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Forord 

Det Kommunale Tilsyn udføres blandt andet ifølge § 151 i Lov om social service. Tilsynet omfatter både indholdet af 
tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på over for de borgere, der modtager kommunale serviceydelser. 
 
I lighed med 2017 er de 7 temaer i Politikken om Det Gode Hverdagsliv centralt. I 2018 er målepunkt 6 justeret og udvidet i 
tråd med servicelovens § 151.  
 
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.  
 
Plejecentrets styrker beskrives med eksempler på god praksis. Tillige beskrives eventuelle udfordringer og læringspotentiale 
sammen med tilsynets eventuelle anbefalinger til forbedringer.  
 
Sidste del af rapporten indeholder uddybende oplysninger om grundlaget for vurderingen. 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 

Fårvang Ældrecenter, Lærkevej 19, 8882 Fårvang 

Leder 

Lokalleder: Susanne Vindum 

Antal borgere 

28 borgere 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

9. oktober 2018, kl. 13-16.15 

Datagrundlag og metodik 

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

- Dokumentation: 4 borgeres pleje- og omsorgsjournal, informationer til borgerne, ”Den bette avis”, 
kostplan, aktivitetsplan og andet. 

 
- Interview:  2 borgere, som begge er informeret om formålet og indhold af tilsynet og har givet tilsagn om 

at blive interviewet, 6 ansatte, heraf 1 sygeplejerske, 2 assistenter, 1 hjælper, 1 køkkenmedhjælper samt 
lokalleder.  

 
- Observation: Borgers bolig, borgers tilstand, borgers hjælpemidler, samvær mellem medarbejder og 

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

Tilsynsførende 

Nethe Britt Jorck, sygeplejerske, MPP. 
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Samlet tilsynsresultat 

Tilsynsførende fra akkrediteringsraadgiverne.dk har på vegne af Silkeborg Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn hos  
Fårvang Ældrecenter. 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 borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 
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Tilsynets opsummering af styrker og udfordringer 

Nedenfor fremgår de styrker, som tilsynsførende har vurderet er til stede på plejecentret. Desuden beskrives eventuelle 
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 i ”Det Gode Hverdagsliv” er generelt implementeret 
på Fårvang Ældrecenter.  De interviewede borgere udtrykker, at de møder imødekommende medarbejdere.  
 
Plejecentrets indendørs rammer og indretning benyttes i vid udstrækning i tråd med politikkerne og målene. Forholdene 
giver plads og udfoldelsesmuligheder for samvær med frivillige, børnehave, venneforening og andre. De indgår positivt i 
borgernes hverdag tillige med 6 flexjobbere. Det medvirker til, at borgerne tilbydes et bredt udvalg af muligheder, og at 
de kan komme ud i den friske luft. Der synges, læses historier og andre aktiviteter, som også skaber sociale sammen-
hænge i hverdagslivet.  
 
Personlig hjælp, omsorg og pleje: Tilsynsførende vurderer, at den praktiske hjælp samlet set lever op til kvalitets-
standarden. Flere kontaktpersoner kan fortælle eksempler på, at borgerne inddrages i løsningen af opgaverne i det 
omfang, det er muligt. Det fremmer borgerens evne til at tage vare på sig selv. Fællesarealer, boliger og hjælpemidler 
fremtræder generelt rengjorte.  
 
De interviewede medarbejdere fortæller, hvorledes de sikrer, at borgerne involveres i den personlige pleje og samtidig 
får den hjælp, de har brug for. Borgerne fremtræder generelt velplejede og velsoignerede. Medarbejdere kan redegøre 
for, hvorledes det prioriteres, at borgernes grundlæggende behov i videst mulige omfang bliver tilgodeset.   
 
Kvalitetsudvikling:  
Plejecentret medvirker til at implementere kommunalt initierede tiltag. Følgende område har opnået forbedringer:  
 
Mål 6: Den vedligeholdende indsats ift. fysiske og psykiske færdigheder er tilfredsstillende 
Ved indflytning tilbydes alle borgere besøg af ergoterapeut og fysioterapeut. Besøget omfatter faldforebyggelse, hjælpe-
midler og scoring af funktionsevnen. Vurderingen giver grundlag for afklaring af borgers potentiale og mulige mål ift. 
funktionsevnen. Ud fra disse mål fastlægges indsatser sammen med borgeren. Tilsynsførende konstaterer positivt, at den 
beskrevne tværfaglige indsats dels bidrager til kvalitetsløft for borgerne og dels medvirker til en løbende kompetence-
udvikling for medarbejderne.     
 
