningen så indbydende ud. 

I Rønnebo var der ligeledes en rolig, imødekommende og hyggelig stemning omkring bordet i 

køkkenet, hvor tre beboere sad og fik tilbudt mad og drikke. 

Køkkenmedarbejderne på Højstruphave havde alle et klart og tydeligt svar på, hvor mange diæter der 

bliver produceret i køkkenet. 

Der var meget initiativ og faglig interesse fra køkkenmedarbejdernes side omkring at skabe positive 

oplevelser i forbindelse med måltiderne til beboerne. Der var faglige overvejelser om menuer der også 

indeholdt et tema. Eksempelvis italiensk, hvor der kunne komme ternede duge på bordet og maden 

italiensk. Der var mange ideer til, hvordan maden kunne blive en større del af beboernes dag, end blot 

ved selve måltidet. Økonoma i Højstruphave 2. sal, tilbød at være forgangsperson for sådanne 

arrangementer. 

Køkkenmedarbejderne fortæller, at de gør sig tanker om halv- og helfabrikata. Der indkøbes begge 

dele. Køkkenmedarbejderne er bevidste om hvornår det vælges og hvorfor. Der nævnes eksempelvis 

ferie og sygdom, hvor køkkenmedarbejderne skal lave mad til ekstra beboere. I disse situationer 

anvendes halv- og helfabrikata i langt højere grad. Økonoma fortæller at der har været et fokus i en 

kortere periode, men at der ikke er en arbejdsgang eller vejledning for indkøb af fødevarer.  

Tværfagligt samarbejde i Rønnebo og Højstruphave 

Køkkenmedarbejderne fortalte, der er et godt samarbejde om madproduktionen under ferie og 

sygdom.  

Der blev givet udtryk for, at det giver en tryghed at samarbejde etagerne imellem. Alle 

køkkenmedarbejderne var enige i at de var glade for samarbejdet. Kommunens diætist blev også 

nævnt som en god samarbejdspartner, når behovet opstod.  

Beboernes medinddragelse i Rønnebo og Højstruphave 

Beboerne bliver inddraget på forskellig vis i menuplanlægningen på de tre etager i Højstruphave. Det 

var tydeligt, at alle køkkenmedarbejdere lagde stor vægt på, at det er beboerne som er i fokus. 

Køkkenmedarbejderne fortalte at de taler med beboerne og hører om hvilke retter der var deres 

favoritter som barn, de spørger til ønsker og tager gerne imod opskrifter hvis beboernes pårørende 

har en med.  

Køkkenmedarbejderne beskrev betydningen af farvesammensætningen på et måltid og hvordan det 

var med til at gøre et måltid indbydende. Menuplanen får beboerne udlevet i egen bolig, så de og 

pårørende kan følge med i dagens menu.  

Det var tilsynets oplevelse, at der er en stor faglig stolthed i at tilpasse menuplanen til beboernes 

behov og ønsker, samt en velovervejet opmærksomhed på den æstetiske oplevelse. 
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Beboernes tilfredshed med maden (smag, udseende, kvalitet) 

De interviewede beboere er er tilfredse med maden. De fortæller: ”Der ikke er noget at klage over”. 

”Maden smager godt” blev der fortalt.  

Pårørendes oplevelse af madtilbud 

Den pårørende havde en god fornemmelse af, at der blev serveret god mad. Der var ingen bekymring 

hos den pårørende over maden der serveres. 

 

Læringsspørgsmål 

 

• Hvordan sikres god dokumentationspraksis og forståelse for FSIII-metoden i CURA, når 

ernæring / ernæringsvurdering skal dokumenteres?  

• Hvordan skabes en ensartet og tydelig arbejdsgang omkring indkøb og anvendelse af halv- og 

helfabrikata?  

 

Konklusion på læringsforum 

Vedrørende dokumentationspraksis 

På læringsforum aftales det, at forvaltningen i samarbejde plejeboligernes ledelse udarbejder en 

procedure for dokumentation af ernæring / ernæringsvurdering. 

Det skal i forbindelse med udarbejdelsen af proceduren defineres tydeligt hvilke medarbejdergrupper 

der er ansvarlige for dokumentationen vedr. ernæring.  

