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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. 
Målepunkterne er tilpasset Silkeborg Kommunes krav til kvaliteten i 2019.  
 
I 2019 medtager tilsynsbesøgene målepunkter fra Styrelsen for Patientsikkerhed relateret til ”Social- og 
plejefaglige tilsyn 2019” i nærmere aftalt omfang, som fremgår af rapporten.  
 
”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter” har i lighed med 2017 og 2018 dannet udgangspunkt for de uanmeldte 
tilsyn. Politikken om ”Det Gode Hverdagsliv” omfatter 7 målepunkter med tilhørende fokuspunkter. Områderne er 
 

 Hjemlighed og nærvær 
 Den personlige bolig 
 Det sanselige måltid 
 Det nære netværk 
 Hverdag med et meningsfyldt indhold 
 Faglig og kompetent pleje og omsorg 
 Trygt og stimulerende udeliv  

 
Enkelte emner, hvor plejecentrene har udvist god kvalitet i 2017 og 2018 er af hensyn til tilsynsbesøgenes samlede 
omfang ikke medtaget i 2019. 
 
Rapporten er opbygget med sigte på overblik, læring og organisationsudvikling.  Indledningsvist er data om 
tilsynet, herunder tidspunkt, deltagere og datagrundlaget. Herefter følger det samlede tilsynsresultat og 
begrundelse for tilsynsresultatet med vægt både på styrker og opmærksomhedspunkter.  
 
Sidste del af rapporten indeholder data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews, observationer og ved 
gennemgang af det skriftlige arbejdsgrundlag. Disse data er medtaget for at fremme den videre kvalitetsudvikling.    
  
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 

Marienlund Plejecenter, 4. sal, Sanatorievej 40, 8600 Silkeborg 

Leder 

Lokalleder Anette Holmgaard Grønfeldt 

Antal borgere 

24 borgere 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

8. oktober 2019  

Datagrundlag og metodik 

Tilsynet omfatter 5 borgere med forskellige begrænsninger af funktionsevne. Følgende borgerforløb er 
repræsenteret i stikprøven: 

- Borgere med omfattende behov for personlig pleje både dag og aften 
- Borgere med kognitive funktionsevnenedsættelser (herunder demens), psykisk sygdom og/eller 

misbrug. 1 
- Borgere med behov for rehabiliterende sigte efter § 832 

 
Data er indsamlet via 

- Dokumentation: Pleje- og omsorgsjournal for 5 borgere, instrukser, vejledninger, 
introduktionsprogrammer, aktivitetsplan og menuplan. 

 
- Interview:  2 borgere, som kan medvirke til interview. Borgerne er informeret om formålet og 

indhold af tilsynet og har givet tilsagn om at blive interviewet. Desuden har tilsynet interviewet      
1 lokalleder, 1 sygeplejerske, 1 assistent, 3 hjælpere og 1 ernæringsassistent. 

 
- Observation: Borgers bolig, borgers tilstand, personlige hjælpemidler, samvær mellem 

medarbejder og borger, medarbejders adfærd, fællesarealer og måltider.  
Tilsynet overværede dele af personlig pleje hos 3 borgere. 

 
 

Tilsynsførende 

Nethe Britt Jorck, sygeplejerske, MPP, tilsynschef. 
 

  

 
1 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019, målepunkt 3.1 
2 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” målepunkt 6.1 
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Samlet tilsynsresultat 

Tilsynsførende fra akkrediteringsraadgiverne.dk har på vegne af Silkeborg Kommune gennemført et uanmeldt 
tilsyn på Marienlund Plejecenter 4. sal. Det uanmeldte tilsyn og afrapporteringen udføres efter ”Koncept og 
manual for tilsyn på plejecentre i Silkeborg Kommune”.  
 
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: 
 

Sæt 
kryds 

 
 
 

X 

 
Godkendt 
Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op 
til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og 
værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene vurderes samlet set 
at leve op til den fornødne kvalitet. 
 

 
 
 

 

 
Godkendt med få bemærkninger  
Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til i vid 
udstrækning at leve op til såvel lovgivningens krav kommunens kvalitetsstandarder, øvrige 
interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Der er 
ikke konstateret betydelige problemer i et af målområderne, men dele af den leverede ydelse 
og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag lever ikke op til den fornødne kvalitet.  
 

 
 
 

 
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, kommunens 
kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og 
sundhedsfaglige standarder. 
 

  
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, øvrige 
interne beslutninger og værdier 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 

I nedenstående skema angives begrundelsen for tilsynsresultatet. For det første beskrives de styrker, som tilsyns-
førende 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, 
Silkeborg Kommunes kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. 
 

Styrker 

Marienlund Plejecenter har på tilsynstidspunktet borgere på 4 etager. Afdelingerne drives af 4 lokalledere, som 
bestræber sig på at skabe et godt hverdagsliv for borgerne og anvende plejecentrets fysiske rammer bedst 
muligt for borgerne. 
 