Fårvang er i gang med at tilpasse de tværfaglige borgerfokusmøder. Det sker for at opnå højere kvalitetsniveau og en 
bedre koordinering af de tværfaglige kompetencer. Ønsket er at styrke den fælles tilgang og professionalisme.   
 
Et supplerende indsatsområde er at opnå mere ensartede arbejdsgange også på tværs af ældrecentret. Videndeling har til 
hensigt at gøre tavs viden til fælles viden og dermed også skabe øget trivsel for borgerne i hverdagen. 
 
De ovenfor nævnte styrker og erfaringer med kvalitetsforbedringer er et godt afsæt til at arbejde med de udfordringer, 
som tilsynet fandt. 
 
Forbedringsområder, opmærksomhedspunkter og anbefalinger 

9 ud af de i alt 11 målepunkter er samlet set vurderet ”Helt opfyldt.” 
Der er 1 opmærksomhedspunkt om kvalitet og forandringsprocesser. 
 
Målepunkt, som er vurderet ”I betydelig grad opfyldt”. 
 
Målepunkt 6d: Den vedligeholdende indsats ift. fysiske og psykiske færdigheder er tilfredsstillende 
Ernæringsindsatssen indgår som del af dette målpunkt. Ernæringsindsatsen er grundlag for funktionsevnen og derved for 
opfyldelsen af ”Det Gode Hverdagsliv”. Ernæringsindsatsen blev også identificeret som forbedringspunkt i marts 2017.  
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Arbejdsgangene fremstår uensartede på tværs af plejecentret. De usikre arbejdsgange kan indebære en risiko for 
ernæringstruede borgere.  
 
Tilsynet anbefaler, at Fårvang 

 Systematiserer forandringsproces for at forbedre ernæringsområdet via ernæringsscreening, vægtmåling og 
reaktion på vægtmåling 

 Udfører løbende journalaudit som opfølgning på disse tiltag 
 Anvender de opnåede erfaring til at identificere og kvalitetsudvikle andre områder med behov for at forbedre 

kompetencer og arbejdsgange.    
 
 
Målepunkt vurderet ”I nogen grad opfyldt”: 
 
Målepunkt 6e: Det skriftlige arbejdsgrundlag understøtter, at borger modtager den rette ydelse 
Fårvang er godt i gang med implementering af den nye omsorgsjournal Nexus. Forbedringspunkterne vedrører 
nedenstående punkter. 
 
Generelle oplysninger om borgers fysiske og psykiske funktionsniveau 
Oplysninger dokumenteres forskellige steder i Nexus ift. hvorvidt borger er udfordret af afasi/er udadreagerende/ døv/ 
lam/dement/ palliativ fase/sondeernæret/amputeret/lungesyg m.m. Det kan være usikker praksis, da medarbejderne 
ikke kan vide, hvor kollegaen har indført en oplysning.     
 
Døgnrytmeplaner 
Stikprøve vises, at 2 ud af 4 døgnrytmeplaner indeholder handleanvisende oplysninger, som er i overensstemmelse med 
borgers aktuelle funktionsniveau. Fysioterapeutens bidrag i det tværfaglige arbejde, herunder borgerfokusmøder 
afspejler sig ikke i døgnrytmeplanerne, selvom øvelser o.lign. skal indgå i den personlige pleje/praktiske hjælp.   
 
Mål for den vedligeholdende indsats 
Medarbejdere med indsigt i borgers stå- balance- og gangfunktion ved, hvad borgers mål og potentiale er. Denne viden 
fremmer, at borger får den rette ydelse, og det skal fremgå af omsorgsjournalen, hvorvidt målet er, at borger vil/kan 
- vedligeholde aktuelt funktionsniveau, (som er… 
- genoprette funktionsniveau efter sygdom (til igen at kunne …. 
- øge funktionsniveau (eksempelvis en borger, som hver dag arbejder på at forbedre sin ståfunktion. 
- støttes i at være i sit livs sidste fase.  

 
Fårvang Plejecenter har på tilsynstidspunktet igangsat planer for forbedringer af dokumentationen. 
 
Tilsynet anbefaler, at Fårvang Ældrecenter fortsætter implementeringen af den nye omsorgsjournal, herunder  

 ensartet placering af oplysninger om borgers fysiske og psykiske funktionsniveau 
 justerer arbejdsgangene for opdatering af døgnrytmeplaner 
 sikrer, at medarbejdere har lettilgængelig adgang til mål og planer for funktionsevnen for den enkelte borger. 

