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TILSYN  

Tårnby Kommune har pligt til at føre tilsyn med plejehjem ved mindst et uanmeldt fagligt tilsyn 
årligt.  

Tilsynet gennemføres i henhold til Lov om social service §151 og omfatter §§ 83, 83a og 86, som 
omhandler personlig pleje, praktisk bistand og madservice samt vedligeholdende træning og 
rehabilitering til beboere på plejehjem.  

Tilsynet baserer sig på en interviewguide der indeholder faste spørgsmål med såvel udgangspunkt 
i Tårnby Kommunes kvalitets-standard og -mål som i det enkelte års tema. 

 

FORMÅL  

Formålet med tilsynet er at sikre at kommunens serviceniveau og kvalitetsstandard indfries.  
Samt at tilsynsførende får et indblik i den enkelte beboers oplevelse af de emner, der spørges ind 
til.  
Du finder Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder for ældreområdet på Tårnby Kommunes 
hjemmeside. 

 

METODE  

Tilsynet gennemføres af en tilsynsmedarbejder fra Ældrecentret, og afvikles som en dialog med 
tilfældigt udvalgte beboere, observationer, gennemgang af dokumentation samt dialogmøde med 
ledelsen. Forud for interview og observationer er der indhentet samtykke fra de involverede parter.  

Tilsynet er uanmeldt og består af følgende elementer.  

Tilsynsførende gennemfører et individuelt, semistruktureret interview med udgangspunkt i en 
interviewguide med 3-5 tilfældigt udvalgte beboere. Interviewguiden indeholder faste emner og 
emner, der refererer til årets tema. Beboerne kan derfor desuden vælges efter relevans, i forhold til 
årets særlige tema.  

Tilsynsførende kan vælge at foretage observationer. De tilfældigt udvalgte borgere, der ikke er i 
stand til at samarbejde til et interview observeres i forhold til eksempelvis beboerens adfærd; gaber 
hun, er hun aktivt med eller slumrer hun hen, råber hun, er hun appellerende osv.  Der kan 
desuden observeres i udvalgte situationer i relation til årets tema, f.eks. et måltid, 
træning/aktiviteter eller lignende.  
Formålet med observationer er, at tilsynsførende får et indblik i tilrettelæggelsen af plejehjemmets 
tilbud og af kommunikation mellem beboere og personale. 

Efterfølgende afholdes et dialogmøde med plejehjemmets ledelse og medarbejdere med henblik 
på at gennemgå det observerede og informationerne fra interviewene.  

http://www.taarnby.dk/
http://www.taarnby.dk/
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Ud over emner i kvalitetsstandarden, udvælges der hvert år et tema for tilsynet, som Ældrecentret 
ønsker at have særligt fokus på.  

Temaet tager udgangspunkt i kompetenceudvikling, nye tiltag eller ændringer på ældreområdet. 
Tilsynet kan dermed bidrage til læring og udvikling af tilbuddet til beboere på kommunes plejehjem.  

 

TEMA   

Den gode tone 

AFRAPPORTERING AF TILSYN  

Tilsynsførende udarbejder en kort konklusionsrapport, som offentliggøres på kommunens 
hjemmeside.  
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VURDERING 

Tilsynet finder overordnet plejehjemmet LØJTEGÅRDSVEJ  
 

 

 

 
Plejen, omsorgen og sygeplejen lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard og Tårnby 
Kommunes kvalitetsmål for plejehjem er opfyldt. 

 

På baggrund af interview, observationer, gennemgang af dokumentation og dialogmøde med 
ledelsen giver tilsynet plejehjemmet karakter efter nedenstående skala. 

 

 
  

Meget 
tilfredsstillende

• fastholde det nuværende 
serviceniveau, nuværende adfærd

Tilfredsstillende

• foretage små justeringer for at 
optimere

Mindre 
tilfredsstillende

• iværksætte forbedringer på enkelte 
områder

Ikke 
tilfredsstillende

• forandring/handling er påkrævet

Tilfredsstillende
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ANBEFALINGER 

På baggrund af tilsynets observationer, interviews og dialog har tilsynet følgende anbefalinger til 
plejehjemmet Løjtegårdsvej med henblik på at optimere tilbuddet. 

