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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. 
  



Uanmeldt tilsyn hos Virklund Plejecenter, Silkeborg Kommune       
             
  

5 
 

Fakta om tilsynet 

Leverandørens navn og adresse 

Virklund Plejecenter, Virklundvej 17E, 8600 Silkeborg 

Leder 

Lokalleder: Hanne Løvbjerg 

Antal beboere 

24 beboere 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

3. april 2017 kl. 8.15 – 14.00 

Datagrundlag og metodik 

Tilsynet omfatter 4 beboere med forskellige behov for ydelser, herunder praktisk hjælp og personlig pleje.  
 
Data er indsamlet via 

- Dokumentation: Beboernes pleje- og omsorgsjournal, velkomstpjece, madplaner, aktivitetsplaner, 
procedurer og andet. 

 
- Interview:  3 beboere, som alle er informeret om formålet og indhold af tilsynet og har givet tilsagn om at 

blive interviewet, 6 ansatte, heraf 3 assistenter, 1 sygeplejerske, 1 køkkenansvarlig samt 1 lokalleder. 
 

- Observation: Beboers bolig, beboers tilstand, beboers hjælpemidler, samvær mellem medarbejder og 
beboer, medarbejders adfærd, fællesarealer inde og ude, måltider og andet.  

 
 

Tilsynsførende 

Birgitte Bach, sygeplejerske SA, tilsynsførende. 
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Samlet tilsynsresultat 

Tilsynsførende fra akkrediteringsraadgiverne.dk har på vegne af Silkeborg Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos 
Virklund 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 vid udstrækning indfriet. Medarbejderne kender 
målene og planlægger arbejdet sammen med beboerne i den udstrækning, det er muligt. Der udvises et gensidigt 
tillidsforhold og et tæt samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Det fremmer, at nogle beboere kommer med til 
aktiviteter, som de måske ikke ellers ville være kommet til.  
 
Boligerne er hyggelige, hjemlige og personlige og beboerne fortæller, at de er glade for at bo på plejecentre. De oplever, 
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.   
 
Plejecentret støttes af et aktivt Centerråd og frivillige. Centerrådet afvikler forskellige aktiviteter for beboerne, hvor 
pensionister i Virklund også er velkomne og frivillige medvirker til et varieret hverdagsliv. De pårørende inddrages 
naturligt i hverdagen af beboerens kontaktperson. 
 
Personlig og praktisk hjælp: Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for, og at den praktiske hjælp i vid 
udstrækning tilrettelægges tilfredsstillende med inddragelse af beboeren ud fra dennes vaner, ønsker og behov samt 
mulighed for medvirken. 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. 
 
Beboerne fremtræder velplejede og velsoignerede. Alle interviewede medarbejdere udviser hjælpsomhed og 
engagement i at yde den bedst mulige personlige pleje. Medarbejdere kan redegøre for, hvorledes det prioriteres, at 
beboernes grundlæggende behov i videst mulige omfang bliver tilgodeset.   
Medarbejderne har fokus på ernæring og har viden om, at ernæringen er grundlaget for beboernes aktivitetsmulighed. 
Beboernes muligheder, ønsker og behov for vedligehold af fysiske færdigheder bliver imødekommet i hverdagen ved at 
medarbejdere, som kender beboerne godt, sikrer at de støttes i at gå ture eller andet.  
 
Kvalitetsudvikling: Leder fortæller om kvalitetsforbedringer, som er implementeret samt om planlagte forbedringstiltag. 
Disse er nærmere beskrevet i afsnittet ”Kvalitetsudvikling” på side 23.  
 
De ovenfor nævnte styrker og erfaringer med arbejdet med ”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter” samt øvrige erfaringer 
med kvalitetsforbedringer er et godt afsæt til at arbejde med de udfordringer, som tilsynet fandt.  
 

Forbedringsområder, opmærksomhedspunkter og anbefalinger 
Enkelte områder med forbedringsbehov beskrives nedenfor efterfulgt af tilsynets kommentarer og anbefalinger.  
 