Vedrørende halv- og helfabrikata  

På læringsforum konkluderer plejeboligernes ledelse og tilsynskonsulenten for kost og ernæring, at 

der mangler en skarpere definition og forståelse i organisationen omkring hvad der er hel- og 

halvfabrikata.  

Det aftales derfor på læringsforum, at der skal laves aftaler med personalet om hvornår der anvendes 

hel- og halvfabrikata, og at det samtidig skal defineres præcist hvad der er hel- og halvfabrikata. 

Det understreges desuden, at det er vigtigt for det politiske niveau, at der i så høj grad som muligt 

laves hjemmelavet mad. 
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Rengøring af boliger og fællesarealer 
Rengøring er vurderet på baggrund af: 

 

• Interview med 3 rengøringspersonaler Højstruphave Stuen, 1.sal og 2 sal. 

• Interview med 1 rengøringspersonale Rønnebo. 

• Interview med 4 beboere fordelt på HHst., HH1, HH2, RB 

• Udført visuel kvalitetskontrol på beboertoilet, beboerstue, fællesarealer. 

• Gennemgang af dokumentationshåndbog, samt rengøringsvogn 

 

 

Håndhygiejne  

Er instruksen ”Retningslinjer for håndhygiejne og brug af handsker” kendt og tilgængelig blandt 

plejepersonalet? Bærer plejepersonalet smykker (ure/ringe)? 

 

Retningslinjer for håndhygiejne herunder håndvask, samt afspritning af hænder er kendt blandt 

personalet. Alle ved hvor der forefindes spritdispenser. Rengøringspersonalet har let adgang til 

handsker. Under tilsyn bar alt personalet korrekt uniform, og ingen bar ure eller ringe. Enkelte bærer 

halskæde. Hvis kæden er lang og hænger uden på uniformen, kan den hænge ned på borgeren og 

dermed være et hygiejnisk problem. Generelt anbefales det ikke i et hygiejnemæssigt perspektiv, at 

man bærer smykker, som plejepersonale eller rengøringspersonale.  

Spritdispensere er lettilgængelige for øvrigt personale og pårørende, og der er opsat skilte med 

instruks ved indgangen.  

 

Ved interview med rengøringspersonalet fortæller de, at de ikke oplever at spritdispenserer skal 

skiftes så ofte som tidligere og har observeret at flere pårørende ikke længere spritter hænder. Under 

tilsyn ankom ingen pårørende til plejeboligerne, alle medarbejdere sprittede hænder mellem besøg på 

de forskellige etager. Der er på rengøringsvognene tilføjet instruks ved håndtering af smitsomme 

infektioner. Dette er vigtigt, da vognene bruges af vikarer. Det adspurgte personale kendte til korrekt 

håndtering og arbejdsgang ved smitsomme infektioner som f.eks. MRSA og Corona. Herunder krav til 

anvendelse af arbejdsdragt, værnemiddel, afspritning, håndtering af rengøringsklude mm. Der er 

kendskab til hvilke sygdomsudbrud, der kræver henholdsvis brug af klor eller sprit.   

 

Rengøringsstandard, frekvens og dokumentation 

Ved visuel kontrol af rengøringsstandard viser rengøringsmedarbejderne at de anvender 

rengøringsmetoder, som sikrer korrekt aftørring af støv, snavs fra flader og objekter samt gulvvask. 

Datablad på anvendte rengøringsmidler er at finde på rengøringsvognen. Der anvendes et 

afkrydsningsskema for rengøringskvalitet, orden og serviceniveau med smileyvurdering.  Dette er efter 

rengøringspersonalets udsagn aftalt at skulle udføres ugentligt og skemaet er let at anvende. 

Skemaerne udfyldes periodisk med et interval mellem 14 dage til hver 3 måneder og kun delvist 

udfyldt. Rengøringspersonalet fortæller i interviewet, at de oplever det uhensigtsmæssigt at lave 

kontrol på kollegaer, især ved evt. negativ feedback. Der laves ikke ledelsesmæssige 

kvalitetskontroller af rengøringen, som ellers er aftalt. Kvalitetsvurderingen foregår ved 

rengøringspersonalets egen oplevede rengøring, samt i fravær af klager fra beboer og pårørende.  
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Personalet bruger enkelte principper fra kvalitetsstandarden DS INSTA 800 og hygiejnestandarden 

2451-10, samt programmeret rengøring. Der er ingen overordnede retningslinjer i rengøringsteamet 

omkring at arbejde efter en kvalitetsstandard, herunder rengøringsfrekvens og kvalitetsprofil. Der er på 

Højstruphave 2.sal påbegyndt udarbejdelsen af en oversigt over daglige rengøringsopgaver, som skal 

implementeres på de resterende plejeenheder.  