Det Gode Hverdagsliv: Fokusområderne er i vid udstrækning implementeret på Marienlund 4. sal. Borgerne er 
glade for at bo i lejlighederne. De fortæller, at medarbejderne er imødekommende og hjælper dem til at få en så 
god en hverdag som mulig.  
 
Tryghed og samarbejde med medarbejderne: Borgeren fortæller om et godt samarbejde med deres faste 
medarbejdere. De giver udtryk for, at det er trygt at bo på centret. Medarbejdernes adfærd fremstår i tråd med 
intentionerne i politikkerne, og arbejdet udføres individuelt og i en ligeværdig relation med borgerne. Nødkald 
besvares tilfredsstillende.  
 
Praktisk hjælp: Tilsynsførende vurderer, at den praktiske hjælp i vid udstrækning tilrettelægges i samarbejde 
med borger efter borgernes vaner, ønsker og behov. Medarbejderne varetager de praktiske opgaver, som 
borgeren ikke selv kan varetage. Borgernes boliger og personlige hjælpemidler fremtræder rengjorte. 
 
Personlig pleje: Borgerne fremtræder velplejede og velsoignerede. Medarbejderne kan give eksempler på, at 
hjælpen ydes med et rehabiliterende sigte med brug af borgerens egne ressourcer, hvilket fremmer borgerens 
evne til at tage vare på sig selv. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes det prioriteres, at borgernes 
grundlæggende behov i videst mulige omfang bliver tilgodeset. Alle interviewede medarbejdere udviser 
hjælpsomhed og engagement i at yde en individuel personlig pleje i borgers tempo.  
 
Interviewede borgere fortæller, at hjælpen er lige god, uanset hvilken medarbejder, der udfører opgaverne. 
 
Borgernes mestring og selvhjulpenhed: Funktionsevnen og ernæringstilstanden er grundlæggende for borgers 
mestring og selvhjulpenhed. Der er sammenhæng mellem borgers behov for vedligeholdende træning, støtte 
ved personlig pleje samt tilbud om aktiviteter. Indsatsen fremmes allerede fra indflytningen af et velfungerende 
tværfagligt samarbejde med terapeuter. Terapeuterne sørger for vejledninger med foto til brug for 
forflytninger og lejringer, hvilket medarbejderne oplever som en god støtte i hverdagen. Der ses også tydelige 
terapeutfaglige anvisninger om øvelser under den personlige pleje. 
 
Plejecentrets fysiske rammer benyttes i tråd med politikkerne og målene. Plejecentret har etableret sig med 
frivillige, som indgår positivt i borgernes hverdag og medvirker til, at borgerne tilbydes aktiviteter og kommer 
ud i den friske luft. Plejecentrets fysiske indendørs forhold benyttes i tråd med politikkerne og målene.  
 
Selvbestemmelse: Borgere oplever, at aktivitetstilbuddene giver mening, og at de hjælpes til at deltage efter 
behov. Borgere har indflydelse på menuplanen. 
 
De ovenfor nævnte styrker og erfaringer med kvalitetsforbedringer er et godt afsæt til at fastholde den gode 
kvalitet og arbejde med de udfordringer, som tilsynet fandt. 
 

Forbedringsområder, læringspunkter og eventuelle anbefalinger 
Alle målepunkter er vurderet ”Helt opfyldt” eller ”I betydelig grad opfyldt”. 
 
Målene består af underliggende målepunkter. Opmærksomheden henledes på, at et mål, som er ”Helt opfyldt” 
kan rumme enkelte målepunkter med forbedringspotentiale, hvilket fremgår af sidste del af rapporten. 
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Mål, som er vurderet  ”I betydelig grad opfyldt” 
 
Mål 4 Forhold af betydning for funktionsevne og helbredstilstand er tilfredsstillende  
Der er sammenfald til ældretilsynets målepunkter. 
 
Ernæringsindsatsen er væsentlig som grundlag for funktionsevnen og derved for opfyldelsen af ”Det Gode 
Hverdagsliv”. Adspurgte medarbejdere har forskellig opfattelse af ernæringsindsatsen. Der ses sprøde 
arbejdsgange for ernæringsvurdering og -udredning, BMI, vægtmåling og reaktion på uplanlagt vægttab. Der 
forefindes ikke overordnet eller lokal vejledning for ernæringsindsatsen. Vejledningen skal eksempelvis 
omhandle handleanvisende oplysninger om tidlig opsporing af ernæringstruede borgere såvel som reaktion ved 
utilsigtet vægttab.  
 
Tilsynet anbefaler,  

 at medarbejderne har lettilgængelig vejledning om ledelsens fastlagte arbejdsgange og faglige 
metoder.   

 
 
Mål 11 Det skriftlige arbejdsgrundlag understøtter, at borger modtager den rette ydelse 
Der er sammenfald til ældretilsynets målepunkter. 
 