 
Plejecentrets fysiske rammer   

Målepunkt 2: Den personlige bolig -  mulighed for samvær i mindre grupper 
Målepunkt 7: Trygt og stimulerende udeliv 

 
”Det Gode Hverdagsliv” omhandler beboernes mulighed for at have samvær og opholde sig i hyggelige og trygge rammer. 
Virklund Plejecenter har ikke fælles opholdsstuer eller mindre rum til rådighed for beboerne tæt ved deres lejligheder.  
Beboerne er derfor overvejende henvist til at opholde sig i egen lejlighed, hvilket ikke fremmer, at mentalt friske beboere 
kan skabe sig et netværk af ligesindede.  
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Beboerne har adgang til udeliv, men haven er ikke afskærmet mod en trafikeret vej, og der går en lille bæk gennem 
haven, hvilket betyder, at mennesker med demens ikke selv kan færdes i haven. Der er en grussti rundt om plejecentret, 
som ikke er velegnet for beboere i kørestole eller rollatorer. 
 
 
Tilsynet anbefaler, at   

 Virklund Plejecenter arbejder med at skabe mulighed for at være sammen i mindre, adskilte grupper 
 Virklund Plejecenter arbejder videre med at gøre haven til et hyggeligt og trygt sted at være for alle beboere. 

 
Udfordringerne med de fysiske rammer inden- og udendørs kan ikke alene løses i Virklund Plejecenters eget regi. 
 
 
Målepunkt 6: Faglig og kompetent pleje og omsorg -  Dokumentation 
Dokumentationen er i vid udstrækning fyldestgørende i forhold til døgnrytme- og funktionsevneark og omfatter relevante 
indsatsområder. Der ses generelt forbedringsbehov i forhold til sammenhæng mellem indsatsområderne og 
beskrivelserne i døgnrytmen. Tilsynet bemærker, at ernæringsvurdering ikke er ensartet og systematisk dokumenteret. 
 
Tilsynet anbefaler, at 

 Virklund Plejecenter arbejder med at skabe overblik i indsatsområderne, og at handleplanens beskrivelse 
hænger sammen med døgnrytmearket 

 Virklund Plejecenter arbejder med systematik og dokumentation for ernæringsvurdering til relevante beboere. 
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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 bl.a. forhold, som plejecentret ikke har indflydelse på. 
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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 giver spontant udtryk for, at plejecentret er et godt sted at bo. De 
fortæller, at de er trygge ved at bo på plejecentret. De er faldet godt til og 
fortæller, at alle er meget søde og gør deres bedste.  
 
Medarbejderne udviser stort engagement og fortæller, at de tilretter dagens 
forløb sammen med beboerne ud fra, hvad de gerne vil.  
 
Pårørende kan komme, som de har lyst til. Der er mange forskellige 
aktivitetstilbud, som medarbejderne inviterer beboerne til at deltage i på en 
motiverende måde. Medarbejderne udviser respekt for beboerens valg. 
 
En demensramt kvinde lyser op, da assistenten kommer ind i lejligheden, 
rækker hænderne frem og siger, hun har savnet hende. Medarbejderen får et 
knus. 
 

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.  
 

 
Beboerne oplever at få den hjælp, de har brug for.  
 
Hjælpen tilbydes individuelt i form af spejling, guidning, undervisning, 
vejledning, støtte eller handle for beboeren.  
 
Beboerne udtrykker tilfredshed med deres kontaktperson. 
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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 har besøgt 3 lejligheder, som er meget forskellige og indrettet ud fra 
beboernes interesser og behov. Et hjem bærer præg af, at beboeren pusler 
med bøger, fotos, tegner og farver, mens der ryges. Et andet hjem har 
påskepyntet inde og ude på terrassen. Selvom beboeren har både iltapparat og 
megen medicin på bordet, er det placeret, så det ikke dominerer hele stuen. 
I et tredje hjem holder medarbejderne orden og sætter møblerne, så rollator 
og kørestol kan komme omkring. Hjemmet fremstår alligevel hyggeligt. Alle 
hjem og hjælpemidler fremstår rengjorte. 
 