 

Ernæring/hygiejne 

 Det anbefales, at nederste hylde på anretterborde/rulleborde ikke anvendes til transport af 
fødevarer, af hygiejnemæssige årsager. 

 Det anbefales at anvende plastfolie eller låg, når tallerkenanrettede fødevarer skal 
transporteres fra a til b, dels af hygiejnemæssige årsager og dels for at minimere varmetab, 
når varm mad skal transporteres fra A til B.   

 

Dokumentation 

 Det anbefales at opfølgning og revurdering af den sygeplejefaglige dokumentation 
overholder de datoer der anvises i CURA. 

 Det anbefales at helbredsoplysninger/diagnoser synliggøres i journalen under 
helhedsvurderingen. 

 Det anbefales at anvende kontoret til dokumentation. Dels for at overholde retningslinjer for 
håndtering af personhenførbare oplysninger og dels for at minimere fejl.  

 Det anbefales at udarbejde retningslinjer for genstart af tablets. 
 Det anbefales at iværksætte kompetenceløft i forhold til anvendelse af CURA. 

 

Socialpædagogisk indsats 

 Det anbefales at udvikle indsatser, der kan virke ro skabende på fællesarealerne. 

 

Arbejdsmiljø 

 Det anbefales at anvende de briefinger, når arbejdsmiljøet har været påvirket negativt.  
 Det anbefales at undersøge, hvorvidt det er muligt at ændre på kald-/telefonsystemet 

således, at det ikke påvirker arbejdsmiljøet negativt og, at det bliver muligt at udfører 
arbejdsopgaver inde hos beboerne uden afbrydelser.   

 Det anbefales at italesætte, at tværfaglighed, respekt for det enkelte individs kompetencer 
og ressourcer og anerkendelse af forskellighed, er grundstenen i den anerkendende 
organisation.    
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UDDYBNING AF DE ENKELTE OMRÅDER 

Trivsel og nærvær 

Tilsynet viser 

At beboerne er glade, de trives og de giver udtryk for at have den samme gode kontakt til deres 
familie, som før indflytningen på plejehjemmet.  

At beboerne profiterer af at opholde sig i rammer med plejepersonale 24 timer i døgnet, de oplever 
nærvær og socialt fællesskab. 

 

De interviewede udtaler 

 Jeg trives, jeg er glad for det hele her på plejehjemmet. Jeg har stadig en god kontakt til 
min familie.  

 Jeg skulle vænne mig til at være flyttet ind på plejehjemmet, men det gode, er at hvis man 
er ked af det kan man bare ringe på klokken.  

 Det er dejligt med det sociale samvær, at der altid er nogen at tale med, og jeg har stadig 
god kontakt til familien. 

 Jeg trives, her er alle søde og rare. Personalet er venligt her er intet at klage over. Har god 
kontakt til familien. 

 Jeg er glad for at bo her, men her er meget uro. 
 Jeg har det udmærket her. 

 

Vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at Tryghed og Sikkerhed lever op til arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 

Tårnby Kommunes kvalitetsmål for plejehjem er opfyldt. 
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Tryghed og sikkerhed  

Tilsynet viser 
At beboerne er trygge ved at bo på plejehjemmet. 

At beboernes behov for tryghed og sikkerhed opfyldes af de rammer der er på plejehjemmet.   

 

De interviewede udtaler 
 At jeg føler mig tryg her. 
 Det betyder meget for mig, at jeg kan lide alle her, og jeg er tryg, ved at der er personale 

hele døgnet. 
 At der altid er nogen at tale med, især når jeg bliver ked af det.  
 Alle her er søde jeg føler mig tryg. 
 Ja, jeg føler mig tryg her. 

 

Vurdering 
Det er tilsynets vurdering, at Tryghed og Sikkerhed lever op til arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 

Tårnby Kommunes kvalitetsmål for plejehjem er opfyldt. 
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Aktivitet 

Tilsynet viser 
At beboerne har mulighed for at deltage i meningsfuld beskæftigelse eksempelvis cykelture, 
havearbejde, bankospil, fællesgymnastik, herreklub. 

Aktivitetstilbuddene er tilpasset beboernes behov og ønsker og aktivitetstilbuddene iværksættes 
enten af aktivitetsmedarbejderen eller af plejepersonalet på afdelingerne.  