 

Man skal være opmærksom på, at en række installationer på arbejdsstedet ikke bliver gjort rent ved 

den rengøring, som foretages løbende. Det gælder bl.a. lysarmaturer, ventilationskanaler, radiatorer 

og akustikplader mm. Rengøringspersonalet er normeret efter at udføre Kvalitetsstandarden DS 

INSTA 800 som er en visuel vurderingsmetode. Det betyder at et gulv ikke automatisk skal gøre rent, 

hvis det efter nogle kriterier opleves rent. Men da rengøringspersonalet samtidig anvender 

programmeret rengøring, hvor et gulv f.eks. altid gøres rent hver tirsdag uanset om det er beskidt eller 

ej, er der risiko for ressourcemæssig skæv arbejdsfordeling af opgaver. I interviewet med 

rengøringsmedarbejder underbygges dette af deres fortællinger om at opleve at det er svært at nå sit 

arbejde, især under ferie.  

 

Medarbejdergruppen fortæller, at de ingen temaleder har og som udgangspunkt selv sikrer 

planlægning af ferie og fordeling af ressourcer. De forventer, at de af anden ledelse informeres om ny 

viden inden for lovmæssig hygiejne og rengøringskrav, kursus og uddannelsesmuligheder.  

 

Sundhedsfaglige forhold på fællesarealer  

Rønnebo 

Under tilsynet blev fællesarealerne vurderet efter visuel kontrol. Der var beboere og personale i 

opholdsstuen. Der ligger løst snavs (krummer, grus sand, hår) og støv på gulvet langs paneler, samt 

flere indgroede pletter (f.eks. kaffe, saft) på gangarealet. De snavsede flader er ikke umiddelbart 

sundhedsskadelige, men støvet kan øge risikoen for at hvirvle bakterier og virus rundt. Der er under 

tilsynet en afløser til stede fra rengøringspersonalet, da den faste medarbejder er syg.  

 

Der er let tilgængelige rengøringsflader, og der forefindes ikke mange løse genstande, som 

besværliggør rengøringen. Kontaktpunkter på væg, samt møbler fremstår rene. Under interview med 

afløseren fortæller hun at der er kommet flere opgaver ifm. rengøring f.eks. flere midlertidige boliger, 

som kræver hovedrengøring ved ind og udflytning, håndtering af arbejdstøj for et stigende antal 

medarbejdere, samt flere terminale beboere som kræver ekstra rengøring.  

Den interviewede beboer fortæller at hun har svært ved at vurdere rengøringen, grundet nedsat syn, 

men oplever rengøringspersonalet som imødekommende og hjælpsomme. Hvis beboeren har spildt, 

oplever hun at der bliver tørret op. Hun oplever ikke at rengøringspersonalet forstyrrer hende i egen 

bolig. 

 

Højstruphave 

Ved gennemgang af rengøringsniveauet på fællesarealerne på Højstruphave fremstår arealerne rene 

ved visuel kontrol. Både på gulvflader, kontaktpunkter, samt på møbler.  Der er på alle tre etager fint 

tilgængelige rengøringsflader, som understøtter et godt arbejdsmiljø for rengøringspersonalet.  

Den interviewede beboer i stueetagen oplevede rengøringen som god. Beboeren deltager på eget 

initiativ i rengøringen, ved at tørre støv af og rede sin seng. Beboerne havde et godt forhold til 
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rengøringspersonalet og oplevede dem imødekommende og venlige. Beboeren oplever at der bliver 

tørret op, hvis noget er spildt og oplevede fællesarealerne rene og pæne.  

 

Der har ved sidste tilsyn 2021 været et ønske fra rengøringspersonalet om indkøb af en 

minigulvvaskmaskine til deling i Rønnebo og Højstruphave for at sikre grundig rengøring af gulve i 

boliger, og mindske slitage af linoleumsgulvet, da dette i dag kun kan vaskes med håndkraft. Dette er 

stadig et ønske. Der vurderes ikke umiddelbart at være et hygiejnemæssigt argument i dette, men der 

ses en ressourcemæssig, ergonomisk og slitagemæssig gevinst, som kan overvejes. 