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

 
Fælles fund for punkterne: 2.2, 2.3. 
 
Inden en beboer flytter ind, tager den kommende kontaktperson og leder 
initiativ til hjemmebesøg, hvor også den pårørende kan deltage. Borger 
modtager en velkomstpjece, og der tales om forventninger. I samtalen afklares 
pårørendes rolle i den kommende beboers hverdag. 
 
Opfølgende samtale mellem beboer, pårørende og leder/kontaktperson sker 
efter et par måneder. En del af samarbejdet med pårørende foregår i praksis 
via mail, hvilket er er god mulighed for travle pårørende. Kontaktperson sender 
mail til pårørende, hvis der sker ændringer i hverdagen. Lederen udsender hver 
måned menuplan og aktivitetskalender, som husets aktivitetsmedarbejder 
udarbejder sammen med de frivillige og Centerrådet.  
 

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. 

 

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. 

 
Da maden tilberedes i produktionskøkken et stykke fra lejlighederne, er det 
sjældent, at beboerne deltager i madlavningen.  
 
Beboerne opfordres til at være med ved rengøringen i lejligheden og fx tørre 
støv af, lægge tøj sammen eller andet. 
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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, at en beboer ønsker at være privat og 
eksempelvis ønsker at spise i egen bolig eller have besøg.  

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

                     Virklund Plejecenter har begrænsede fællesarealer, hvilket betyder, at 
beboerne fortrinsvist opholder sig i deres lejligheder. Der er ingen dagligstuer 
eller mindre rum, hvor større eller mindre grupper af beboere kan mødes og 
hygge sig. 
 
Der er en lille hyggekrog med TV i forbindelse med Caféen, men medarbejdere 
fortæller, at beboerne sjældent sidder der. 
 
Der er et aktivitetsrum, som ikke anvendes til social hygge udover de planlagte 
aktiviteter. 
 
Der er ”glasgange” som forbinder boenhederne. Her står et par stole og et 
bord. Om vinteren er gangene meget kolde, og beboerne kan ikke sidde der. 
Om sommeren benytter beboerne ind i mellem faciliteterne. 
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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. 

 
Beboerne fortæller, at maden er meget varieret og velsmagende. Maden kan 
ikke duftes i Cafeen, da maden fremstilles i produktionskøkkenet bag caféen. 
Her laves mad til beboerne og pensionisterne i Virklundområdet. Køkkenleder 
oplyser, at maden for det meste laves helt fra bunden med friske råvarer 
svarende til årstiden. Ca. 60% af indkøbene er økologiske, og køkkenleder 
forventer at nå 65% inden længe. 
 
Menuplan ses i lejlighederne og på de ophængte info-skærme. 
 

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

   Beboerne hjælper sjældent med at dække bord, da caféen ligger et stykke væk 
fra lejlighederne. En del beboere spiser morgenmad og aftensmad i eget hjem, 
og middagen indtages for de flestes vedkommende i caféen.  
 
Når beboerne spiser i caféen, er der altid medarbejdere tilstede. De spiser 
sammen med beboerne og hjælper ved behov. Medarbejderne forsøger at 
sætte ”et godt spisebord” sammen, så beboerne kan hygge sig og sludre. Hvis 
en beboer ikke ønsker at sidde sammen med nogen, respekteres dette.  
 

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

                      Fælles fund for punkterne: 3.3, 3.4, 3.5. 
 
Medarbejderne er med ved måltiderne, idet de lægger vægt på at være så 
meget sammen med beboerne som muligt. Medarbejderne hjælper de 
beboere, der har brug for det. Beboere og medarbejder småsnakker med 
hinanden. Andre beboere har brug for ro. 
 
Ved frokosten er Caféen præget af borgere, som kommer og går. Det giver uro 
og støj, hvilket ikke alle beboere har behov for. 
 

