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Forord 

De uanmeldte tilsyn på plejecentrene i Silkeborg Kommune er udført med udgangspunkt i Tilsynspolitikken samt Politikken 
om ”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter”. Derigennem belyses tillige, hvorledes praksis afspejler Værdighedspolitikken.   
 
Politikken om Det Gode Hverdagsliv omfatter 7 målepunkter, som belyses ved tilsynsbesøget. Rapporten er opbygget med 
sigte på læring og organisationsudvikling. Indledningsvist er data om tilsynet, herunder tidspunkt, deltagere og 
datagrundlaget. 
 
Det samlede tilsynsresultat ses herefter i en oversigt, som efterfølgende bliver uddybet med oversigt over målopfyldelsen af 
de 7 målepunkter.  
 
Plejecentrets styrker beskrives med eksempler på god praksis. Tillige beskrives eventuelle udfordringer sammen med 
tilsynets anbefalinger til forbedringer.  
 
Sidste del af rapporten indeholder uddybende oplysninger om grundlaget for vurderingen. Hvert af de 7 målepunkter har 
underliggende fokusområder, som er undersøgt ved stikprøver. Hvert fokusområde er vurderet i forhold til, om der er 
overensstemmelse til den udførte praksis. Oplysningerne kan have værdi for det videre udviklingsarbejde på plejecentret. 
Det kan være oplysninger om særlig god praksis eller oplysninger om forhold, der med fordel kan forbedres.  
  
Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål, metode og vurderingsprincipper samt kontaktoplysninger til 
tilsynsførende. 
 
Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 
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Fakta om tilsynet 

Leverandørens navn og adresse 

Malmhøj Plejecenter, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620 Kjellerup 
 
Leder 

Lokalleder Else Jensen 

Antal beboere 

 24 beboere 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

 18. april kl. 9.30 - 12.30  

Datagrundlag og metodik 

Tilsynet omfatter 4 beboere med forskellige behov for ydelser, herunder praktisk hjælp og personlig pleje. 2 
beboere kan medvirke helt eller delvist til interview. 
  
Data er indsamlet via 

- Dokumentation: Beboernes pleje- og omsorgsjournal, funktionsbeskrivelse for kontaktperson, 
kompetenceskemaer, madplaner, aktivitetsplan, nyhedsbrev, procedurer og andet. 

 
- Interview:  2 beboere, som helt eller delvist kan medvirke ved interview, 1 frivillig, som også er medlem af 

brugerrådet samt 7 personalemedlemmer, heraf 2 assistenter, 1 sygeplejerske, 1 køkkenassistent, 2 
hjælpere samt lokalleder. 

 
- Observation: Beboers bolig, beboers tilstand, beboers hjælpemidler, samvær mellem medarbejder og 

beboer, medarbejders adfærd, fællesarealer inde og ude, måltider og andet.  
 
 

Tilsynsførende 

Nethe Britt Jorck, sygeplejerske, MPP, tilsynsførende 
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Samlet tilsynsresultat 

Tilsynsførende fra akkrediteringsraadgiverne.dk har på vegne af Silkeborg Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos 
Malmhøj Plejecenter. Hovedprincippet ved tildelingen af vurderingen er, at den samlede indsats vurderes på tværs af alle 
målepunkter på baggrund af dataindsamlingen og den efterfølgende analyse. 
Den sammenfattende vurdering giver anledning til følgende resultat: 
 

  
 
 
 
 

 
Godkendt  
Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel 
lovgivningens krav, Værdighedspolitikken, Politikken om Det Gode Hverdagsliv, kommunens 
kvalitetsstandarder samt Faglige Håndbøger.  
 
 

 
 
X 

 
Godkendt med bemærkninger 
Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til i vid udstrækning at 
leve op til såvel lovgivningens krav, Værdighedspolitikken, Politikken om Det Gode Hverdagsliv, 
kommunens kvalitetsstandarder samt Faglige Håndbøger.  
Der er ikke konstateret betydelige mangler i forhold til de lovgivningsmæssige forhold, men dele af den 
leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende.  
 

 
 
 

 
Godkendt med mangler 
Dette betyder, at der er i et eller flere målområder er betydelige mangler i den leverede ydelse og/eller 
det skriftlige arbejdsgrundlag, vurderet ud fra lovgivningens krav, Værdighedspolitikken, Politikken om 
Det Gode Hverdagsliv, kommunens kvalitetsstandarder samt Faglige Håndbøger. 
 

  
Kritisable forhold  
Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller 
mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og 
sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådant omfang, at der er tale om kritisable forhold for en 
eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 
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Tilsynets opsummering af styrker og udfordringer 

I nedenstående skema angives begrundelsen for tilsynsresultatet. For det første beskrives de styrker, som tilsynsførende har 
vurderet er til stede på plejecentret. For det andet beskrives forbedringsområder med tilhørende anbefalinger i tilfælde af, 
at praksis på plejecentret ikke er fundet i overensstemmelse med lovgivningens krav, Værdighedspolitikken, Politikken om 
Det Gode Hverdagsliv, kommunens kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. 
 
Styrker 

 
Det Gode Hverdagsliv og Værdighedspolitikken: Fokusområderne er i gang med at blive implementeret på Malmhøj 
Plejecenter. Medarbejdernes adfærd er i tråd med intentionerne i politikkerne, og arbejdet udføres individuelt og i 
samarbejde med beboerne. Leder og medarbejderne inddrager beboere i det omfang, deres tilstand giver mulighed for 
det. 
 
Malmhøj arbejder for at være en del af lokalområdet. Malmhøj er velbeliggende mellem skole og børnehave, som begge 
kommer på plejecentret.  10 frivillige indgår positivt i beboernes hverdag og medvirker til, at beboerne tilbydes en 
varieret hverdag og kommer ud i den friske luft. Brugerrådet og seniorrådet er aktive samarbejdspartnere. 
 
Beboere udtrykker tilfredshed med at bo på plejecentret, og at medarbejderne er gode til at lytte til deres ønsker. 
Beboerne har kontaktperson, som koordinerer deres ønsker og behov og tilsynet hører kun godt om samarbejdet.  
 