 

Sundhedsfaglige forhold i boligen  

Rønnebo 

Der rengøres delvist efter visuel vurdering og programmeret rengøring. Rengøringsassistenterne laver 

visuel vurdering både før og efter endt rengøring. I Rønnebo rengøres toiletterne dagligt. Der vurderes 

efter endt rengøring. Toiletterne er rengjort af normal standard. Boligens øvrige areal har løst snav, 

(jord og(krummer) og støv på gulvet langs paneler, samt indgroede pletter (f.eks fra fodtøj). Der 

vurderes ikke en direkte smittefare, men øger risiko for at hvirvle evt. bakterier og virus rundt, samt 

øget risiko for slitage. Øvrige kontaktpunkter i boligen (håndtag, belysning, sengekant mm.) er rengjort 

efter normal standard. 

 

Beboer udtrykker stor tilfredshed med rengøring af boligen og personalets imødekommenhed.  

 

Højstruphave 

Rengøringsassistenter laver visuel vurdering og programmeret rengøring. Der vurderes efter endt 

rengøring af toilet og bolig. Boligen i stueetagen, 1. sal og 2. sal fremstår overordnet rene. Der ligger 

ingen snavs, støv eller pletter, og boligen er rengjort efter høj standard. Der er kendskab til korrekt 

fremgangsmetode for kontaktpunkter i boligen og skift af klude. Rengøringspersonalet oplever 

udfordringer med kalkaflejring på sanitet, væg og gulv, som ikke vurderes som øget risiko for 

smittefare, men kan skabe slitage på sanitet. Kalkpletterne kræver kraftig aftørring og er svært at nå i 

den daglige rengøring. Der er forskel mellem de tre etager hvilket rengøringsmiddel der anvendes til 

sanitet. Der er ligeledes forskel på dosering.  

 

Ved at bruge rengøringsmiddel direkte i håndvask ses tydelig overdosering, som kan medføre 

overforbrug, sundhedsmæssige og miljømæssige belastning. Der anvendes duftmiddel i form af spray. 

Der er forskel på dosering og anvendelse heraf. Ved duftspray bør der være en opmærksomhed på, at 

der dannes aerosoler, som holder sig svævende i timevis, og de indåndes med mulig risiko for allergi 

og kemisk irritation til følge hos beboerne og rengøringspersonale. 

  

Rengøringspersonalet fortæller, at der er en arbejdsgang hvor de kontakter ledelsen såfremt boligerne 

er svært tilgængelige ift. for mange møbler, skamler, vaser mm. Derefter tager ledelsen en vurdering 

af boligen i samråd med beboer og evt. pårørende. Beboerne er meget tilfredse med rengøringen.  
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Konklusion 

 

• Der er generelt stor tilfredshed med rengøringsniveauet på Højstruphave stueetagen, 1. sal og 

2. sal.  

 

• Generelt er der et tilfredsstillende rengøringsniveau i Rønnebo. Men der bør være en særlig 

opmærksom på at hindre smittespredning via støv og snavs. 

 

Læringsspørgsmål 
 

• Hvordan sikres, at alle medarbejdere har kendskab til rengøringsfrekvensen på deres 

arbejdsområde hvis der både arbejdes efter visuel og programmeret rengøring? 

• Hvordan sikres et ensartet rengøringsniveau på tværs af plejeenhederne? 

• Hvordan sikres korrekt anvendelse af rengøringsmidler, herunder dosering og produkttype? 

 

Konklusion på læringsforum 

Vedrørende organisering af rengøringsopgaven 

På læringsforum oplyste plejeboligernes ledelse, at de arbejder med at sikre en større grad af 

organisering og ledelse af rengøringsmedarbejderne. 

Der er fokus på at få skabt mere struktur omkring rengøringsopgaven – og samtidig en mere generel 

involvering af rengøringsmedarbejderne i organisationen – så de kan indgå og opleve sig som en del 

af helheden. 