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. 

 

3.5 At der er rum for nærvær og god stemning med fokus på den 
enkeltes behov. 
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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 medvirker til, at beboerne vedligeholder og udvikler netværk 
ved dagligt at være opmærksomme på beboernes mulighed for at deltage i 
fælles aktiviteter.  
 
Medarbejderne fortæller, at de har et godt samarbejde med pårørende, som 
kommer, når de har mulighed, uanset tidspunkt. 2 beboere fortæller, at de har 
mange pårørende i nærheden, som ofte kommer på besøg, og at pårørende 
kommer godt ud af det med medarbejderne. 
 

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

 
Pårørende er altid velkomne. De pårørende får tilsendt en oversigt over 
arrangementer, så de har mulighed for at prioritere deltagelse. Fx  er der 
påskefrokost for pårørende, beboere og medarbejdere. 
Fødselsdag for den enkelte beboer fejres gerne med pårørende,. 

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: 
 
Plejecentret støttes af et aktivt Centerråd. Centerrådet afvikler forskellige 
aktiviteter for beboerne, hvor pensionister i Virklund også er velkomne. 
Desuden bistår frivillige med aktiviteter og hjælp til en varieret hverdag. En 
frivillig kommer 2-3 gange om ugen og cykler med beboerne ud i skoven, til 
søen eller rundt i området. Ved højtider kommer en tidligere medarbejder som 
frivillig og pynter op med blomster på gangarealerne.  
 
Plejecentret har lokaler til centerfunktion for pensionister i Virklundområdet, 
hvilket skaber liv på plejecentret. Der er mindre grupperum, som anvendes, 
eksempelvis til IT-undervisning, som beboerne også kan deltage i. Der er 
desuden kortklubber og strikkeklub samt en udendørs Bocciabane, som 
pensionistforeningen også anvender.  
 
Både beboerne, medarbejdere og pårørende sætter stor pris på de frivilliges 
indsats, der er med til at skabe værdi for beboerne. 

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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Der er et træningslokale med tilknyttet fysioterapeut for borgere med behov 
for genoptræning. Der er endvidere lokale til tandlæge og fodterapeut. 
 
Aktivitetsmedarbejder koordinerer en række aktiviteter med frivillige, 
lokalforeninger, dagplejen, den lokale præst, skolen og andre. Hun hjælper 
beboerne med at fremstille ting til salgsbordet f.eks. kort. Derudover har hun 
kontakt til firmaet, der sponserer f.eks. tørklæder, pudebetræk og andet. 
Tingene sælges, og pengene gives til at medfinansiere plejecentrets aktiviteter.  
 
Leder fortæller, at der arbejdes på et projekt med anlæggelse af en lukket 
sansehave, og at interessenter vil blive inddraget i processen. 
 

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 

                   De fysiske rammer for pårørendes besøg er begrænsede, idet der ikke er fælles 
opholdsstuer eller mindre rum, hvor flere mennesker kan mødes. De 
pårørende besøger derfor beboeren i lejligheden. 
 
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. 

                      Aktivitetsmedarbejderen og de frivillige støtter beboerne i at deltage i 
aktiviteter, de har glæde af. En beboer holder af at være i sin lejlighed, hvor 
han får tiden til at gå med at læse faglige bøger, ordne gamle fotos samt tegne 
og farvelægge. En anden beboer fortæller, at hun deltager i forskellige 
aktiviteter og aldrig siger nej til en cykeltur. Hun er glad for sin lejlighed og vil 
gerne se fjernsyn. En tredje beboer vil gerne med til aktiviteter, hvor hun nyder 
samværet med andre. 
 
I godt vejr nyder beboerne den lille terrasse ud mod en velplejet have, eller 
sidder i den fælles atriumgård beplantet med krukkeblomster og krydderurter. 
 

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

 
Der er et bredt tilbud af aktiviteter både fra foreninger, frivillige, centerråd, 
dagplejen med flere. Der er fællessang en gang om måneden, fællesspisning, 
bankospil og andre arrangementer såsom modeopvisning.  
Nogle beboere har besøgsvenner. 
 