Den faglige dokumentation er et grundlag for medarbejdernes viden og forståelse for borgeren og dermed 
væsentlig for, at borgeren kan modtage en ensartet og forudsigelig opgaveløsning på et sikkert kvalitetsniveau. 
 
Ernæringsindsatsen: Den social- og plejefaglige ernæringsindsats med henblik på forebyggelse og opfølgning 
på uplanlagt vægttab er uensartet dokumenteret. Der foreligger ikke entydig vejledning om ernæringsindsats. 
 
Fødemiddelallergier og lignende: Det er tilsynets indtryk, at medarbejdere og ernæringsassistenter har 
velfungerende dialog om borgeres særlige behov, herunder allergier, intolerans, beriget kost o.a. 
Opmærksomhedspunktet er, at arbejdsgange for at formidle viden om allergier eller lignende ikke er fastlagt. 
Arbejdsgangene skal sikre tydelige og lettilgængelige oplysninger for personale, der har opgaver i forbindelse 
med lokal madlavning og madservering. Tilsynsførende vurderer, at risikoen for de aktuelle borgere på 
tilsynstidspunktet er minimal, men anbefaler at styrke arbejdsgangene. 
 
Tilsynet anbefaler, 

 at fortsætte indsatsen for løbende opdatering af omsorgsjournalen  
 at nedskrive de besluttede arbejdsgange og faglige metoder for ernæringsindsatsen 
 at ernæringsindsatsen formidles efter fastlagte arbejdsgange og faglige metoder. 
 at oplysninger om særlig kost er lettilgængelige og tydelige for medarbejdere, der varetager 

madlavning og servering. Er der tale om allergi eller lignende anbefales, at dette står særskilt og 
tydeligt, så særligt afløsere let kan orientere sig. 

 
 
Opmærksomhedspunkt 
 
Mål 9  Magtanvendelse sker i overensstemmelse med lovgivning og lokale beslutninger 
Opmærksomhedspunktet omhandler, at magtanvendelse ikke indgår fast i introduktion af nye medarbejdere.  
 
Tilsynet anbefaler,  

 at fortsætte kompetenceudvikling via aktuelle borgersituationer samt at styrke en ensartet 
indsats, når nye medarbejdere skal introduceres. 
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Oversigt over de enkelte mål 

Målepunkterne belyses i forhold til om kvaliteten er tilfredsstillende ud fra lovgivningens krav, kommunens 
kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Det sker gennem interview, 
observationer og dokumentation. 
  
Af nedenstående oversigt ses den samlede målopfyldelse for hvert mål.  Vurderingen er angivet med farver for at 
lette overblikket. 
 

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

 
 

Målepunkter  Vurdering 
 

Mål 1 ”Den Gode Indflytning” følges. Den visiterede hjælp svarer til borgerens behov 
 

 

Mål 2 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende  
 

 

Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende 
 

 

Mål 4 Forhold af betydning for funktionsevne og helbredstilstand er tilfredsstillende    * 

Mål 5 Hverdag med et meningsfyldt indhold  

Mål 6 Det sanselige måltid  

Mål 7 Forhold for selvbestemmelse og livskvalitet lever op til fastlagte kvalitetskrav  

Mål 8 Borgeren giver udtryk for god kontakt til medarbejderne, kontinuitet og respekt i 
hverdagen 

 

Mål 9 Magtanvendelse sker i overensstemmelse med lovgivning og lokale beslutninger 
 

 

Mål 10 Trygt og stimulerende udeliv 
 

 

Mål 11 Det skriftlige arbejdsgrundlag understøtter, at borger modtager den rette ydelse 
Plejeenhedens dokumentationspraksis er tilfredsstillende 
 

* 

*Forbedringspunktet vedrører primært ernæring 
 
 
 

  



Silkeborg Kommune, Marienlund Plejecenter 4. sal     Oktober 2019  
             
       

    
Den Mobile Kvalitetsafdeling   CVR: 36149701   akkrediteringsraadgiverne.dk 

   10 

Resultater og vurdering af de enkelte målepunkter 

Denne del af rapporten relaterer sig til de enkelte specifikke målepunkter. Indikatorerne er belyst ved 
dataindsamling gennem interview, observationer og dokumentation efter ”Manual for Tilsyn i Silkeborg 
Kommune”. Indikatorerne supplerer hinanden, hvilket bevirker, at den samlede viden om et plejeenhedens 
opfyldelse af et område bliver belyst fra flere vinkler. I de tilfælde, hvor praksis afviger fra målepunktets 
kvalitetskrav er tilsynets beskrivelse af afvigelsen indskrevet. 
 
Tilsynsførende vurderer for hvert område, om dataindsamlingen viser overensstemmelse med det vedtagne 
herunder Silkeborg Kommunes standarder og politikker.  
 