Vedrørende definition af rengøringsopgaven – med henblik på at sikre et ensartet rengøringsniveau 

og korrekt anvendelse af rengøringsmidler 

På læringsforum blev det aftalt, at ledelsens indsats omkring organisering af rengøringsopgaven, skal 

omfatte en nærmere beskrivelse af rengøringsmedarbejdernes opgave – herunder en 

forventningsafstemning – og et fokus på korrekt anvendelse af rengøringsmidler. 

Plejeboligernes ledelse forventer, at denne indsats vil sikre, at medarbejderne i højere grad kender 

deres præcise opgave – og at der derved bliver et mere ensartet rengøringsniveau på tværs af 

enhederne. 
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Træning og aktiviteter 
Tilsyn på træning og aktiviteter er vurderet på baggrund af: 

• Observationer under tilsynet 

• Interview med 4 beboere henholdsvis: en på hver etage i Højstruphave og en i Rønnebo, samt 

Dialog med pårørende til beboer på 2. sal i Højstruphave 

• Samtale med medarbejdere på 1. og 2 sal i Højstruphave, samt kort dialog med medarbejder 

og en elev i Rønnebo 

• Gennemgang af dokumentation på 1. og 2. sal i Højstruphave 

 

Tilsynet har vurderet følgende: 

Om det dokumenteres i plejeplanen, at beboere, som har behov, tilbydes genoptræning/ 

vedligeholdelsestræning. 

Om det, hos beboere med nedsat funktionsniveau også fremgår af plejeplanen. 

Om beboerne ved dagligdags aktiviteter stimuleres til at opretholde funktionsniveauet – herunder om 

personalet er vidende om den enkelte beboers behov for bevægelse og træning i dagligdagen, og 

hvordan der tages højde for dette. 

Observationer: 

På alle afdelinger er der en tavle, hvoraf det fremgår, hvilke aktiviteter der finder sted, både ugentlige 

aktiviteter samt enkeltstående aktiviteter. Det fremgår at der er gymnastik flere gange om ugen, 

musikterapeut, filmklub, fredagsbar/bar eftermiddag, gudstjenester og udflugter. Ligeledes observeres 

det på 2. sal i Højstruphave, at dagens aktiviteter fremgår af dagssedlen. 

Der er på tilsynsdagen aktiviteter i gang om formiddagen på hhv. 1. og 2. sal i Højstruphave i form af 

stolegymnastik med musik og diverse redskaber. Samtidig skal 1. salens beboere om eftermiddagen 

på skovtur med den nye bus. Både beboere og personale fortæller om turene med bussen, og 

tilsynsførende får endvidere at vide, at der også arrangeres særlige aktiviteter for herrerne i 

Højstruphave. 

En beboer tager om formiddagen ud på cykeltur, og fortæller senere tilsynsførende om den dejlige tur 

som gik helt til Arken. 

En beboer vedligeholder under besøget sit funktionsniveau på manopædcykel i stueetagen i 

Højstruphave og en beboer har kurv med strikketøj og spillekort til at lægge kabale. 

Der dufter dejligt af nybagt brød og mad på alle etager i Højstruphave og nybagt kage i Rønnebo om 

eftermiddagen. 
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Interview med beboerne 

1 beboer (2 sal Højstruphave) er forholdsvis ny-indflyttet og er ofte ude af huset sammen med sin 

ægtefælle, og har derfor ikke deltaget så meget i de forskellige aktiviteter, men fortæller at han ved, 

der er aktiviteter på afdelingen, dog er han usikker på hvilke, men mener at have hørt om fredagsbar. 

Han fortæller at han bl.a. får vederlagsfri fysioterapi, og har fået et selvtræningsprogram, men at han 

ikke er så god til selv at huske at få øvelserne lavet, og kunne godt ønske støtte/hjælp til at få 

træningen gennemført. Han har et meget stort socialt netværk som ofte kommer på besøg. Han 

fortæller at hans funktionsniveau godt kan svinge noget (hvilket stemmer godt overens med det 

dokumenterede), og han oplever at han får lov til at gøre det han selv kan, og får støtte og hjælp til det 

han ikke kan. Han fortæller at han får bragt morgenmaden ind i boligen, og selv smører sit brød. 

Øvrige måltider får han maden serveret på tallerken. 

Han fortæller det har været svært for ham at flytte, men han oplever sig godt taget imod, og er tilfreds 

med den hjælp han får. 