Beboerne har en aktivitetsplan i lejlighederne. Efter morgenplejen spørges 
beboerne, om de har lyst til at deltage i dagens aktivitet. Medarbejdere støtter 
beboerne i at deltage i aktiviteter, der passer til beboerens behov. En 
medarbejder fortæller, at de individuelt tilbyder aktiviteter til de demente 
beboere ud fra deres kognitive færdigheder. Der er tillige cykelture 1-3 dage 
om ugen med frivillig. 
 
Der tages jævnligt fotos af beboerne, når de deltager i aktiviteter. Billederne 
hænges op i lejligheden til glæde for beboeren og de pårørende. 

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

 
Medarbejderne fortæller, at de ved måltiderne søger at sætte beboere 
sammen ud fra deres kognitive formåen. Da der ikke er fælles opholdsstuer, 
eller mindre opholdsrum opholder beboerne sig ofte i eget hjem, hvilket 
mindsker mulighed for netværksdannelse. 
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Lederen fortæller, at plejecentret i fremtiden skal fungere som ”Profil 
plejecenter for mentalt velfungerende beboere”.  

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.  

5.5 At borgerne oplever selvstændighed og kontrol over daglige 
aktiviteter, omgivelse og valgmuligheder. 

 
Under interview med beboerne giver 2 ud af 3 udtryk for, at de kender 
aktiviteterne, der tilbydes og vælger, hvad de har lyst til. Den tredje beboer kan 
ikke selv tage stilling, og medarbejderen udviser nærhed med beboeren og kan 
læse hendes kropssprog, så hun får valgt, det hun gerne vil. 
 

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. 

 
Ved interview af 4 medarbejdere giver alle udtryk for, at ADL er væsentlig for 
beboerens livskvalitet. De fortæller, at der hver dag bliver udarbejdet en 
køreliste, hvor beboerens ressourcer fremgår samt hvorledes, medarbejderen 
bedst kan samarbejde med den enkelte beboer for at fastholde 
aktivitetsniveauet. 
Medarbejderne udviser engagement i at imødekomme beboernes ønsker og 
behov og i at motivere beboerne til at deltage i hjælp til selvhjælp. 
 
Tilsynet følger en medarbejders morgenpleje til en demensramt kvinde. 
Medarbejderen guider hele tiden beboeren og udfordrer denne i forhold til 
selv at klare hygiejnen. Beboeren siger nej til det meste, men medarbejderen 
formår gennem guidning og afledning at få beboeren til at børste tænderne 
selv, medvirke ved øvre toilette, samt medvirke ved nedre toilette. Hele 
morgenplejen afspejler denne positive tilgang til beboeren. Det er tydeligt, at 
beboeren har stor tillid til medarbejderen. 

5.7 At aktiviteterne planlægges i fællesskab med borgerne. 
 
 

 Aktiviteterne planlægges i et samspil mellem beboerne, 
aktivitetsmedarbejderen, centerrådet, de frivillige, lederen og medarbejderne. 

5.8 At plejecentrene gør noget særligt ud af mærkedage og højtider.  Mærkedage og højtider fejres på plejecentret og gerne sammen med 
pårørende, eksempelvis er planlagt påskefrokost. Der er løbende over året 
fællesspisning med beboerne, hvor frivillige, medarbejdere og pensionister i 
Virklundområdet deltager. Der afvikles årligt en fælles beboer/personalefest. 
 

5.9 At nye sociale fællesskaber skabes gennem aktiviteter med 
indhold. 
 

 Få af beboerne er i stand til at knytte tætte nye kontakter til andre. 
Medarbejderne støtter beboerne i at finde hinanden og 2 af beboere udtrykker 
glæde over at være sammen med andre ved måltiderne og til aktiviteter. 
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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.   
 