Vurderingen 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 er beskrevet fund, som 
kan have værdi for det videre udviklingsarbejde.   
 
 
Målepunkter, som indgår i ”Det Gode Hverdagsliv på Plejecenter”/2018-rapport er markeret med farve 
Målepunkter som indgår i Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn er markeret med farve.
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Mål 1 ”Den Gode Indflytning” følges. Den visiterede hjælp svarer til borgerens behov.  
 
Samlet vurdering:   
 

Nr. Fokusområde  
 

Vurdering Eventuelle uddybende bemærkninger  
om forhold af betydning for vurderingen 

1.1. Der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og borgerens behov. 
Borgerens behov er beskrevet i døgnrytmeplanen. Oplysningerne er handleanvisende og 
opdaterede. 

 
 

1.2 Borger oplever, at den tildelte hjælp medvirker til en velfungerende hverdag. 
 

 
 
 
 

1.3 Borgere skal opleve, at hjælpen og støtten leveres i overensstemmelse med ”Den Gode 
Indflytning”. 
- Hjemmebesøg eller besøg på aflastningsplads afholdes inden indflytning 
- Indflytningssamtale afholdes indenfor de første 2 uger 
- Evalueringssamtale afholdes senest 3 måneder efter indflytningen. 

 
 

1.4 Medarbejderen kender arbejdsgange for, hvad han/hun skal gøre, hvis borgerens behov for 
hjælp ændrer sig. 
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Mål 2 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende 
 
Samlet vurdering: 
   
Nr. Fokuspunkter 

 
 

Vurdering  Eventuelle uddybende 
beskrivelser 

 af betydning for vurderingen 
2.1 Medarbejdere kender borgeres behov og kan komme med eksempler på, hvorledes hjælpen ydes i 

samarbejde med borgere og hvorledes hjælpen medvirker til at fremme borgeres egen aktivitet. 
 

 

 

2.2 Boligen fremtræder ryddelig og rengjort. 
 
 

 

 

2.3 Personlige hjælpemidler er rene. 
 
 

 

 

2.4 Borger oplever at få den praktiske hjælp, borger har brug for. 
Borger oplever, at hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp. 
 

 

 

2.5 Medarbejderen kender borgerens aktuelle behov ift. mad, tøj og rengøring. 
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Mål 3 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende  
 
Samlet vurdering:  
 
 Nr. Fokuspunkter 

 
 

Vurdering  Eventuelle uddybende 
beskrivelse 

3.1 Hvis tilsynsførende overværer udførelse af den personlige pleje, vurderes om arbejdsgangene er i 
overensstemmelse med kvalitetsstandarden, borgers behov mm..  

 

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

 
 

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

 

3.4 Borgeren oplever, at hjælpen gives som støtte til selvhjælp. 
  

 

3.5 Medarbejderen kan give eksempler på, at hjælpen ydes 
- med et rehabiliterende sigte 
- respekt for personlighed og ønsker 
- støttende og med brug af borgerens ressourcer. 

 

 

3.6 Medarbejderne redegør for den faglige indsats hos borgere, og kan beskrive, hvorledes der tages 
udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og i en rehabiliterende tilgang.  
 

 
 

3.7 Borgere fremtræder velplejede. Hvis tilsynsførende overværer plejen konstateres, at plejen gives 
omsorgsfuldt og i samarbejde med borger. Borger støttes i at udføre så meget som muligt selv og 
støttes i at udføre eventuelle relevante øvelser under plejen. 
 

 

 
 
 

3.8 At medarbejderne kender og anvender besluttede metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og 
pleje af borgere. Stikprøven skal indeholde forholdene for borgere med kognitive 
funktionsnedsættelse (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug).3 
 

 

 

 

  

 
3 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.1 
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Mål 4 Forhold af betydning for funktionsevne og helbredstilstand er tilfredsstillende   
 
Samlet vurdering:  
 
 Nr. Fokuspunkter 

 
 

Vurdering Eventuelle uddybende beskrivelse  

4.1 At borgeren og eventuelt pårørende oplever, at medarbejderne er opmærksomme på ændringer i 
borgerens sædvanlige tilstand4 (Funktionsevne og helbred)  

 

4.2 At borgeren og eventuelt pårørende oplever, at hjælp, omsorg og pleje til borgeren er rettet mod 
forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne5 
Ernæring er valgt som fokuspunkt i 2019 af Silkeborg Kommune. 

 
 

4.3 Borgere er ernæringsscreenet svarende til gældende vejledning/kvalitetsstandard og den relevante 
ernæringsindsats er udført  

En gældende vejledning kan ikke 
fremskaffes. 

4.4 At borgeren og evt. pårørende oplever at den hjælp, omsorg og pleje borgeren modtager, tager 
højde for borgerens særlige behov. Stikprøven skal inkludere borgere med kognitive 
funktionsnedsættelse (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug).6 

 
 

4.5 I relation til målepunktet (ernæring): At medarbejderne kender og følger ansvars- og 
opgavefordelingen7  

En gældende vejledning kan ikke 
fremskaffes. 