Ægtefælle til beboer, fortæller at de er meget tilfredse med afdelingen, oplever at personalet er meget 

nærværende og underbygger beboers fortælling om hans aktiviteter ude af huset sammen med hende 

og det store netværk han har. Ægtefælle angiver ikke at kende til afdelingens tilbud om forskellige 

aktiviteter, og siger ligeledes at hendes mand godt kunne bruge hjælp til det selvtræningsprogram 

som han har fået af sin fysioterapeut. 

Én beboer (1. sal Højstruphave) fortæller at hun stadig selv kan en del ting, som hun støttes i at kunne 

blive ved med. Hun oplever at det kniber lidt med at knappe sin knapper, og at tage strømpebukser 

på, så der får hun hjælp fra personalet. Hun beskriver en god morgenrutine, hvor hun selv er aktivt 

deltagende i alt fra at komme ud af sengen, til at vaske sig (får hjælp til bad), og er deltagende i 

påklædningen. Hun deltager meget gerne i afdelingens aktiviteter, og er særligt glad for gymnastikken, 

gåture i nærmiljøet og turene ud af huset, og deltager også i borddækningen på afdelingen.  

Én beboer (stuen Højstruphave) fortæller at hun er stort set selvhjulpen fysisk og varetager personlig 

pleje og påklædning selv. Får hjælp til komprilanbind. Hun deltager aktivt i de forskellige aktiviteter på 

afdelingen (gymnastik, gudstjenester, musikterapeut mm.), og hun deltager ligeledes i cykelture hver 

tirsdag, hvilket hun oplever er den bedste dag på hele ugen. Hun læser meget og går selv på 

biblioteket og låner bøger. Hun er ligeledes meget begejstret for den nye bus, og fortæller glad om 

den indvielsestur de havde haft på afdelingen til Dyrehaven. Hun får lov at hjælpe til med 

borddækningen. 

Én beboer (Rønnebo) fortæller at det ikke er så tit der er aktiviteter, men at hun ved at der har været 

gymnastik og ligeledes at hun deltager aktivt i torsdags-/fredagsbar. Bl.a. går hun på biblioteket og 

finder inspiration til drinks, og hun hjælper også til på bar dagene. Hun kan selv godt lide at spille kort 

og se TV. Går selv ture i nærmiljøet, og går fast hver anden dag til nærliggende pub. Hun har et godt 

netværk med gode venner og familie. 

Det opleves at beboerne helt overordnet er meget tilfredse med udbuddet af aktiviteter, og at de 

selvstændigt kan vælge aktiviteterne til eller fra. Beboerne, som deltager i aktiviteterne, er alle meget 

tilfredse med udbuddet, og taler især varmt om duo-cykling og udflugterne med bussen. 
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Dagligdags gøremål såsom borddækning, selv at tage maden over på sin tallerken, tage af bordet, 

kan med fordel fortsat være aktiviteter som kan inddrages for at vedligeholde beboernes 

funktionsniveau. 

Samtale med personale på Højstruphave 

Personalet kan redegøre for de forskellige aktiviteter som løbende finder sted på afdelingerne, og 

viser på 2. sal, hvordan de sikrer, at dagens aktivitet fremgår af deres dagsseddel, således at ét 

personale, står som tovholder på dagens aktivitet. De beskriver, hvordan aktiviteterne har et 

vedligeholdende sigte, særligt i forhold til gymnastikken, hvor de også sikrer inddragelse af forskellige 

redskaber. De redegør for tavlen, hvoraf aktiviteterne fremgår, hvilket stemmer godt overens med de 

oplevelser borgerne har fortalt om; filmklub, fredagsbar, musikterapeut m.m. De er, ligesom beboerne, 

meget glade for den nye bus, og fortæller, hvordan de arrangerer ture ud af huset.  

Personalet kan beskrive, hvordan de fx vedligeholder borgernes funktionsniveau ved bl.a. 

trappetræning, og hvordan de tager udgangspunkt i selv de små ting der lykkes, således at der 

skabes stjernestunder. 

Personalet sikrer at elever inddrages i aktiviteter. En elev forklarer, hvordan hun under daglige 

aktiviteter (morgen-ADL og påklædning) er opmærksom på, at beboeren udfører det hun selv kan, og 

understøtter hendes funktionsniveau ved at motivere hende til fysisk aktivitet. 