Lederen fortæller, at beboernes helbredssituation udfordrer medarbejdernes 
faglige viden, og at der derfor overvejende er ansat social- og 
sundhedsassistenter samt sygeplejerske, hvilket har øget kontinuiteten.  
 
Medarbejderne fortæller om samarbejdet på tværs af boenhederne med 
kolleger, fysio/ergoterapeuter, læger, præsten, vågekoner, pedellen, 
rengøringspersonalet, aktivitetsmedarbejderen og andre. Samarbejdet 
fremmer, at beboerne får den pleje og behandling, de har brug for. Samtidig 
giver den tværfaglige sparring øget viden og en nuanceret faglig tilgang.  
 
Vedligehold af fysiske færdigheder     
Virklund Plejecenter har et godt tværfagligt samarbejde, som understøtter, at 
beboerne vedligeholder deres funktionsevne og om muligt forbedrer den. 
Funktionsevnen har betydning for borgernes værdighed og mulighed for at 
deltage i aktiviteter og socialt samvær, hvilket er centrale elementer af ”Det 
Gode Hverdagsliv”. Sygeplejersken fortæller, at der arbejdes meget ud fra 
mestringsstrategien. 
 
Beboernes muligheder, ønsker og behov for vedligehold af fysiske færdigheder 
bliver imødekommet i hverdagen ved at medarbejdere, som kender beboerne 
godt, sikrer at de støttes i at gå ture eller andet.  
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Ernæringstilstanden har stor betydning for vedligehold af funktionsevnen. Der 
er fokus på sund ernæring og viden om, at ernæringen er grundlaget for 
beboernes aktivitetsmulighed. Beboerne tilbydes vejning efter behov og BMI 
beregnes. Medarbejderne fortæller, at småt spisende beboere tilbydes 
specielle småretter fra køkkenet. 
 

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. 

 
Assistenterne er kontaktpersoner for et antal beboere, og det er tilsynets 
oplevelse, at der er en dialog, hvor der lyttes til beboernes ønsker og forslag. 
Udfordringer i beboeromsorgen løses ofte ved nytænkning. 
En assistent fortæller, at hun forsøger at få beboerne til at gøre det, de ikke 
tror, de kan, og derved få oplevelse af success. Hun har eksempelvis sammen 
med en beboer udarbejdet et ”dagsskema”, hvor det fremgår, hvornår det er 
medicintid og spisetider og hvilke aktiviteter, hun skal til. Beboeren oplever, at 
have struktur på sin hverdag og er blevet mere glad.  
 

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

 
Medarbejdernes individuelle kompetencer fremstår samlet set som 
tilstrækkelige til at løse opgaverne. 

 
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. 
 

 Der er fokus på sikker medicinhåndtering. Via UTH indberetninger er der 
arbejdet med følgende: 

- Alle medarbejdere anvender Tablets i medicinhåndteringen 
- Der er indført et afkrydsningsskema, som viser, om beboer har fået 

medicinen.  
- Alle beboere får deres medicin inde i lejligheden 

Aktuel og ikke-aktuel medicin opbevares korrekt adskilt i beboernes lejligheder. 
 

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

 Der er foretaget stikprøver i 4 omsorgsjournaler, som generelt indeholder 
opdaterede døgnrytme- og funktionsevneark. Medarbejderne fortæller 
supplerende om væsentlige aktiviteter, som beboerne har behov for at udføre 
for at fastholde og om muligt styrke funktionsevnen. I døgnrytmeplan eller 
indsatsråder skal disse oplysninger formidles, således at beboeren sikres 
kontinuitet, også når den faste medarbejder ikke er på arbejde. 
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Indsatsområder er oprettet med beskrevne handlinger og afledte evalueringer, 
dog kan det være svært at fastholde overblikket, hvis en handleplan strækker 
sig over mange måneder, og der ikke tages stilling til med baggrund i 
evalueringerne, om handleplanen skal justeres. Der er uensartet praksis for, 
hvad der skrives i evaluerings- og i handleplansfeltet.  
 