4.6 At medarbejderne kender og følger ledelsens fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for hjælp 
til borgere i risiko for uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig 
mundhygiejne8 
(Ernæring er valgt som fokuspunkt i 2019 af Silkeborg Kommune.) 

 

Der kan ikke fremfindes en lokal 
vejledning eller en fælles vejledning om 
ernæringsindsats.  
 
Sygeplejerske fortæller fyldestgørende 
om arbejdsgangene, der skal sikre en 
tidlig opsporing af en ernæringstruet 
borger og de arbejdsgange, der skal 
sikre rettidig reaktion på utilsigtet 
vægttab.  
 

 
4 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.3 
5 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.4 
6 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.1 
7 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 4.1 
8 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.4 
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Sammen med medarbejder afdækkes 3 
relevante borgerforløb. De beskrevne 
arbejdsgange er ikke fulgt for 2 ud af 3 
forløb.  
 
Forskellighederne omhandler 
anvendelse af BMI, ernæringsvurdering, 
og ernæringsudredning samt hyppighed 
af vægtmåling og kostændring.  
Forløbene afspejler, at medarbejderne 
har forskellig opfattelse af 
arbejdsgangene, som formidles 
mundtligt. 

4.7 Borgere oplever at blive støttet, trænet og vejledt til at vedligeholde fysiske og psykiske 
færdigheder.  
Der er sammenhæng mellem borgers behov for vedligeholdende træning, støtte ved personlig 
pleje/praktisk hjælp samt tilbud om aktiviteter. 
Borger giver udtryk for, at hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp understøtter vedligehold af 
færdigheder ved at være støtte til selvhjælp. 

 

 

4.8 Medarbejderne kender borgerens aktuelle behov for vedligehold af fysiske og psykiske 
færdigheder. Medarbejderen giver eksempler på konkrete borgeres muligheder for at bibeholde 
og eventuelt forbedre funktionsevnen og forebygge funktionstab. 

 
 

4.9 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. Der foreligger aktivitetsplan, som er 
lettilgængelig for borgere og pårørende. Borgere har indflydelse på aktivitetsplanen. Borgere 
oplever, at aktivitetstilbuddene giver mening, og at de hjælpes til at deltage efter behov. 

 

 

4.10 Medarbejderen kender og anvender de besluttede arbejdsgange, faglige metoder og redskaber ift 
opsporing af og opfølgning på ændringer i borgeres fysiske og psykiske funktionsevne samt 
helbredstilstand9 

 
 

4.11 At borgeren og eventuelt pårørende oplever, at medarbejderne er opmærksomme på ændringer i 
borgerens sædvanlige tilstand10  

 
 
 

 
9 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.3 
10 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.3 
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4.12 At borger og eventuelt pårørende oplever, at de i videst mulige omfang bliver inddraget i at 
fastsætte mål for personlige og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (§83a)11  

 

4.13 At borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de færdigheder, borgeren har brug for i sine 
daglige gøremål er en del af genoptræning- og vedligeholdelsestræningsforløbet12  

 

4.14 At ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeenheden arbejder med at tilrettelægge, 
helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes 
egne mål (§83a).13  

 
 

4.15 At medarbejderne kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos 
relevante borgere og hvordan de – hos disse borgere - inddrager træningselementer og -aktiviteter 
i den daglige hjælp, pleje og omsorg14 

 
 

4.16 Plejecentret varetager tøjvask uden for borgers bolig. Vejledning for tøjvask er lettilgængelig for 
medarbejderne. Tøjvasken sker i overensstemmelse med vejledningen  

 
 
 

 

  

 
11 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 6.1 
12 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 6.2 
13 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 6.1 
14 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 6.2 
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Mål 5 Hverdag med et meningsfyldt indhold 
Målet er: At aktiviteterne tager afsæt i borgeres behov og er tilstrækkeligt målrettede og differentierede i forhold hertil. De skal afspejle borgeres forskellige 
individuelle præferencer og behov. 
 
Samlet vurdering:   
 
Nr. Fokusområde 

 
Vurdering Eventuelle uddybende 

beskrivelse 

5.1 At borgere 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. 

 
 

5.2 Der foreligger en aktivitetsplan som viser oversigt til borgere over hvilke aktiviteter, der tilbydes. 
Aktiviteterne tager afsæt i borgeres behov og er målrettede og differentierede i forhold hertil. 
Aktiviteterne afspejler borgeres individuelle præferencer og behov 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

5.7 At aktiviteterne planlægges i fællesskab med borgere. 
 
 

  

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

5.9 At nye sociale fællesskaber skabes gennem aktiviteter med indhold. 
Mentalt friske støttes i samvær på tværs af plejecentret. 
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Mål 6 Det sanselige måltid 
 
Samlet vurdering: 
  
Nr. Fokuspunkter 

 
 

Vurdering Eventuelle uddybende 
beskrivelse 

6.1 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. 