 
 
Opmærksomhedpunkt 
 
Kvalitetsudvikling og forbedringsprocesser 
Ved tilsynsbesøget i marts 2017 var ernæringsindsatsen ikke i overensstemmelse med det besluttede kvalitetsniveau. 
Ernæringstilstanden har stor betydning for vedligehold af funktionsevnen og er derved et grundlæggende element i ”Det 
Gode Hverdagsliv”. Tilsynet anerkender, at ernæringsindsatsen har været i fokus, men bemærker, at resultaterne er 
udeblevet. 
 
Tilsynet anbefaler, at Fårvang Ældrecenter indfører systematik i kvalitetsarbejdet  

 Identificerer emner, hvor kommunen har besluttet mål for kvalitetsniveauet – eksempelvis ernæringsindsatsen 
 Fastlægger kvalitetsovervågning og indsamler kvalitetsdata - eksempelvis fra tilsyn til forbedringer 
 Følger op på kvalitetsovervågningen og tager stilling til, om kvalitetsniveauet er tilfredsstillende 
 Prioriterer eventuelle forbedringstiltag og gennemfører dem – eksempelvis justering af arbejdsgange, PDSA mm.  

Følger op på, om forandringerne har medført forbedringer via løbende evalueringer.  
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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 målene.  Vurderingen er angivet med farver. 
 

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

 
 

 
Målepunkter  Vurdering 

 
Mål 1 Hjemlighed og næ*rvær   

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  
  
A: Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov 
 

 

B: Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende  
 

 

C: Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende 
 

 

D: Den vedligeholdende indsats ift. fysiske og psykiske færdigheder er tilfredsstillende 
 

 

E: Det skriftlige arbejdsgrundlag understøtter, at borger modtager den rette ydelse 
 

* 

Mål 7 Trygt og stimulerende udeliv  **  

*  Den manglende målopfyldelse skyldes til en vis grad forhold, som plejecentret ikke selv har fuld indflydelse på. 
**Områderne indgår i den samlede ombygning af Fårvang  
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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.  
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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 
 
Flere af de interviewede borgere fortæller, at Fårvang er et godt sted at bo.  De 
kommer fra nærområdet og oplever, det er dejligt at bo tæt på dem, man 
kender. Det er hyggeligt, og man møder kendte ansigter.  
 
En anden borger fortæller spontant, at han ikke kommer ikke fra nærområdet. 
Snakken ved spisebordet er naturligt oftest om personer og på lokale emner, 
som han ikke kan deltage i. Han oplever, at han er langt væk fra Silkeborg, hvor 
han tidligere boede og levede sit liv blandt sit netværk. Han fremtræder trist.   
Han udtrykker, at han er tryg ved at bo på plejecentret, og at medarbejderne er 
søde alle sammen.  
 
Venneforeningen giver borgerne muligheder for at leve livet med adspredelser 
i hverdagen. Borgerne liver op, da frivillige om eftermiddagen bidrager med 
snak og smilene kommer frem.      

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.   

 
Borgerne oplever at få den hjælp, de har brug for og er glade for deres 
kontaktperson, som hjælper med tvivlsspørgsmål.  
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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. De er meget forskellige og 
afspejler, hvad borgeren interesserer sig for.  

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

 
Fælles fund for punkterne: 2.2, 2.3. 
 
Hjemmebesøg udføres som regel ikke, da der er kort varsel, fra Fårvang kender 
til, at en borger kommer, til borgeren flytter ind. 
 
Efter indflytning samles borger og evt. pårørende med repræsentanter fra 
personalet (kontaktpersonen og sygeplejersken). Her tales om hverdagen på 
plejecentret. Der drøftes også gensidige forventninger samt borgers ønsker og 
vaner.  
  

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. 

 
Terapeuterne hjælper til at afdække, om nyindflyttede borgerne har potentiale 
for at deltage i ADL-aktiviteter. Borgerne inviteres til at være med ved 
hverdagsaktiviteter, eksempelvis at dække bord, tørre støv af, lægge tøj 
sammen eller andet. 
  

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 borger ønsker at være inde hos sig 
selv, eller ønsker at spise i egen bolig. 

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

 
Plejecentrets fællesarealer er underinddelt, så det er muligt at være sammen i 
mindre adskilte grupper. 
 