Boligerne er hyggeligt indrettede efter beboernes individuelle ønsker og behov med direkte udgang til terrasse. Der er 
gode fællesarealer, hvor maden tilberedes fra grunden på skift i de to fløje og serveres på veldækkede borde. 
 
Personlig og praktisk hjælp: Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for. Medarbejderne varetager de 
praktiske opgaver, som beboeren ikke selv kan varetage og tilrettelægger hjælpen med involvering af beboeren, hvilket 
fremmer beboerens evne til at tage vare på sig selv.  
 
Beboernes boliger og hjælpemidler fremtræder rengjorte. Alle medarbejdere udviser omsorg og engagement i at yde den 
bedst mulige personlige pleje. Beboerne fremtræder velplejede og velsoignerede. Medarbejdere kan redegøre for, 
hvorledes det prioriteres, at beboernes grundlæggende behov i videst mulige omfang bliver tilgodeset.   
 
Kvalitetsudvikling: Leder fortæller om kvalitetsforbedringstiltag, som er implementeret samt om planlagte 
forbedringstiltag. Disse er nærmere beskrevet i afsnittet ”Kvalitetsudvikling” på side 22.  
 
De ovenfor nævnte styrker og erfaringer med arbejdet med ”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter” samt erfaringerne 
med andre kvalitetsforbedringer er et godt afsæt til at arbejde med de udfordringer, som tilsynet fandt.  
 
Forbedringsområder, opmærksomhedspunkter og anbefalinger 

 
Der ses enkelte områder med forbedringsbehov. Disse beskrives nedenfor efterfulgt af tilsynets kommentarer og 
eventuelle anbefalinger.  
 
Målepunkt 6: Faglig og kompetent pleje og omsorg 

1. Vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder  
2. Dokumentation i omsorgsjournalen 

 
Funktionsevnen har betydning for beboernes værdighed og mulighed for at deltage i aktiviteter og socialt samvær, hvilket 
er centrale elementer af ”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter”. Det er væsentligt, at beboerne styrker færdighederne i 
det daglige, så ADL - den personlige pleje kan udføres med så megen aktivitet fra beboer selv, så længe som muligt. De 
faste medarbejderne kan fortælle om væsentlige aktiviteter med beboerne for at fastholde og om muligt styrke deres 
funktionsevne. Sådanne informationer formidles ikke systematisk videre i Care til andre kolleger, hvilket gør indsatsen 
sårbar i perioder, hvor den faste medarbejder ikke udfører opgaverne. 
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Ernæringstilstanden har stor betydning for vedligehold af funktionsevnen. Småtspisende beboere kan have udfordring 
med at have energi og kræfter til at vedligeholde funktionsevnen. Ernæringsscreening og ernæringsplan er uensartet 
dokumenteret i Care. 
 
Tilsynet anbefaler, at 
 

 Malmhøj Plejecenter fortsætter med at styrke det tværfaglige samarbejde og samarbejde med beboer med 
sigte på beboernes funktionsevnetilstand, målfastsættelse samt effektvurdering af tiltag  

 Malmhøj Plejecenter forbedrer formidlingen i Care af mål, plan og effektvurdering for at imødekomme 
beboernes muligheder, ønsker og behov på en støttende måde, så beboerne anvender, vedligeholder og 
eventuelt styrker færdighederne, eksempelvis i ADL – personlig pleje aktiviteter   

 Malmhøj Plejecenter sikrer ensartet dokumentationspraksis af ernæringsvurdering og ernæringsplan. 
 
 
Målepunkt 7: Trygt og stimulerende udeliv 
Malmhøj Plejecenters udeområder opfylder ikke målet om, at Plejecentrene har attraktive udearealer med stier og 
oplevelser samt plads til rekreation.  
 
Tilsynet bemærker positivt, at de nuværende udeområder anvendes bedst muligt.  
 
Tilsynet tager til efterretning, at udeområdernes beskaffenhed aktuelt ligger uden for Malmhøj Plejecenters beslutning og 
har ikke anbefalinger til lokale forbedringer. 
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Det Gode Hverdagsliv – oversigt over målopfyldelse 

Politikken om ”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter” indeholder 7 målepunkter. Målepunkterne indeholder fokusområder, 
som er belyst gennem interview, observationer og dokumentation. Resultaterne af de enkelte mål med tilhørende 
fokusområder beskrives i afsnittet ”Resultater og vurdering af målepunkter”.  
 
Af nedenstående oversigt ses den samlede målopfyldelse for hvert af de 7 mål.  Vurderingen er angivet med farver. 
 

 Helt opfyldt 
 I betydelig grad opfyldt 
 I nogen grad opfyldt 
 Ikke opfyldt 

 
 
 

Målepunkter for Det Gode Hverdagsliv Vurdering 
 

Mål 1 Hjemlighed og nærvær   

Mål 2 Den personlige bolig   
 

Mål 3 Det sanselige måltid   

Mål 4 Det nære netværk   

Mål 5 Hverdag med et meningsfyldt indhold   

Mål 6 Faglig og kompetent pleje og omsorg    

Mål 7 Trygt og stimulerende udeliv *  

*Indikatoren er ikke helt opfyldt. Dette skyldes ikke alene interne forhold på plejecentret. 
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Resultater og vurdering af de enkelte målepunkter 

Politikken om ”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter” indeholder fokusområder for hver af de 7 målepunkter. 
Fokusområderne er belyst ved dataindsamling gennem interview, observationer og dokumentation efter ”Manual for Tilsyn i 
Silkeborg Kommune”. Fokusområderne supplerer hinanden, hvilket bevirker, at den samlede viden om et plejecenters 
opfyldelse af et område bliver belyst fra flere vinkler. 
 
Tilsynsførende vurderer for hvert område, om dataindsamlingen viser overensstemmelse med det vedtagne herunder 
Silkeborg Kommunes standarder og politikker.  
 