 
 

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

 
 

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

  

6.4 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. 

  

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

6.6 Medarbejdernes beskrivelse af arbejdsgangene viser, at der tages hensyn til den enkelte borgers 
ernæringsbehov og kost. Arbejdsgangene fremmer, at den enkelte borger opnår en positiv oplevelse af 
måltidet.  
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Mål 7 Forhold for selvbestemmelse og livskvalitet lever op til fastlagte kvalitetskrav 
         
Samlet vurdering: 
  
Nr. Fokuspunkter 

 
 

Vurdering Eventuelle uddybende 
beskrivelse 

7.1 Borgeren og evt. dennes pårørende oplever at være inddraget, så vedkommende har mulighed for at ytre sig 
og komme med ønsker til både fællesskab og privatliv. 
 

 
 

7.2 Borgere eller pårørende kan nævne eksempler på, hvorledes menuplaner og aktivitetsplaner udarbejdes i 
samarbejde med borgere  
 

 
 

7.3 Medarbejdere og ledere kan fortælle eksempler på inddragelse af borger- og pårørendesynspunkter, som har 
ført til ændringer af arbejdsgange. 

 
 
 
 

7.4 Borger oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv15 
 

 

7.5 Medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme borgeres 
selvbestemmelse og medindflydelse samt inddrager dem i det omfang, det er muligt16 

  

7.6 Ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med at bevare og fremme de enkelte borgeres 
livsudfoldelse, herunder selvbestemmelse og livskvalitet17 

  

7.7 Selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur i plejeenheden18 
 

  

 

 
15 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” målepunkt 1.1 
16 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” målepunkt 1.1. 
17 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” målepunkt 1.1 
18 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” målepunkt 1.1 
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Mål 8 Borgeren giver udtryk for god kontakt til medarbejderne, kontinuitet og respekt i hverdagen 
 
Samlet vurdering:   
 
Nr. Fokuspunkter 

 
Vurdering 
Farve 

Eventuelle uddybende 
beskrivelse 

8.1 Iagttagelse viser, at kontakten mellem borger og medarbejder er præget af ligeværdigt samarbejde og 
respekt. 
 
 

  

8.2 Borger oplever at blive plejet at færrest mulige og at kommunikationen er respektfuld og imødekommende. 
Borger oplever at have en fast tilknyttet medarbejder. 
 

  

8.3 Medarbejdere kan beskrive eksempler på handlinger, der imødekommer individuelle behov for at opleve god 
kommunikation, værdighed og respekt.  
 

  

8.4 Borger oplever – så vidt muligt - at få hjælp til at kunne leve det liv, som borgeren ønsker19   

8.5 At pårørende oplever at blive inddraget, og at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse med borgerens 
ønsker og behov20 

  

8.6 At ledelsen kan redegøre for plejeenhedens arbejde med  
- at understøtte borgeres trivsel 
- at understøtter borgeres relationer, herunder inddragelse af og samarbejde med pårørende, samt 

borgeres deltagelse i det omgivende samfund, hvis borgere ønsker det21 

  

8.7 At medarbejdernes beskrivelse af praksis afspejler, at borgerne inddrages og at der tages udgangspunkt i 
borgeres behov og ønsker for udførelsen af omsorgen og plejen 22 

  

 
19 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” 
20 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” 
21 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” 
22 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” 
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8.8 At medarbejderne kan redegøre for, hvordan de understøtter borgeres tilknytning til deres eventuelle 
pårørende og det omgivende samfund23 

  

8.9 At borgere modtager hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for de barrierer for deres deltagelse, deres 
funktionsevne medfører, og at det afspejles i tone, adfærd og kultur. Stikprøven skal omfatte borgere med 
kognitive funktionsnedsættelse (herunder demens), psykisk sygdom og/eller misbrug).24 
 

  

 

  

 
23 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019” 
24 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.1 
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Mål 9 Magtanvendelse sker i overensstemmelse med lovgivning og lokale beslutninger 
 
Samlet vurdering: 
 
 
Nr. 

Fokuspunkter 
 

Vurdering Eventuelle uddybende 
beskrivelse 

9.1 Der foreligger dokument, der beskriver magtanvendelse i Silkeborg Kommune. Dokumentet er lettilgængeligt 
for medarbejdere.  

 
 

9.2 Medarbejderne indberetter magtanvendelse i tråd med beskrivelsen for Silkeborg Kommune. 
Medarbejderne kan give eksempler på forebyggelse af magtanvendelse. 
 

 
 

9.3 Magtanvendelse indgår i introduktion til nye medarbejdere og emnet indgår i den løbende 
kompetenceudvikling på møder og i undervisning. 
 