 Der ses en del mindre møbelgrupper, som indbyder til samvær og ro.  
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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. 

 
Fårvang har to adskilte afdelinger. Det ene afsnit er nyrestaureret med nyt 
køkken, som indgår i bo-enheden. Her laves mad fra bunden, hvilket borgerne 
er meget tilfredse med. De nyder, at duften fra maden breder sig. 
 
Den anden afdeling får leveret maden fra produktionskøkkenet i Ans. 
Afdelingen skal ombygges, idet der fremover indrettes leve-bo miljø og i den 
forbindelse også etableres eget køkken. 
 
Der foreligger kostplan for indeværende måned.   
  

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

   Medarbejderne lytter sig frem til, om borgerne er tilfredse med maden og 
hører, om der er ønsker til menuen. Er der nogen, der har fødselsdag, kommer 
deres ønsker på menuen.  
 
Nogle af borgerne hjælper med at dække bord.  
  

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

 
Fælles fund for punkterne: 3.3, 3.4, 3.5. 
 
Borgerne foretrækker at spise sammen med de andre borgere og 
medarbejderne. 
 
Borgere med behov for megen ro spiser i deres boliger og medarbejderne 
hjælper dem med måltidet efter behov.  
 
  

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 og de frivillige hjælper borgerne med at være med, når der er 
mulighed for at hygge sig med andre.  
 
Medarbejderne fortæller, at de har et godt samarbejde med pårørende, som 
kommer, når de har mulighed, uanset tidspunkt. 
  

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. 

 
Medarbejderne udviser opmærksomhed på, at pårørende synes, det er rart at 
komme. De sørger for kaffe og lagkage, hvis der er fødselsdag. Pårørende kan 
også låne lokaler til mærkedage.  
  
  

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: 
 
Fårvang har 35 frivillige, hvoraf nogle er en del af venneforeningen. 
Venneforeningen arrangerer en del aktiviteter. De frivillige har meget 
forskellige kompetencer og bidrager positivt på hver deres måde.  
 
Både borgerne, medarbejdere og pårørende sætter stor pris på indsatsen, som 
giver liv og smil i hverdagen. 
 
Børnehaven kommer blandt andet til fastelavn og ved juletid. 

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. 

 

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 for 
pårørende. Der er gode muligheder i de store fællesarealer til indretning til 
legeområder.  
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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. 

 
Venneforeningen tilbyder et udvalg af aktiviteter flere dage om ugen. Desuden 
bidrager flex-jobber også til meningsfulde adspredelser i hverdagen.  
 
Derudover opholder borgerne sig sammen med andre borgere eller er i eget 
hjem med egne gøremål, afslapning, strikketøj, fjernsyn eller musik. 
  

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

 
Borgere, der gerne vil i kirke, får tilbud om at blive kørt ved menighedsrådets 
hjælp. 
 
En medarbejder giver eksempler på, at demente borgere får mulighed for at få 
læst højt, eller bare sidde stille med en medarbejder og hygge sig. En borger 
sætter pris på et spil med udsagn, hvor deltagerne skal bidrage med svar.  
 
For kvinderne er indrettet et hyggeligt beauty-rum, hvor der er mulighed for at 
få lakeret negle og ordnet håret. Adspurgte medarbejdere fortæller, at 
mulighederne er få for at få brugt lokalet, men at man overvejer at forbedre 
det, fordi borgerne er glade, når det lykkes. 
 
 En mandlig borger taler om sine interesser, han kunne godt tænke sig, at der 
var en lille værkstedskrog, hvor man kunne bruge en hammer, søm og noget 
træ – bare et eller andet, som ligesom var det, man gjorde tidligere, som han 
siger. 
 
Fårvang er i gang med at forbedre indsatsen for den vedligeholdende indsats 
og overvejer i den forbindelse at tydeliggøre sammenhængen mellem den 
enkelte borgers ønsker/behov i forhold til de tilbudte aktiviteter. 
  

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

 
Medarbejderen er opmærksomme på at skabe mulighed for, at kognitivt 
velfungerende borgere kan finde sammen.  
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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 borgere med syns- og 
hørehandicap. 
  

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

 
Interviewede borgerne giver udtryk for at kende de forskellige aktiviteter, som 
tilbydes, og at de selv bestemmer, hvad de vil deltage i. De fortæller, at de 
bliver hjulpet til at komme med til aktiviteterne. 
 