Vurderingen er hvert fokusområde er markeret med farve: 
 

 Helt opfyldt 
 I betydelig grad opfyldt 
 I nogen grad opfyldt 
 Ikke opfyldt 

 
I det følgende er resultaterne for de enkelte målepunkter oplistet. I bemærkningsfeltet udfor hvert fokusområde er 
beskrevet særlige positive eller negative forhold, som kan have værdi for det videre udviklingsarbejde.  
 
Tilsynsførende har samlet oplysninger fra tilsynsbesøget om Plejecentrets kvalitetsarbejde og om igangværende eller 
planlagte aktiviteter, som forventes at højne kvaliteten.  
Disse oplysninger er samlet efter Målområde 7.   
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Mål 1 Hjemlighed og nærvær 
Målet er: At vi skaber et aktivt og mangfoldigt hverdagsliv, som tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov og dermed sikrer et godt hverdagsliv for borgerne på plejecenter. 
 

Nr. Fokusområde i Det Gode Hverdagsliv 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

1.1. At borgerne oplever deres plejebolig som deres eget hjem. 
Medarbejderne arbejder i borgernes hjem, hvor borgernes normer, 
regler og meninger respekteres. 

 
Fælles fund for punkterne 1.1-1.5 
 
Beboerne udtrykker tilfredshed med at bo i deres hjem, som er indrettet 
hjemligt.  
 
Medarbejderne fortæller eksempler på, hvorledes de lytter til, hvad beboerne 
har brug for i hverdagen, så de kan leve et så godt hverdagsliv som muligt.  
Medarbejderne er smilende, imødekommende og lyttende. 
 
Tilsynsførende overværer flere eksempler på, hvorledes medarbejderne 
inviterer beboer til dialog om, hvad beboer har lyst til og behov for. 
 
Medarbejderne beskriver eksempler på, hvordan de tilrettelægger arbejdet 
efter beboernes ønsker og behov og inviterer til samarbejde. Beboerne 
deltager i de daglige gøremål i det omfang, de kan og har lyst. Det kan 
eksempelvis være at lægge vasketøj sammen, støve af, skrælle kartofter, passe 
undulaterne, dække bord eller rydde op efter måltidet. 

1.2 At borgeren støttes i at videreleve sit tidligere hverdagsliv med 
hverdagens almindelige gøremål. 
 
 

 

1.3 At borgeren inddrages, så vedkommende har mulighed for at ytre sig 
og komme med ønsker til både fællesskab og privatliv. 
 

 

1.4 At plejecentrene er et godt sted at bo, besøge og arbejde 
 
 

 

1.5 At borgeren kan blive ved med at være herre i eget liv og have 
mulighed for at leve hele livet, som den enkelte borger måtte ønske 
det i trygge omgivelser. 

 

1.6. At borgeren får den nødvendige hjælp til de daglige gøremål, som 
vedkommende ikke længere kan håndtere.  
 

 
Tilsynet overværer samvær mellem medarbejder og beboer under hjælp til 
personlige assistance. Medarbejder sørger for, at beboer får den nødvendige 
hjælp, og motiverer beboer til at gøre så meget som muligt selv.  
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Mål 2 Den personlige bolig 
Målet er: At borgeren har en oplevelse af hjemlighed og tilhørsforhold til boligen på plejecentret samt at deres pårørende opfatter boligen som et rart og vedkommende sted at 
komme på besøg. 
 

Nr. Fokusområde i Det Gode Hverdagsliv 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

2.1 At understøtte oplevelsen af hjemlighed i den private bolig – boligen 
skal ligne en bolig og indeholde de møbler og ejendele, der har 
betydning for borgeren. 

 
Tilsynet besøger 4 hyggeligt indrettede hjem, hvor beboerne er omgivet af 
deres egne møbler. Lejlighederne er indrettet efter beboers individuelle ønsker 
og behov. 
 

2.2 At introduktionen til plejecentrets normer og rutiner sker på en 
respektfuld måde. 
 

 
Ved indflytningssamtalen møder borgeren lokalleder, sygeplejerske, 
ergoterapeuten og kontaktpersonen. Mødet følges op løbende for at sikre 
beboer en god start i boligen og i fællesskabet. 
 
En mentalt frisk beboer fortæller eksempler på, hvorledes medarbejderne er 
opmærksomme på, at det er beboernes hjem og at medarbejderne skaber 
muligheder for fællesskabet for de, der har lyst og behov for det. 
 

2.3 At samarbejdet mellem borgeren, pårørende og medarbejderne 
styrkes, således at borgeren og dennes pårørende oplever sig 
medinddraget og hjulpet til en god start i boligen. 

 
Leder og medarbejdere fortæller eksempler på, hvorledes de følger op på 
indflytningen og er opmærksomme på individuelle behov. 

2.4 At der er plads og invitationer til, at borgerne kan være med i 
hverdagsaktiviteter som at deltage i madlavningen, vande blomster, 
lægge tøj sammen, dække bord og lignende. 

 
Beboerne deltager i hverdagsaktiviteter i det omfang, deres tilstand tillader 
det. Medarbejderne inviterer til samarbejde om praktiske gøremål. 

2.5 At overgange mellem det private og det fælles tydeliggøres fx i 
forhold til, hvornår borgeren ønsker at være privat i egen bolig. 

 
Medarbejderne udviser respekt for forskellen mellem det private og det fælles. 
 

2.6 At underinddele fællesarealerne, så der bliver mulighed for at være 
sammen i mindre adskilte grupper. 
 

 
Plejecentrets fællesarealer rummer både mulighed for at sidde sammen i 
hyggekroge, være i fællesarealet med undulatvolieren eller opholde sig i 
spiseområderne.  
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Mål 3 Det sanselige måltid 
Målet er:  At måltidet ses som en helhed, hvor både maden, omgivelserne og værtskabet er afgørende for, at måltidet bliver en god oplevelse.  
 

Nr. Fokusområde i Det Gode Hverdagsliv 
 

Vurdering 
 

Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

3.1  At servere mad af høj kvalitet – mad der er velsmagende, 
velduftende og nærende, og som er tilberedt af sæsonens råvarer. 
Maden tilberedes i køkkener så tæt på de ældre som muligt. 