 
Magtanvendelse indgår ikke 
som punkt i introduktion af 
nyansatte. 

9.4 At medarbejderne kender og anvender plejeenhedens faglige metoder og arbejdsgange for forebyggelse af 
magtanvendelse25 

  

9.5 At ledelsen kan redegøre for, hvilke metoder og arbejdsgange plejeenheden inddrager i indsatsen for at 
understøtte, at magtanvendelse så vidt muligt undgås26 

  

 
 
  

 
25 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.2 
26 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.2 
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Mål 10 Trygt og stimulerende udeliv 
 
Samlet vurdering:  
 
Nr. Fokuspunkter 

 
  

Vurdering Eventuelle uddybende 
beskrivelse 

10.1 At borgere 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. 

 
 
 

10.2 At borgere med funktionsnedsættelse også har adgang til udeliv. 
 

 

10.3 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. 

 

 

10.4 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. 

 

 

10.5 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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Mål 11 Det skriftlige arbejdsgrundlag understøtter, at borger modtager den rette ydelse  
Plejeenhedens dokumentationspraksis er tilfredsstillende i forhold til de valgte målepunkter 
 
Samlet vurdering:  
 
Nr. Fokuspunkter 

 
 

Vurdering  Eventuelle uddybende beskrivelse 
af betydning for vurderingen 

11.1 Der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og oplysninger i døgnrytmeplanen. 
 

 . 

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

  

11.3 Indsats- og handlingsanvisninger er individuelle, handlevejledende og opdaterede. 
 

  

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

  

11.5 Ved gennemgang af borgeres dokumentation fremgår beskrivelser af borgeres vaner og ønsker27 
 

 

11.6 At eventuelle aftaler indgået med pårørende eller nære relationer er dokumenteret28 
 

 
 

11.7 At borgerens dokumentation indeholder beskrivelser af hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante 
situationer. Stikprøven skal omfatte borgere med kognitive funktionsnedsættelse (herunder demens), 
psykisk sygdom og/eller misbrug).29 

 
 

11.8 At ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning 
heraf fremgår af dokumentationen30 

  

11.9 At social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, 
dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne er beskrevet, hvor det er relevant31 
(Ernæring er valgt som fokuspunkt i 2019 af Silkeborg Kommune). 
 

 Ernæringsindsatsen er for 3 ud af 3 
borgere ikke dokumenteret ensartet.  
 
 

 
27 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 1.1 
28 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 2.1 
29 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.1 
30 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.3 
31 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.4 
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For 2 borgere med uplanlagt vægttab 
er igangsat initiativer, som ikke ses 
formidlet i handlingsanvisning. For 2 
andre borgere er udfyldt 
handlingsanvisning, men der er ikke 
foretaget ernæringsvurdering eller -
udredning. BMI ses ikke anvendt som 
beskrevet. 
 

11.10 At borgeres sundhedsmæssige behov for særlig kost er formidlet og er lettilgængeligt for medarbejdere, 
der tilbereder og serverer maden. Særlig kost omfatter bl.a. hensyntagen til allergier og intolerans. 

 Opmærksomhedspunktet er, at 
arbejdsgange for at formidle viden om 
allergier eller lignende ikke er fastlagt. 
Arbejdsgangene skal sikre tydelige og 
lettilgængelige oplysninger for 
personale, der har opgaver i 
forbindelse med lokal madlavning og 
madservering. 
Tilsynsførende vurderer, at risikoen for 
de aktuelle borgere på 
tilsynstidspunktet er minimal. 
 

12.11 At medarbejderne kender og anvender plejeenhedens praksis for den social- og plejefaglige 
dokumentation32 

  

12.12 At borgeres aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet ift. egenomsorg, praktiske opgaver, 
mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger33 

  

12.13 At borgerens behov for hjælp, omsorg og pleje er afdækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser 
er beskrevet34 

  

12.14 At borgerens mål for personlige og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb er dokumenteret35   

12.15 At afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser er dokumenterede36   

 
32 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 5.1 
33 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 5.1 
34 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 5.1 
35 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 5.1 
36 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 5.1 
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12.16 At der ved genoptræning- og vedligeholdelsestræning er dokumenteret et formål med borgerens 
forløb37 

  

12.17 At ændringer i forhold til borgers genoptræning og vedligeholdelsestræning løbende er dokumenteret.38   

12.18 At der hos borgere, hvor det er relevant, er en beskrivelse af, hvilke faglige metoder og arbejdsgange, 
der hos den enkelte borger kan blive anvendt til at forebygge magtanvendelse39 
 

  

 
 
 
 

 
37 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 6.2 
38 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 6.2 
39 Element i ”Social- og plejefaglige tilsyn 2019”, målepunkt 3.2 
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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 borgere 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: 
 

 Borgere 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 fremme: 
 

 At borgere støttes i bedst at kunne selv 
 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 myndighedsfunktionen i Silkeborg 
Kommune. 
 