Flere demente borgere har svært ved at tage stilling eller indgå i sociale 
relationer med øvrige borgere. En medarbejder fortæller, at de tilbyder 1:1 
kontakt til borgere ud fra deres kognitive færdigheder.  
  

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. 

 
Interviewede medarbejdere fortæller eksempler på borgere, som har styrket 
mobiliteten, mens de har været på plejecentret. 

5.7 At aktiviteterne planlægges i fællesskab med borgerne. 
 
 

 Aktiviteterne planlægges i et samspil mellem borgerne, de frivillige og leder.. 

5.8 At plejecentrene gør noget særligt ud af mærkedage og højtider.  Mærkedage og højtider fejres på plejecentret og gerne sammen med 
pårørende. 
 
Fødselsdage fejres med menu, som fødselaren har bestemt.  
 

5.9 At nye sociale fællesskaber skabes gennem aktiviteter med 
indhold. 
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Mål 6 Faglig og kompetent pleje og omsorg 
Målepunkterne fokuserer på servicelovens krav til tilsyn jf § 151 ift. §§ 83 og 86 stk. 2, herunder, om borgerne får hjælpen i overensstemmelse med de politisk vedtagne 
kvalitetsstandarder. Vurderinger fra målepunkter 1-5 overføres i relevant omfang.  
 
 
Mål 6a: Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov 
Vurderinger fra målepunkter 1-5 overføres i relevant omfang. 
 

Nr. Fokusområde  
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

6a.1. Der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og borgerens 
behov. 

 
Overensstemmelse ift. plejecentrets andel og opgave kan ikke vurderes på 
tilsynstidspunktet.  

6a.2 Borger oplever, at den tildelte hjælp medvirker til en velfungerende 
hverdag. 
 

 
De interviewede borgere giver udtryk for, at den tildelte hjælp medvirker til en 
velfungerende hverdag.   
  

6a.3 Borgerne skal opleve, at hjælpen og støtten leveres i 
overensstemmelse med kvalitetsstandarden. 
- Indflytningssamtale afholdes indenfor de første 2 uger 
- Opfølgningssamtale afholdes senest 3 måneder efter indflytningen. 

 
Indflytningssamtalen afholdes oftest inden for den første måned.  Der afholdes 
ikke opfølgningssamtale.  

6a.4 Medarbejderen kender arbejdsgange for, hvad han/hun skal gøre, 
hvis borgerens behov for hjælp ændrer sig. 

 De interviewede medarbejdere redegør enslydende for, hvad de skal gøre, når 
borgers behov for hjælp ændrer sig og kan komme med eksempler på oplevede 
situationer. 
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Mål 6b Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende  
Vurderingen af fokuspunkternes opfyldelse sker ud fra det fastlagte kvalitetsniveau i kommunens kvalitetsstandard. Vurderinger fra målepunkter 1-5 overføres i relevant omfang. 
  
 

Nr. Fokusområde  
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

6b.1. Boligen fremtræder ryddelig og rengjort. 
 
 

 
Medarbejderne står for den praktiske hjælp til rengøring.  
 
Rengøringspraksis fremstår uensartet i plejecentrets længer. Enkelte af de 
besøgte boliger trænger til en ekstra gulvrengøring ved borgers foretrukne 
spiseplads.  
 
Aktuelt har Fårvang igangsat tiltag for at forbedre arbejdsgangene. 
  

6b.2 Hjælpemidler er rene. 
 
 

  

6b.3 Borger oplever at få den praktiske hjælp, borger har brug for. 
Borger oplever selvbestemmelse. 
Borger oplever, at hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp. 
 

  

6b.4 Maden og måltiderne er tilfredsstillende.   
(Vurdering af Målepunkt 3 overføres). 
 

  

6b.5 Medarbejderen kender borgerens aktuelle behov ift. mad, tøj og 
rengøring. 
 

 
En borger har forbedret sin funktionsevne betydeligt. Han har været afhængig 
af massiv hjælp, men har med støtte fra medarbejderne genvundet sin 
funktionsevne til selv at klare toiletbesøg og klare ADL-opgaver i hjemmet.  
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Mål 6c Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende 
Vurderinger fra målepunkter 1-5 overføres i relevant omfang. 
 

Nr. Fokusområde 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

6c.1. Hvis tilsynsførende overværer udførelse af den personlige pleje, 
beskrives om arbejdsgangene er i overensstemmelse med 
kvalitetsstandarden, borgers behov mm.. 