 

De interviewede udtaler 
Fællesskab  

 Jeg passer for det meste mig selv og opholder mig det meste af tiden i min bolig. Jeg 
drikker kun min eftermiddagskaffe ude sammen med de andre beboere, alle andre måltider 
indtager jeg i min egen bolig. 

 Der er mange der er rigtigt syge, så fællesskabet afhænger af de enkeltes dagsform. 
 Den er upåklagelig. 
 Det er op til en selv om man vil deltage 
 Jeg er glad for fællesskabet. 

 

Aktivitetstilbud 

 Deltager i bowling og bankospil 
 Jeg deltager i petanque, og er med på cykelture med Per. Jeg savner at kunne komme lidt 

ud at handle af og til, f.eks. bare at købe en blomst. 
 Jeg kan godt lide at tegne. 
 Jeg deltager i alt hvad der er muligt at deltage i.  

 

Sociale arrangementer 

 Julefrokost, gløgg.  
 Bankospil. 
 Jeg deltager når der er noget. 

 

Forslag til nye aktiviteter 
Førhen havde vi Quiz det vil jeg gerne have at man starter op igen. 

Jeg kunne godt bruge Per noget mere. Det er for lidt en gang om ugen. 

 

Vurdering 
Det er tilsynets vurdering, at Aktivitetstilbuddene lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Tårnby 
Kommunes kvalitetsmål for plejehjem er opfyldt 
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Selvbestemmelse 

Tilsynet viser 
At beboerne på egen hånd eller i samarbejde med personalet udøver deres selvbestemmelsesret. 

 

De interviewede udtaler 
 At personalet klarer tilrettelæggelsen af plejen og det er jeg tilfreds med. Min kontaktperson 

og jeg finder ud af det sammen. 
 Jeg syntes selv jeg har indflydelse på mit liv. 
 I det store hele har jeg det godt. 
 Jeg har ikke behov for medindflydelse når det går som jeg gerne vil have det. Alt kører som 

det skal. 
 Ja, jeg syntes at jeg har min selvbestemmelsesret i behold. 

 

Vurdering 
Det er tilsynets vurdering, at forvaltningen af det enkelte individs ret til Selvbestemmelse, lever op 
til lovgivning, Arbejdsmarkeds - og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og 
almindelig faglig standard. 

Tårnby Kommunes kvalitetsmål for plejehjem er opfyldt. 

 

Funktionsniveau 

Tilsynet viser 
At de interviewede beboere deltager i den vedligeholdende træning i det omfang deres kognitive 
og fysiske formåen tillader det. 

 

De interviewede udtaler 
 Jeg cykler 2 gange om ugen, og min træning planlægger jeg sammen med fysioterapeuten. 
 Jeg deltager i fællestræningen, cykler på kondicyklen og deltager i gåturene. 
 Jeg laver selv gymnastik. 

 

Vurdering 
Det er tilsynets vurdering, at den ”Vedligeholdende træning” lever op til lovgivning, 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig 
standard.  

Tårnby Kommunes kvalitetsmål for plejehjem er opfyldt. 
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Dokumentation 

Tilsynet viser 

At den sygeplejefaglige dokumentation på de 5 besøgte borgere, systematisk føres ét sted, i det 
elektroniske journaliseringssystem CURA. 

 

Helbredsoplysninger 

Under fanen beskrives. 

 Aktuelle, potentielle og tidligere helbredsoplysninger, der er sygeplejefagligt vurderet og 
dokumenteret. 

 Dokumentation af helbredsoplysninger levede i 1 tilfælde ud af 5 op til lovgivningen. 

 

Helbredstilstande 

Under fanen beskrives. 

 De relevante helbredstilstande 
 Oplysningerne skal revideres hvert ½ år eller løbende efter behov. 
 Opfølgning og revidering af Helbredstilstande levede i 4 ud af 5 tilfælde op til 

lovgivningen. 

 

Funktionsevnetilstande  

Under fanen skal det fremgå.  

 At journalnotaterne er revideret som minimum 1 gang om året. 
 Opfølgning og revidering af funktionsevnetilstande levede i 3 ud af 5 tilfælde op til 

lovgivningen. 