Aktivitetsmedarbejderen sørger ligeledes for aktiviteter selv, og understøtter samtidig de aktiviteter, 

som foregår på afdelingerne. Aktivitetsmedarbejderen sikrer at hele kroppen arbejdes igennem under 

stolegymnastikken, således at beboerne kan vedligeholde hele kroppen. Aktivitetsmedarbejderen 

støtter op om og deltager på turene ud af huset med bussen, og fortæller endvidere om duo-cyklingen, 

som skaber glæde for mange af beboerne. 

 

Dialog med personale Rønnebo 

Personalet kan fortælle at de plejer at have aktiviteter på afdelingen, fortæller om gymnastikken, bar-

eftermiddag, duo-cykling mm., men fortæller at der ikke har været så mange på det sidste, som ikke 

uddybes nærmere. Ovenstående er i tråd med interview med beboer på afdelingen. 

 

Gennemgang af dokumentation  

Der er gennemgået dokumentation på 2 ud af 4 beboere på tilsynet. 

Ved gennemgang af de 2 beboeres elektroniske dokumentation foreligger der beskrivelser hos begge 

beboere, hvoraf det fremgår at det er vigtigt at nuværende funktionsniveau vedligeholdes og hvad 

beboerne får hjælp til. Hos én af beboerne foreligger en beskrivelse af, hvad den ene beboer selv kan, 

hvilket stemmer overens med beboerens ønsker. Der er fyldestgørende dokumentation i forhold til 

begge beboeres helbredstilstande. Der er på tilsynet ikke set optegnelser over at aktiviteterne er 

udført. 

Hos en beboer, muligvis grundet at vedkommende er indflyttet for nylig, er der endnu ikke beskrevet 

livshistorie, og det fremgår ikke af optegnelserne, hvordan beboer understøttes / hjælpes med sin 

vedligeholdende træning (har selvtræningsprogram fra fysioterapeut), hvilket med fordel kunne være 
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en del af dokumentationen, så det blev sikret at beboer fik udført sin træning, idet beboer har svært 

ved selv at huske at udføre træningen alene. 

Personalet kan fint redegøre for beboernes behov, og hvordan de understøtter, at beboerne udfører 

det de kan selv.  

Med fordel kunne dette understøttes af dokumentationen, fx i form af: 

En helt konkret beskrivelse af, hvad det er beboeren udfører selv, hvad de modtager støtte / hjælp til 

og dermed en beskrivelse af, hvordan det nuværende funktionsniveau så tænkes bibeholdt. 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvad kunne fordelen være af, at det tydeligt fremgår af dokumentationen, hvad beboerne selv 

udfører og hvad beboerne kan inddrages i? 

• Hvordan kan vi sikre, at vi støtter op om evt. beboeres individuelle træningsprogrammer? 

 

Konklusion på læringsforum 

Vedrørende dokumentation på træning og aktiviteter 

På læringsforum aftales det, at plejeboligernes ledelse skal arbejde med at sikre tydelighed omkring 

dokumentation på træningsområdet.  

Det aftales i den forbindelse at forvaltningen og plejeboligernes ledelse udarbejder en procedure for 

træning og aktiviteter på plejeboligområdet – herunder en beskrivelse af dokumentationen. Det aftales 

desuden at der indhentes inspiration til proceduren fra andre kommuner. 

Vedrørende beboernes individuelle træningsprogrammer 

Det konkluderes på læringsforum, at hvis der skal laves individuelle tilrettelagte træningsprogrammer, 

er det vigtigt at beboernes livshistorie anvendes. 

Denne problemstilling, har således sammenhæng med arbejdet omkring at sikre at beboernes 

livshistorie indhentes så tidligt som muligt - og at livshistorien anvendes til at tilrettelægge indsatserne 

– og dermed sikre mere individuelt tilpasset pleje, træning og aktivitet. 

Under den del af tilsynet der handler om faglig kvalitet blev det aftalt at ledelsen i plejeboligerne 

arbejder med, at beboernes livshistorie indhentes så tidligt som muligt, og i endnu højere grad 

anvendes til at tilrettelægge indsatserne omkring beboerne. 