 
  

6c.2 Borger oplever at få den hjælp, borger har brug for. 
Hjælpen ydes som aftalt. 
Borger oplever hjælpsomhed. 

 
Borgerne er glade for den hjælp, de får. De oplever hjælpsomhed fra alle. 
 
  

6c.3 Borger oplever, at hjælpen er tilgængelig, når borger har brug for 
den. Nødkald besvares hurtigt. 

 
Borgerne fortæller, at nødkald oftest besvares hurtigt. 
  

6c.4 Borgeren oplever, at hjælpen gives som støtte til selvhjælp. 
 

 
Tilsynet observerer, at plejeopgaverne udføres i dialog med borgeren. 
Arbejdsgangene understøtter, at borger gør så meget som muligt selv og at 
hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp.   

6c.5 Medarbejderen kan give eksempler på, at hjælpen ydes 
- med et rehabiliterende sigte 
- respekt for personlighed og ønsker 
- støttende og med brug af borgerens ressourcer. 
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Mål 6d Den vedligeholdende indsats ift. fysiske og psykiske færdigheder er tilfredsstillende 
Vurderinger fra målepunkter 1-5 overføres i relevant omfang. 
 

Nr. Fokusområde 
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

6d.1. Borgerne er tilfredse med hjælpen og mulighederne for at træne og 
holde sig i gang. 
Borgerne er tilfredse med hjælpen til at trives i samværet med andre 
eller alene. Oplever borger selvbestemmelse. 

 
En borger fortæller, at han sørger for at gå lange ture hver dag og supplerer 
med gymnastik, så han kan blive ved med at gå så længe som muligt. Særligt 
holder han af ture i lokalområdet.  

6d.2 Borger oplever, at hjælpen til den personlig pleje og den praktiske 
hjælp udføres støttende og med brug af borgers ressourcer. 
 

  

6d.3 Borger giver udtryk for, at hjælpen til personlig pleje og praktisk 
hjælp understøtter vedligehold af færdigheder ved at være støtte til 
selvhjælp. 
(Vurdering af 6b.3 og 6c.4 overføres). 

  

6d.4 Der foreligger en aktivitetsplan som viser oversigt til borgerne over 
hvilke aktiviteter, der tilbydes. Aktiviteterne tager afsæt i borgernes 
behov og er målrettede og differentierede i forhold hertil. 
Aktiviteterne afspejler borgernes individuelle præferencer og behov.  
Vurdering overføres fra målepunkt 5. 

 
Venneforeningen udgiver månedens blad ”Den bette avis”. Heri står om  
kommende aktiviteter. 

6d.5 Leder og medarbejdere kan fortælle eksempler på tværfaglig indsats 
af betydning for vedligehold af fysiske og psykiske færdigheder. Der 
gives eksempler på samarbejde mellem borger og medarbejdere om 
mål for vedligeholdende aktiviteter fx ADL. 

 
Ved indflytning tilbydes alle borgere besøg af ergoterapeut og fysioterapeut. 
Besøget omfatter faldforebyggelse samt scoring og vurdering af potentiale for 
funktionsevne og hjælpemidler. Mål og indsatser fastlægges ud fra borgerens 
tilstand og ønsker.  
 
Fokusmøderne har bidraget til at den ”tavse viden” hos kontaktpersonerne nu 
deles. Assistenter og hjælpere får gennem det tværfaglige samarbejde tillige 
viden om, hvilke øvelser borger evt. kan have brug for i forbindelse med den 
personlige pleje. 
 
Det er planlagt, at borgerfokusmøderne fremover systematiseres, så der kan 
blive et øget udbytte af de faglige drøftelser. 
 
Den faste plejehjemslæge indgår i den samlede tværfaglige indsats og sikrer 
bl.a. korrekt medicinering, hvilket understøtter livskvalitet og funktionsevne.  
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Medarbejderne kan give eksempler på borgere, som har fået øget deres 
funktionsniveau, således at de mestrer egen personlig pleje i øget omfang og 
forventes at kunne fastholde funktionsniveauet længere. Eksempelvis har en 
mand forbedret sin funktionsevne og selvhjulpenhed, så han nu kan flytte fra 
plejeboligen til ældrebolig.  
 
Tilsynsførende konstaterer positivt, at den beskrevne tværfaglige indsats dels 
bidrager til kvalitetsløft for borgerne og dels medvirker til en løbende 
kompetenceudvikling for medarbejderne.     
  