 Køkkenassistenten fortæller, at hun indhenter ønsker til menuen hos beboerne 
eller kontaktpersonerne, så alle kan få deres livretter ind imellem. Menuplanen 
består typisk af gode gale danske retter. 
 
Der er køkken i hver fløj og køkkenassistenten laver maden på skift hver uge, så 
duften kan brede sig. 

3.2 At styrke borgernes lyst til at deltage aktivt omkring måltidet, så 
nydelsen og det sociale samvær medvirker til øget appetit. 
 

 Nogle af beboerne har lyst til at dække bord sammen med medarbejderne 
indimellem.  
 

3.3 At måltiderne er med til at skabe fællesskaber og gode oplevelser. 
 
 

 
Tilsynet observerer hyggeligt dækkede frokostborde i hver fløj. Der er 
påskeservietter på bordet og friskplukkede påskeliljer, som en af beboerne lige 
har plukket. 
 
2 medarbejdere sidder sammen med beboerne ved hvert måltid til pædagogisk 
måltid, og med til at skabe en hyggelig stemning med småsnakken om banko, 
som lige er afsluttet.  

3.4 At der er rammer med tid og ro omkring måltidet. Hvis borgeren 
ønsker at spise i eget selskab, støttes vedkommende i at få et godt 
måltid. 

 
Medarbejderne skaber hyggelig ro omkring måltidet i fællesstuerne.  
Nogle beboere foretrækker at spise alene i egen bolig. Medarbejderne er 
opmærksomme på, at der er en beboer, som ind imellem gerne vil have selskab 
ved måltidet i sin bolig og prioriterer deltagelse af en medarbejder, hun har lyst 
til at være sammen med. 
 

3.5 At der er rum for nærvær og god stemning med fokus på den 
enkeltes behov. 

 
Medarbejderne bidrager positivt til en god stemning og er nærværende ved de 
beboere, der har behov for det. 

 
.   
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Mål 4 Det nære netværk 
Målet er: At pårørende, frivillige, venneforeninger og lokalsamfundet indgår som en attraktiv og naturlig ressource i borgernes liv på plejecentrene 
 

Nr. Fokusområde i Det Gode Hverdagsliv 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

4.1 At medvirke til sociale relationer og samvær med familie, venner og 
medarbejdere samt fremme muligheden for at vedligeholde og 
udvikle netværk. 

 
Medarbejderne kan fortælle om eksempler på, hvorledes de støtter op om 
samvær med pårørende og selv indgår som ressourceperson for beboerne. Det 
er med til at skabe kontakter på tværs og rum for at vedligeholde og udvikle 
netværk.  
 

4.2 At der er mulighed for fortsat samvær med de pårørende som en 
fortsættelse af hverdagen i borgeren tidligere hjem – fx omkring 
fødselsdage- helligdagstraditioner samt muligheden for lejlighedsvist 
selv at lave mad. 

 
Plejecentret har velegnede lokaler til fortsat samvær. Fællesarealerne anvedes 
også af pårørende, da de anvender den centralt placerede kaffemaskine og 
samtidig får en sludder med medarbejderne.  
Ved fødselsdage er de pårørende velkomne til lagkage om eftermiddagen. 
   

4.3 At der er en lettere adgang for frivillige foreninger i lokalområdet til 
at anvende fællesfaciliteter på plejecentre i det omfang, det er til 
glæde for både foreningerne og borgerne. 

 Fælles fund for punkterne 4.3, 4.4, 4.5, 4.6: 
 
Malmhøj søger at være en aktiv del af lokalområdet. Malmhøj ligger 
umiddelbart op af skole og børnehave. Børnehaven kommer på spontane 
besøg og kører eksempelvis racerløb på græsplænerne. Der er også samarbejde 
med skolen, hvor eksempelvis 2. klasser besøger plejecentret i anledning af et 
undervisningstema og forestår aktiviteter. Dagplejen samles 1 gang om 
måneden på plejecentret. 
 
Der er 10 frivillige, heraf 5 frivillige i brugerråd og 5 i seniorrådet. 
De frivillige skaber afveksling i hverdagen ved at afholde arrangementer, som 
eksempelvis banko. Både brugerrådet og seniorklubben afholder aktiviteter. 
 
Tilsynet interviewer en frivillig, som også er medlem af brugerrådet. Hun er 
meget glad for samarbejdet med Malmhøj og synes det er et godt sted komme. 
Brugerrådet afholder ture både i lokalområdet og med transport.   
Seniorklubben holder aktivitet 1 gang om måneden. Malmhøjs udearealer 
anvendes af byens pensionister til petanque, krolf og andre hyggelige 
aktiviteter, hvor beboerne også deltager, hvos de har lyst og kan. 

4.4 At der tages afsæt i de frivilliges motivation og ressourcer. 
Plejecentrene kan også åbne dørene for omverdenen, så nye frivillige 
får mulighed for at få indblik i livet på plejecentrene. 
 

 

4.5 At alle plejecentrene har etablerede samarbejder med fx lokale 
foreninger, frivillige, daginstitutioner og lignende. 

 

4.6 At samarbejdet med lokalsamfundet, pårørende og selvejende 
institutioner styrkes og forpligter sig til at skabe gode rammer for, at 
borgerne kan indgå i meningsfulde fællesskaber på tværs af 
generationer. 
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Malmhøj arbejder på at få samarbejde med de lokale musikforeninger. 

4.7 At plejecentrenes fysiske rammer bliver mere imødekommende for 
pårørende. Det kunne fx være indretning af legeområder på 
plejecentre, så også børn føler sig mere velkomne 

 Plejecentrets fysiske rammer og indretning fremstår imødekommende med 
god mulighed for pårørende at opholde sig i mindre kroge sammen med 
beboeren. 
 
Hvad angår legeområder på plejecentret er disse ikke observeret inde eller 
ude. 
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Mål 5 Hverdag med et meningsfyldt indhold 
Målet er: At aktiviteterne tager afsæt i borgernes behov og er tilstrækkeligt målrettede og differentierede i forhold hertil. De skal afspejle borgernes forskellige individuelle 
præferencer og behov. 
 