For en beboer står skrevet i Indsatsområde, at hun skal have behandler-
strømper på og hvorledes, dette skal gøres, men information om dette fremgår 
ikke af døgnrytmen under personlig pleje, hvilket er sårbart. 
 
Ernæringen er et vigtigt element i hverdagen, men i ingen af journalerne er 
beskrivelse af ernæringen i døgnrytmeplanen, selvom beboers BMI er lav. 
 

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

 Lederen fortæller eksempler på, hvorledes hun sikrer løbende kontakt med 
aften- og nattevagterne og holder sig orienteret ved den mundtlige formidling i 
vagtskifter. Leder indsamler løbende emner til kompetenceudvikling blandt 
andet via MUS, hvilket har afstedkommet undervisning i bl.a. autisme. 

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. 

                      Alle beboere har en terrasse, og de adspurgte benytter den, når vejret er godt. 
Beboerne støttes i at komme udenfor og følges af frivillige ved behov og ønske. 
  

7.2 At borgere med funktionsnedsættelse også har adgang til udeliv.                       Udeområdet består af havearealer og atriumgårde, hvor beboere, 
medarbejdere og frivillige opholder sig om sommeren og kan hygge sig med at 
spise udenfor og eventuelt grille.  
 
 

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. 

 
Fælles for 7.3 og 7.4: 
 
Haven fremstår velplejet med varieret plantevækst. Den er hyggelig med 
blomstrende træer, forårsblomster, og en grøn græsplæne, der i en del af 
haven gennemskæres af en bæk.  
 
Beboernes terrasser ligger ud til græsplæner og nogle til et lille vandbassin, 
hvor der er ænder fra om foråret. 
 

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. 

 
Havearealerne er ikke afskærmet mod en trafikeret vej, og der går en lille bæk 
gennem haven, hvilket betyder, at mennesker med demens ikke selv kan 
færdes i haven. 
 
Der er ved at blive udarbejdet forslag til at gøre haven til et hyggeligt og trygt 
sted at være for alle beboerne. 
 

7.6 At udearealerne har sikre og tilgængelige adgangs- og 
opholdsforhold og med plads til kørestole, brede gangstier og 
med skridsikker og fremkommelig belægning. 

 
Beboere som anvender rollator har svært ved at gå på grusstierne, og 
kørestolsbrugere har også svært ved at køre på grusstierne. 

  



Uanmeldt tilsyn hos Virklund Plejecenter, Silkeborg Kommune             
         

23 
 

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. 
 

Virklund Plejecenter anvender UTH til kvalitetsforbedringer. Fokusområde er medicinhåndtering, og 
ændringer i arbejdsgangene har forbedret kvaliteten og nedsat antallet af UTH 
 
Hændelsesanalyser på fald har medført større opmærksomhed på anvendelse af trædemåtter og 
tilbud om bløde bælter ved tendens til at glide ud af kørestolen. 
 
Virklund Plejecenter skal være et Profil plejecenter for mentalt friske, hvilket giver nye udfordringer. 
 

 Forhold, der understøtter kvaliteten ift. fokusområderne  Eksempler på forbedringer 
 

 Medarbejdersammensætningen er tilpasset kompleksiteten i beboernes helbredstilstand. 
 Alle beboere har en kontaktperson. Sygeplejersken er fast sparringspartner og koordinator 

ved ændringer i beboers tilstand og i samarbejdet med lægerne. 
 Egenkontrol af medicinhåndtering og dokumentation 
 Udarbejdelse af årshjul for arrangementer 
 Samarbejde med pårørende suppleret med nyhedsmail 

 
Kommende forbedringstiltag 

 
 Arbejde videre med haveprojektet og inddrage interessenterne 
 Skabelse af fællesopholdsrum og mindre, adskilte opholdsmuligheder 
 Arbejde med ”Profil plejecenter for mentalt friske” 
 Arbejde med den vanskelige samtale 
 Understøtte innovation og styrkelse af læring gennem refleksion. 
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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 
 
 
 