6d.6 Borgere er ernæringsscreenet svarende til kvalitetsstandarden og  
den relevante ernæringsindsats er udført i praksis  

 Ernæringstilstanden er væsentligt grundlag for at understøtte funktionsevnen. 
Medarbejderne fortæller om småtspisende borgere og giver eksempler på 
tiltag, der er i gang for at styrke, at borgere kan opnå en tilstrækkelig 
vægt/BMI.  
 
Der ses forskellige udfordringer: 

1. Vægt-variationerne fremstår urealistiske. og medarbejderne 
fortæller, at vægten ikke altid måler korrekt. Der er desuden ikke 
systematisk indsat oplysning, om borger er vejet med eller uden tøj. 

2. 3 undersøgte borgere har tabt i vægt, af disse har 1 borger tabt 3,4 kg 
over kortere tid. Der er ikke reageret på vægttabet for 2 ud af 3 
borgere. For den 3. borger er regeret adækvat med 
ernæringsscreening og tilbudt tilpasset kost. 

3. Borger planlagt til vægtmåling x 1 ugentlig vejes hver 14. dag 
4. Ernæringsscreening er ikke udført på 3 ud af 4 relevante borgere.    

 
Arbejdsgangene fremstår uensartede på tværs af plejecentret. De usikre 
arbejdsgange kan indebære en risiko for ernæringstruede borgere.  
 
Fårvang havde på tilsynstidspunktet bestilt ny vægt og igangsætter yderligere 
forbedringer. 
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Mål 6e Det skriftlige arbejdsgrundlag understøtter, at borger modtager den rette ydelse  
Vurderinger fra målepunkter 1-5 overføres i relevant omfang. 
 

Nr. Fokusområde   Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

6e.1 Der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og 
oplysninger i omsorgsjournalen. 

 Overensstemmelse ift. plejecentrets andel og opgave kan ikke vurderes på 
tilsynstidspunktet. 
 

6e.2 Mål i forhold til indsats og behov er dokumenteret.  
Der foreligger oplysninger om gangfunktion, væskeindtagelse og evt. 
faldtendens i relevant omfang. 

 
 

Mål i forhold til indsats og behov er sparsomt dokumenteret. 
 
Borgerfokusmøderne er tværfaglige møder, hvor borgers funktionsevne også er 
i fokus. Det kan eksempelvis være en borger, som har potentiale for at kunne 
varetage konkrete ADL-opgaver. Dette potentiale ses ikke formidlet sufficient i 
Nexus, hvilket gør indsatsen sårbar, når den faste medarbejder ikke er på 
arbejde.  
  
For de undersøgte borgerforløb fremstår den skriftlige formidling uklar, blandt 
andet ift. hvorvidt målet er, at borger  
- vedligeholder aktuelt funktionsniveau, (som er… 
- genopretter funktionsniveau efter sygdom (til igen at kunne …. 
- øger funktionsniveau (eksempelvis en borger, som hver dag arbejder på at 

forbedre sin ståfunktion. 
- støttes i at være i sit livs sidste fase.  

 
Det er væsentligt. at medarbejderne har lettilgængelig viden og forståelse for, 
hvorfor de skal udføre en indsats, og at det er formidlet skriftligt, således at 
medarbejdere, der ikke kender borger så godt, arbejder ud fra det konkrete 
mål for indsatsen.  
 
Interview med medarbejdere afdækker forskellige opfattelser af, hvor 
dokumentationen findes. Manglerne kan ses i sammenhæng med den 
igangværende implementering af nyt omsorgssystem og systemets 
funktionaliteter. 
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6e.3 Indsats-l og handlingsanvisninger er individuelle, handlevejledende 
og opdaterede. 
 

 Fælles for 6e.3 og 6e.4: 
  
Døgnrytmeplanerne: 2 ud af 4 undersøgte døgnrytmeplaner er opdateret siden 
oplysningerne blev overført fra care i juni. Eksempelvis er det anført, at en 
borger rejser sig op ved greb i brusekabinen og derved træner sin ståfunktion, 
mens hun får tøj på. For en anden borger er beskrevet hvorledes øvelser indgår 
i hans daglige morgenpleje for at styrke hans benmuskler. For 2 øvrige borgere 
er oplysningerne ikke opdateret efter borgers tilstand har ændret sig. 
Eksempelvis har en borger ikke længere brug for støtte, når han går med 
rollator. Han har øget sin funktionsevne og derved sit mål for at vedligeholde 
det, han kan.  
 