Nr. Fokusområde i Det Gode Hverdagsliv 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

5.1 At borgerne har mulighed for fortsat at dyrke de fritidsaktiviteter, de 
tidligere har haft glæde af: Lytte til musik, opleve kunst, motionere, 
nyde have- og udeliv og dyrke fællesskab og samvær. 

 
Medarbejderne interesserer sig for at kende beboernes ønsker til musik, natur, 
fællesskab og samvær allerede fra indflytningen, således at beboeren tilbydes 
aktiviteter og oplevelser, som giver dem mulighed for at nyde kendte 
oplevelser. 
 
Eksempelvis er en beboer glad for dyr og passer undulaterne. En anden beboer 
holder af frisk luft og plukke blomster, som står på spisebordene og lyser op. 
 

5.2 At aktiviteterne målrettes og differentieres i forhold til borgerne 
behov og præferencer. 

 
 

En frivillig, som også er medlem af brugerrådet fortæller om aktiviteter. De 
frivillige afholder banko, petanque og krolf. Der er også håndarbejde, hvor 
beboerne og de frivillige laver kort. 
 
Brugerrådet står for Cabaret-arrangement, forårstur, Sct. Hans arrangement og 
julemarked, samt gåture i lokalområdet.  
 
Malmhøj har planer om demensdans til efteråret. 
 

5.3 At medarbejderne skaber mulighed for, at kognitivt velfungerende 
borgere kan finde sammen med ligesindede. 

 
Malmhøj har 2 fløje adskilt af et fællesrum med undulater i en voliere. 
Medarbejderne kan fortælle eksempel på en beboer, som er kognitivt 
velfungerende og benytter muligheden for at være sammen med beboerne i 
den anden fløj. 
 

5.4 At medarbejderne har viden om syns- og hørehæmmedes særlige 
behov samt øge kendskabet til behandlings- og støttemuligheder. 

 
Medarbejderne udviser opmærksomhed og omsorg for beboere med syns- og 
hørehandicap. Medarbejderne har forskellige rutiner med skift af batteri, som 
medfører risiko for at batterierne ikke bliver skiftet, når den faste medarbejder 
er fraværende. 
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5.5 At borgerne oplever selvstændighed og kontrol over daglige 
aktiviteter, omgivelse og valgmuligheder. 

 
Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter og udtrykker tilfredshed med de 
tilbud, der er. Medarbejderne hjælper dem med at komme med til 
aktiviteterne, hvis de har ønske og behov for det. 
 

5.6  At plejecentrene har fokus på fysisk aktivitet, som medvirker til at 
fastholde og eventuelt styrke borgernes mobilitet og funktionsevne 
og hermed mulighed for selvstændighed og deltagelse i aktiviteter. 

 
Medarbejderne udviser engagement i at imødekomme beboernes ønsker og 
behov og at motivere beboerne til at deltage i hjælp til selvhjælp.  
 
Men det er ikke tydeligt for medarbejdere, som ikke kender beboeren, hvad 
målet er for beboeren, hvilket har betydning for opgaveløsningen. 3 beboere 
har meget forskelligt behov i forhold til de daglige aktiviteter for at udføre 
ståfunktion, gå ture, selv medvirke til ADL -personlig pleje mm.  
 
En beboer er ved at miste mere af sin funktionsevne og målet er, at 
medarbejderne hjælper beboer til at acceptere dette.  
For en anden beboer, som har haft kortvarig sygdom er målet, at han skal 
genvinde sin funktionsevne.  
For en tredje beboer er målet, at han skal vedligeholde sin funktionsevne. 
 
De faste medarbejdere kender beboeren godt, men får ikke formidlet 
fyldestgørende i Care.  
Se i øvrigt under punkt 6, hvor data om vedligeholdende træning og tværfagligt 
samarbejde er indsat. 
 

5.7 At aktiviteterne planlægges i fællesskab med borgerne. 
 

 Fælles for 5.7, 5.8, 5.9 
 
Medarbejderen kender beboernes muligheder og begrænsning og planlægger 
aktiviteterne i videst mulige omfang ud fra denne viden. De støtter op om de 
forskellige arrangementer ved at informere og om muligt motivere de beboere, 
som kan have glæde af det. Mærkedage og højtider fejres med aktiviteter for 
fællesskabet, som giver mulighed for nye sociale fællesskaber. 
  

5.8 At plejecentrene gør noget særligt ud af mærkedage og højtider.  

5.9 At nye sociale fællesskaber skabes gennem aktiviteter med indhold. 
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Mål 6 Faglig og kompetent pleje og omsorg 
Målet er: At medarbejdere og ledere er engagerede og besidder personlige og faglige kompetencer, der matcher borgerens behov. 
 

Nr. Fokusområde i Det Gode Hverdagsliv 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

6.1. At medarbejderne har relevante socialfaglige og plejefaglige 
kompetencer, og at der arbejdes på tværs af faggrænser. 
 

 
Beboerne oplever, at medarbejderne er meget omsorgsfulde, og at de får den 
hjælp, de har brug for. Alle interviewede medarbejdere udviser hjælpsomhed 
og engagement i at yde den bedst mulige personlige pleje. Beboerne 
fremtræder velplejede og velsoignerede. Medarbejdere kan redegøre for, 
hvorledes det prioriteres, at beboernes grundlæggende behov i videst mulige 
omfang bliver tilgodeset.   
 
Det tværfaglige samarbejde beskrives som velfungerende. Medarbejderne 
beskriver flere eksempler fra hverdagen, som understøtter den rehabiliterende 
tilgang til beboerne. 
 
Malmhøj vægter et godt tværfagligt samarbejde. De er fast tilknyttede fys- og 
ergoterapeut. Ergoterapeuten er med ved indflytningssamtalen og er en dag 
om ugen på plejecentret. Assistenter og hjælper får løbende sparring med 
fysioterapeut om eksempelvis forflytninger og træning, der kan understøtte 
beboerens funktionsevne og samtidig forebygge arbejdsskader.  
 