 
Indhold og metode 
Tilsynet indsamler data på baggrund af hovedpunkter udvalgt af Silkeborg Kommune.  
 
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 faglige 

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

afholdelse af måltider 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.   
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Vurderingsprincipper  
Tilsynsbesøget bidrager til at afdække om den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag lever op til 
lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder.  
 
Vurdering sker på 3 niveauer: 
 

- Niveau 1:  Den enkelte stikprøve 
- Niveau 2:  Det enkelte fokuspunkt 
- Niveau 3:  Det enkelte målepunkt  

 
Vurderingsprincipperne sikrer systematisk analyse og vurdering fra den enkelte stikprøve udføres til det 
samlede tilsynsresultat. Vurderingsprincipperne gennemgås nedenfor.  
 
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 fokuspunkterne. 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 fokuspunkt  
På baggrund af viden fra stikprøverne vurderer tilsynsførende målopfyldelsen for fokuspunkterne. Der kan i 
nogle tilfælde være enkeltstående fund, som medfører, at hele fokuspunktet ikke er opfyldt. Det vil typisk 
være fund af betydning for borgerens sikkerhed. Vurderingen sker ud fra 4 kategorier:  
 

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

 
Vurdering af det enkelte fokuspunkt 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 fokuspunkterne vurderes målopfyldelse for det enkelte målepunkt. 
Et målepunkt kan vurderes som ”Helt opfyldt”, selvom der er et enkelt fokus med ”I betydelig grad opfyldt”. 
Når et af fokuspunkterne 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 ved niveau 2.   
 
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 forvaltningschefen omgående.  
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Kontaktoplysninger 

 
Nethe Britt Jorck  
Virksomhedsleder og tilsynschef 
 
DMK-tilsynsafdeling, akkrediteringsraadgiverne.dk 
Egebjergvej 232 a 
4500 Nykøbing Sjælland 
Mobil: +45 2869 8898 
Mail: nethe@jorck.net 
 
 
Konsulentfirmaet er etableret i 2014 og er specialiseret i opgaver inden for serviceloven og sundhedsloven. 
Konsulentfirmaet består af virksomhedsleder, som sammen med udvalgte teamkolleger varetager alsidige 
opgaver, eksempelvis: 
 

 Tilsyn med plejeboliger på ældreområdet 
 Tilsyn med friplejeboliger 
 Tilsyn med fritvalgsområdet – hjemmepleje 
 Tilsyn med beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som ikke er en del af et andet tilbud og 

derfor underlagt tilsynsreformen (servicelovens §§ 103 og 104) 
 Tilsyn med kommunale og private leverandører af ydelser efter Servicelovens § 85, som ikke er 

underlagt tilsyn fra et Socialtilsyn 
 Andre kvalitetsbesøg/tilsyn i hjemmesygeplejen, akutfunktioner, plejecentre og hjemmeplejen efter 

serviceloven og sundhedsloven 
 Kvalitetsbesøg/temperaturmålinger ift. ældretilsynets målepunkter 
 Kvalitetsbesøg/temperaturmåling ift. risikobaseret tilsyn med STPS’s målepunkter 
 Second opinion kombineret med kvalitetsbesøg/tilsyn ved eksempelvis klagesager 
 Tværsektorielle borgerforløb. Ressource- og opgavefordeling 
 Brugerundersøgelser, herunder tilfredshedsundersøgelser eksempelvis ift. Værdighedspolitikken 

Ovenstående liste er ikke udtømmende. Sundhedslovs- og servicelovsområdet giver stadig mere 
komplekse udfordringer i hverdagen, hvor vi kan byde ind med et samarbejde med fokus på en bestemt 
borgersituation, vinkel eller en særlig dagsorden. 

 
Om virksomhedsleder og tilsynschef 
Nethe Jorck har sundhedsfaglig uddannelse (sygeplejerske) suppleret med MPP (Master of Public Policy) 
tillige med kompetencegivende uddannelser indenfor ledelse, kvalitet og patientsikkerhed 
 
Nethe Jorck har en årrække beskæftiget sig med sociallovs- og sundhedslovsydelser, kvalitetssikring og 
patientsikkerhed i kommuner og regioner gennem funktioner som oversygeplejerske, kvalitetschef, tilsyns-
chef, akkrediteringskoordinator m.m. Hun er aktiv akkrediteringssurveyor for IKAS og har haft ledende 
surveyoropgaver gennem 10 år.   
 
Ovenstående har medført lang erfaring og indgående viden og indsigt i spændingsfeltet mellem det, der 
besluttes (lovgivning, retningslinjer, kvalitetsstandarder m.m.) og det, der sker i praksis tættest på borgerne/ 
patienten. Hertil kommer indgående erfaring med forandrings- og forbedringsarbejde med basis i uddannelse 
og projektarbejde med projekter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 
 
 