Fysioterapeutens bidrag i det tværfaglige arbejde, herunder borgerfokusmøder 
afspejler sig ikke i døgnrytmeplanerne, selvom øvelser o.lign. skal indgå i den 
personlige pleje/praktiske hjælp.   
 
Generel udfordring: Lettilgængeligt overblik over borgers situation kan ikke 
fremfindes under tilsynsbesøget. Har borger eksempelvis afasi/er 
udadreagerende/døv/lam/dement/palliativ 
fase/sondeernæret/amputeret/lungesyg?  
 
Medarbejderne indskriver oplysningerne lidt forskellige steder. Det giver 
kollegerne problemer med at finde de ønskede oplysninger. Eksempelvis er en 
borgers særlige psykiske tilstand væsentlig at kende for den, der skal varetage 
plejen, men oplysningen står et andet sted, end kollegaen først forventede. 
  
Nogle af medarbejderne har sat sig ind i Nexus og er trænede og andre 
medarbejdere har en noget begrænset kunnen i forhold til Nexus og arbejder 
ud fra de mundtligt formidlede oplysninger. På tilsynstidspunktet er den 
skriftlige formidling samlet set et sårbart arbejdsgrundlag. Der fortælles om 
aktuelle indsatser for at optimere praksis.   
 

6e.4 Oplysninger i omsorgsjournalen vedrørende personlig pleje, praktisk 
hjælp samt vedligeholdende aktiviteter er i overensstemmelse med 
borgers tilstand og medarbejdernes beskrivelse af borger. 
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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. 

 
Venneforeningen, de frivillige, flexjobbere og andre aktive i nærområdet er 
med til at kunne tilbyde ledsagelse til ture, så borgerne kan have glæde af et 
udeliv i nærområdet.  

7.2 At borgere med funktionsnedsættelse også har adgang til udeliv. 
 

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 indretning af Fårvangs udearealer: 
 
Fårvang står overfor renovering af halvdelen af bygningerne, hvilket vil påvirke 
udearealerne i ombygningsperioden.  
 
Det er derfor besluttet ikke at anvende midler til forbedringer i 2018, men 
afvente byggeriets færdiggørelse og skabe nye udearealer derefter. 
 
Tilsynet vurderer på det foreliggende, at udeområdernes tilstand derfor falder 
uden for tilsynets vurderingsmuligheder. 

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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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. 

 
Tilsynene udføres altid dialogbaseret med mulighed for afklaring, indsigt, forståelse og gensidig læring undervejs og 
efterfølgende. 
 
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 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, virksomhedsleder 
Egebjergvej 232a 
4500 Nykøbing Sjælland 
Tlf: +45 2869 8898 
nethe@jorck.net 
 
Den Mobile Kvalitetsafdeling 
akkrediteringsraadgiverne.dk    CVR: 36149701 
 
 
Konsulentfirmaet er etableret i 2014 og er specialiseret inden for ledelsesrådgivning, borgertilfredsheds-undersøgelser, 
organisationsudvikling, tilsyn, akkreditering, projektstyring, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed via konsulentarbejde 
for sygehuse, kommuner og privatklinikker. Nethe Britt Jorck er uddannet sygeplejerske og MPP tillige med 10 års 
erfaring med akkrediteringsbesøg for IKAS. Har tillige efteruddannelser i auditering (Lead Auditor, Dansk Standard), 
forandringsagentuddannelse (DSPS), tilfredshedsundersøgelser og projektledelse. 
 
 
Konsulentfirmaet har i dag mangeartede opgaver på det kommunale område indenfor social- og sundhedslovgivningen: 
 

- uanmeldte tilsyn på plejecentre, hjemmepleje og hos leverandører af madservice, indkøbsordning og vask 

- forberedende og opfølgende besøg relateret til risikobaseret tilsyn fra STPS 

- akutte tilsyn ift. sociallovgivningen, sundhedsloven, kommunens kvalitetsstandarder eller andet 

- regional og kommunal ansvarsfordeling og ressourcefordeling ved tværsektorielle forløb   

- second opinion ved eksempelvis klagesager 

- DDKM kvalitetsstyringssystem, forberedelser til akkreditering, undervisnings- og rådgivningsopgaver 

- brugerundersøgelser 

- projektledelse 

- kvalitetsstyring og kvalitetsforbedringer 

- undervisende opgaver, eksempelvis om rehabilitering, medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation.  

 
Supplerende oplysninger kan ses på www.akkrediteringsraadgiverne.dk 
 