Vedligehold af fysiske færdigheder     
Funktionsevnen har betydning for borgernes værdighed og mulighed for at 
deltage i aktiviteter og socialt samvær, hvilket er centrale elementer i ”Det 
Gode Hverdagsliv på Plejecenter”. Vedligehold af færdigheder fremmer, at ADL 
- den personlige pleje kan udføres med så megen aktivitet fra beboer selv, så 
længe som muligt.   
   
Beboernes muligheder, ønsker og behov for vedligehold af fysiske færdigheder 
bliver delvist imødekommet, idet medarbejdere, som kender beboerne godt, 
sikrer, at de støttes i eksempelvis at gå ture m.m. Men aktiviteterne 
understøttes ikke systematisk med sigte på beboernes individuelle mål og 
behov. Dette er nærmere uddybet i punkt 5.6. 
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En beboer har brug for at gå ture med sin rollator dagligt. Der er ikke altid, han 
har lyst. Derfor siger han nej tak ind imellem. Medarbejderne har ikke viden om 
hvornår han sidst har gået tur, måske er det over en uge siden. Han kan ikke 
selv huske det og er afhængig af, at medarbejderne er opmærksomme og 
støtter op om gåturene, da han ellers er i risiko for at miste funktionsevne. Der 
er ikke nedskrevet mål for hans funktionsevne, men medarbejderne oplyser, at 
hans mål er at fastholde det nuværende niveau. 
 
Ernæringstilstanden har stor betydning for vedligehold af funktionsevnen. 
Småtspisende beboere kan have udfordring med at have energi og kræfter til 
daglige aktiviteter og træning. Medarbejderne fortæller eksempler på, 
hvorledes de støtter småtspisende beboere i at spise ved at servere små 
anretninger. Enkelte af beboerne er ernæringsvurderet.   
 

6.2 At medarbejderen og borgerne får en fælles forståelse for, hvordan 
borgerens behov bedst imødekommes. Det betyder også, at vi giver 
medarbejderne mulighed for at tænke ud af boksen for at finde den 
gode løsning, når det kræves. 

 
Medarbejderne udviser opmærksomhed for beboernes behov og samtaler med 
beboerne om, hvorledes ønskerne kan opfyldes, Det kan være små ting i 
hverdagen, som er væsentlige for beboeren, såsom at blive hentet, så der sker 
noget relevant i den anden fløj. 
  

6.3 At vores medarbejdere har de rette kompetencer til at møde 
borgeren i et tillidsfuldt samarbejde gennem dialog, gode relationer 
og anerkendelse. 

 
Assistent, som har været ansat i ½ år fortæller, at Malmhøj sikrer er rigtig god 
sidemandsoplæring af sygeplejerske. Der lægges vægt på, at medarbejdernes 
kompetencer passer til beboernes behov og oplæringen understøtter det. 
 
Medarbejdernes individuelle kompetencer fremstår samlet set som 
tilstrækkelige til at løse opgaverne. De ved, hvornår de skal henvende sig til 
sygeplejerske.  
 

 
Nr. Supplerende fokusområder, som belyser kvaliteten af den 

faglige ydelse, borgeren har brug for   
Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  

om forhold af betydning for vurderingen 

6.4 At medicinhåndtering varetages sikkert for borgeren. 
 

 Medarbejderne fortæller fyldestgørende om deres opgaver ift. 
medicinhåndtering. Der demonstreres sikre arbejdsgange.  
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Medicinopbevaring: I 3 ud af 3 besøgte lejligheder er medicinen korrekt adskilt i 
aktuel og ikke-aktuel medicin. 
  
Dose-can understøtter, at medicinen bliver givet til tiden.  
 

6.5 At dokumentation i omsorgsjournalen fremmer, at borgernes behov 
imødekommes. Der foreligger døgnrytmeplaner og opdateret 
vurdering af borgerens funktionsevnetilstand.  

 Dokumentation i Care er i flere tilfælde individuel, handleorienteret og 
opdateret. Beboernes behov er omsorgsfuldt beskrevet.   
Medarbejderne har et indgående kendskab til beboerne, og kan eksempelvis 
fortælle, at en beboer selv klarer dele af den personlige hygiejne og også 
hvorledes hun stadig kan bibeholde ståfunktion, med støtte af medarbejderen. 
Men disse vigtige oplysninger fremgår ikke af Care. For en anden beboer er 
Indsatsområde for Øje ikke længere aktuelt og kan afsluttes. 
 
Det er væsentligt, at medarbejderne har fokus på beboernes ressourcer og 
hvad der skal til for at vedligeholde disse. Men det ses generelt, at 
oplysningerne i døgnrytmeplanerne lægger vægt på, hvad borger skal have 
hjælp til og i mindre grad på, hvad beboer selv kan mestre.  
 
Beboernes muligheder, ønsker og behov for vedligehold af fysiske færdigheder 
bliver imødekommet af faste medarbejdere. Men aktiviteterne understøttes 
ikke systematisk med notater og eventuelt tjeklister med sigte på, at beboerne 
vedligeholder færdighederne i det daglige, så ADL - den personlige pleje, kan 
udføres med så megen aktivitet fra beboer selv, så længe som muligt.  
  

6.6 At ledelsen går foran og fremmer, at medarbejderne har 
kompetencer til at indgå i et medskabende samarbejde. 

 Beboernes behov stiller krav til medarbejdernes kompetencer og der har været 
behov for at styrke sammensætningen af personalegruppen med flere 
assistenter. Der lægges vægt på en god introduktion med sidemandsoplæring, 
e-learningprogrammer og løbende tæt sparring med sygeplejerske. 
 
Dokumentation: En assistent er nøgleperson og bistår med sparring til de øvrige 
kontaktpersoner.  

6.7 At ledelsen fremstår som synlig, engageret og kompetent for 
borgerne, de pårørende og de frivillige. 
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Mål 7 Trygt og stimulerende udeliv 
Målet er: Plejecentrene har attraktive udearealer med stier og oplevelser samt plads til rekreation. 
 

Nr. Fokusområde i Det Gode Hverdagsliv 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

7.1 At borgerne får adgang til udeliv ved at udnytte de muligheder, der er 
i nærområdet og ved at trække på de menneskelige ressourcer, som 
frivillige, foreninger og andre institutioner i kommunen kan bidrage 
med. 

 
Der er terrasser ved alle boliger. Beboerne støttes i at komme udenfor og 
aktivitetsmedarbejder og de frivillige bidrager med støtte til udelivet.   

7.2 At borgere med funktionsnedsættelse også har adgang til udeliv. 
 

Fælles fund for punkterne 7.2-7.6 
 
På tilsynstidspunktet er er en måned til, at planerne for Malmhøj s udeområder 
skal drøftes. Drøftelserne om udeområderne skal også set i sammenhæng med 
igangværende overvejelser om, hvilken målgruppe, plejecentret fremover skal 
være profilcenter for. 
 
Udeområderne er større græsplæner. Arealerne giver gode muligheder for 
forskellig udnyttelse, men kørestolsbrugere har ikke så god mulighed for at 
kunne komme rundt. Der er et drivhus, som har brug for en kærlig forårshånd. 
Der er på nuværende tidspunkt ikke staudebede eller højbede. 
 
For at understøtte udelivet har Brugerrådet foræret havemøbler. En 2. klasse på 
Vinderslev skole har tilplantet et stykke jord med træer. Dette kommer de 
indimellem og passer, også med deltagelse af borgere.  
 
Børnehavebørn kommer og kører cykelløb på stierne. Personalet bliver altid i 
forvejen adviseret, så borgere, der har lyst, kan komme til at se løbet. Borgere i 
kørestol har også taget udfordringen op. 
 
Malmhøjs udearealer lever på tilsynstidspunktet ikke op til målbeskrivelserne.  
 
Tilsynet tager til efterretning, at plejecentret ikke selv træffer beslutning 
derom. 

7.3 At haverne tilplantes med mange blomstrende stauder, buske og 
mindre tæer med henblik på en sanselig, hjemlig stemning med 
dufte, raslen i blade, farvevariation og fugleliv. 

 

7.4 At borgeren let kan komme ud i det fri og opleve natur for alle 
sanser: æbletræer, bål, fuglefodring, hønsegård, plantekasser, sø 
med ænder, bistader og plads udendørs til familie og venner. 

 

7.5 At etablere fælles, trygge udeområder, som både er til brug for 
borgerne og for besøgende, naboer og børneinstitutioner, og som 
bidrager til at gøre plejecentrene til et attraktivt og velbesøgt sted. 

 

7.6 At udearealerne har sikre og tilgængelige adgangs- og opholdsforhold 
og med plads til kørestole, brede gangstier og med skridsikker og 
fremkommelig belægning. 
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Kvalitetsudvikling  
I det følgende ses data om plejecentrets kvalitetsarbejde. 
 

  
 

 Leder beskriver eksempler på, at kvalitetsdata anvendes til 
forbedringer. Det kan eksempelvis være UTH, tilfredsheds- 
undersøgelser, egenkontrol, journalaudit m.m. 
 

UTH: Medarbejderne rapporterer direkte i databasen og de indmeldte UTH 
anvendes i kvalitetsudviklingen. 
 
Malmhøj har arbejdet med lokale fokusområder inspireret af UTH. Med 
udgangspunkt i ”Hvorfor” modellen er eksempelvis forbedret samarbejdsfladen 
i overgangen mellem Malmhøj og sygehuset samt medført forbedrede 
arbejdsgange i forhold til Akutteamet. 
 

 Forhold, der understøtter kvaliteten ift. fokusområderne  Eksempler på forbedringer: 
 

 Optimering af det tværfaglige samarbejde 
 

 At være en mere aktiv del af lokalsamfundet 
 

 Samarbejdsflader mellem sygehus og akutteam  
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Tilsynets formål, indhold, metode og vurderingsprincipper 

Formål 
Det lovgivningsmæssige formål med at føre tilsyn er at påse, at gældende lovgivning og politisk fastsatte retningslinjer 
og politikker overholdes og efterleves, således at borgerne får den hjælp, de er berettiget til, og at hjælpen er 
tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.  
 
Tilsynet skal føre kontrol med at: 

 Borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder 
 Hjælpen er i henhold til loven og i henhold til afgørelsen om hjælp 
 Hjælpen er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov for hjælp 
 Forebygge, at eventuelle mindre problemer udvikler sig til store problemer. 

 
Tilsynet skal medvirke til at sikre: 

 Værdighed og respekt for kommunes ældre og handicappede 
 Inspirere til at skabe de bedste vilkår/muligheder for den enkeltes livsudfoldelse og god livskvalitet for borgere 

med handicap, ældre samt andre borgere med særlige behov 
 En indsats kendetegnet ved, at borgeren oplever tryghed, kvalitet og sikkerhed. 

 
Tilsynet skal udføres med en lærende og anerkendende tilgang, der skaber refleksion. 
  
Tilsynsbesøget er gennemført uanmeldt og er et udtryk for det øjebliksbillede, som er tilgængeligt på tidspunktet for 
tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn refererer til Myndighedsafdelingen, Silkeborg Kommune. 
 
 
Indhold og metode 
Tilsynet indsamler data på baggrund af 7 målepunkter, som er udvalgt af Silkeborg Kommune.  Målepunkterne er 
beskrevet i Politikken om Det Gode Hverdagsliv og er udbygget i 3-9 fokusområder for hvert målepunkt.  
 
Tilsynet udføres efter manual, som er tilpasset behovene og prioriteringerne i Silkeborg Kommune. Manualen 
indeholder beskrivelse af, hvilke opgaver der ligger før – under og efter besøget, herunder på hvilken måde tilsynet 
afvikles. Tilsynet baseres på dialog med sigte på afklaring, indsigt, forståelse og gensidig læring og refleksion. 
 
Metoderne, der anvendes til afvikling af tilsynet bygger på nyeste viden fra akkreditering/tilsyn/audit. De 
gennemgående metoder er: 

 Interview af ledere, medarbejdere, borgere samt eventuelle pårørende 
 Dokumentation: Gennemgang af skriftlige vejledninger til medarbejderne, den sundhedsfaglige 

dokumentation, handleplaner, informationer til borgere m.m. 
 Observation af medarbejdernes praksis, borgers fremtræden og bolig, arbejdsgange, fællesarealer m.m.  

 
Samlet set sikrer den metodiske tilgang en grundig dataindsamling som underlag for analyse og vurdering. Den 
metodiske tilgang giver belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, borgeren modtager.   
 
 
Vurderingsprincipper 
Tilsynsbesøget bidrager til at afdække om den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag lever op til lovgivningens 
krav, Værdighedspolitikken, Politikken om Det Gode Hverdagsliv, kommunens kvalitetsstandarder samt almene 
omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Der foretages vurderinger på 4 niveauer: 

- Niveau 1:  Den enkelte stikprøve 
- Niveau 2:  Det enkelte fokusområde 
- Niveau 3:  Det enkelte målepunkt 
- Niveau 4:  Det samlede tilsynsresultat 

 
Vurderingsprincipperne sikrer systematisk analyse og vurdering fra den enkelte stikprøve udføres til det samlede 
tilsynsresultat. Vurderingsprincipperne gennemgås nedenfor.  
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Opfyldelse på niveau 1: Vurdering af den enkelte stikprøve 
Dataindsamlingen sker ved stikprøver og metoderne er interview, observation og dokumentation. Den enkelte stikprøve 
vurderes ift. overensstemmelse med målene og fokusområderne. Stikprøverne kan afdække mønstre og tendenser 
eksempelvis i arbejdsgange. Alle stikprøverne og fund formidles ikke i den endelige rapport, men særlige positive og 
negative fund indskrives i bemærkningsfelt i afsnittet ”Resultater og vurdering af de enkelte målepunkter”. 
 
Opfyldelse på niveau 2: Vurdering af de enkelte fokusområde  
På baggrund af viden fra stikprøverne vurderer tilsynsførende målopfyldelsen for fokusområderne. Der kan i nogle 
tilfælde være enkeltstående fund, som medfører, at hele fokusområdet ikke er opfyldt. Det vil typisk være fund, som 
viser uoverensstemmelse mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede ydelser, eller hvor der er risiko for 
borgerens sikkerhed (fald, hygiejne, medicin mm). Vurderingen sker ud fra 4 kategorier:  
 

 Helt opfyldt 
 I betydelig grad opfyldt 
 I nogen grad opfyldt 
 Ikke opfyldt 

 
Vurdering af det enkelte fokusområde ses af afsnittet: ”Resultater og vurdering af de enkelte målepunkter” 
 
 
Opfyldelse på niveau 3: Vurdering af det enkelte målepunkt 
På baggrund af de samlede resultater fra fokusområderne vurderes målopfyldelse for det enkelte målepunkt. Et 
målepunkt kan vurderes som ”Helt opfyldt”, selvom der er et enkelt fokusområde med ”I betydelig grad opfyldt”. Når et 
af fokusområderne er vurderet ”I nogen grad opfyldt” kan den samlede målopfyldelse højst blive ”I betydelig grad 
opfyldt”. Vurderingen sker ud fra samme kategorier og farveskala, som beskrevet under niveau 2.   
Vurdering af det enkelte mål ses af afsnittet: ”Det Gode Hverdagsliv – oversigt over målopfyldelse”. 
 
 
Opfyldelse på niveau 4: Det samlede tilsynsresultat 
Det endelige tilsynsresultat vurderes på baggrund af resultaterne fra de 7 målepunkter sammenholdt med kravene i 
lovgivningen, Værdighedspolitikken, Politikken om Det Gode Hverdagsliv, kommunens kvalitetsstandarder samt Faglige 
Håndbøger.  
 
Målopfyldelsen benævnes i 4 kategorier:  

 Godkendt 
 Godkendt med bemærkninger 
 Godkendt med mangler 
 Kritisable forhold 

 
 
Kritisable forhold 
Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for borgeren. Det omhandler forhold, hvor der ikke er 
sammenhæng mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede ydelser eller der eksempelvis konstateres 
sundhedsskadelige hygiejniske forhold med alvorlig risiko for borgerens helbred. 
Det kan tillige omhandle forhold, hvor kvaliteten i den personlige pleje medfører risiko for borgerens helbred eller hvor 
borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige grænser. 
 
Konstateres alvorlige fejl og mangler under et tilsyn kontaktes myndighedsafdelingen omgående.  
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Kontaktoplysninger 

 
Ved behov for yderligere oplysninger kan rettes henvendelse til  
 
Tilsynschef Nethe Britt Jorck, Indehaver af Den Mobile Kvalitetsafdeling: akkrediteringsraadgiverne.dk 
Egebjergvej 232a 
4500 Nykøbing Sjælland 
Tlf: +45 2869 8898 
nethe@jorck.net 
CVR: 36149701 
 
 
Konsulentfirmaet er etableret i 2014 og er specialiseret inden for ledelsesrådgivning, organisationsudvikling, tilsyn, 
akkreditering, projektstyring, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed via konsulentarbejde for sygehuse, kommuner og 
privatklinikker. Nethe Britt Jorck er uddannet sygeplejerske og MPP tillige med efteruddannelser i auditering (Lead 
Auditor, Dansk Standard), akkrediteringsssurvey (ekstern surveyor for IKAS), kvalitet, patientsikkerhed, 
forandringsagentuddannelse og projektledelse. 
 
Konsulentfirmaet har i dag mangeartede opgaver på det kommunale område alt efter hvad kommunens behov er. 
Opgaverne omfatter uanmeldte tilsyn, brugerundersøgelser, forberedende besøg til Sundhedsstyrelsens 
embedslægebesøg på plejeboliger, ledelsessparring ved opfølgning, kvalitetsstyring og kvalitetsforbedringer, 
projektledelse, rådgivningsopgaver samt undervisende opgaver eksempelvis om rehabilitering, medicinhåndtering og 
sundhedsfaglig dokumentation. Supplerende oplysninger kan ses på www.akkrediteringsraadgiverne.dk 
 
 
 