 

Vurdering 
 Det er tilsynets vurdering, at den sygeplejefaglige dokumentation, ér systematiseret og 

føres ét sted i den elektroniske journal CURA. 
 Det er tilsynets vurdering, at der er behov for, at de aktuelle, potentielle og tidligere 

helbredsoplysninger, synliggøres i journalen under helhedsvurderingen. 
 Det er tilsynets vurdering, at med små justeringer, vil den sygeplejefaglige 

dokumentation leve op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, 
kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
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Ernæring 

Tilsynet viser 
 At beboerne overvejende syntes godt om maden. 
 At beboerne syntes at maden smager godt. 
 At maden er pænt og appetitligt anrettet. 
 At beboerne ikke deltager i planlægningen af menuerne 

 

De interviewede udtaler 

 
Hvad synes du om maden? 

 Maden er ensformig, men god. 
 Den er dejlig, det er god mad. 
 Vi kan ikke beklage os. 
 I perioder er maden god. 
 Maden er lige som den skal være. 

 

Hvordan smager maden? 

 Der er ikke meget smag i den  
 Den smager dejligt. 
 Den smager godt 

 

Er maden pænt og appetitligt anrettet? 

 Ja, det synes jeg. 
 Ja. 
 Ja. 

 

Vurdering 
Det er tilsynets vurdering, at Ernæringstilbuddet lever op til Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
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ÅRETS TEMA – DEN GODE TONE - 
BEBOERINTERVIEW 

Tilsynet viser 

At det er den gode tone og den positive tilgang der er den primære omgangsform. 
 

De interviewede udtaler 

 

Vurdering 

 

 
  

 Jeg syntes at her er et godt miljø og tonen er god.  
 Personalet tager sig pænt af beboerne. Den tone der anvendes, får mig til at føle mig godt 

tilpas. 
 For det meste er tonen rigtig god. Personalet er søde over for os. Vi taler pænt til hinanden, 

men der er meget uro på afdelingen da nogle er syge på en anden måde. 
 Tonen er upåklagelig, den kan ikke forlanges bedre, vi taler alle pænt. 

Det er tilsynets vurdering, at den gode tone lever op til Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
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ÅRETS TEMA – DEN GODE TONE - 
MEDARBEJDERINTERVIEW 

Tilsynet viser 

 

De interviewede udtaler 

 

Udefrakommende der kan påvirke den gode tone 

 CURA påvirker også den gode tone. 
 Den manglende forståelse for, at vi lærer forskelligt. Der er stadig medarbejdere der har 

behov for, et kompetenceløft, for at kunne anvender CURA.  
 Pasning af afdelingstelefonen, er ikke foreneligt med samtidig at skulle udføre omsorg og 

pleje for vores beboere. 

 
Vurdering 

Det er tilsynets opfattelse at Den gode tone lever op til Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 

 
  

 At tonen generelt er god.  
 At arbejdsmiljøet er letpåvirkeligt af en mindre god tone.  
 At CURA påvirker den gode tone.  
 At der er medarbejdere der har brug for et kompetenceløft, i forhold til anvendelse af 

CURA: 
 At ”Telefonpasserordningen” har brug for et eftersyn. 

 Vi taler respektfuldt til hinanden.  
 Den gode tone er en del af vores værdisæt. En mindre god tone dræner energien, og den 

gode energi har vi brug for i plejen af vores beboere. Vi har alle ansvaret for den gode tone 
og vi bidrager alle til at tonen dagligt skal være god. 

 Hvis vi oplever at tonen bliver mindre god, går vi i dialog med hinanden om hvordan tonen 
bør være. Hvis dialog ikke har den ønskede effekt, inddrager vi afdelingslederen.  

 Vi er bevidste om vores verbale og nonverbale kommunikation. 
 Den gode tone og trivsel hænger sammen og vi anerkender og roser hinanden. 
 Ledelsen er lyttende og forstående, der er en rar tone og det værdsætter vi. Ledelse og 

medarbejdere har en god indbyrdes dialog. 
 Tonen/dialogen med beboerne tilpasses individuelt, så den enkelte beboer føler sig 

respekteret.  
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Observationsstudie af et frokostmåltid 

Tilsynet viser 

  

 At der under måltidet er en hyggelig stemning, en god tone og en god dialog imellem 
beboerne og medarbejderne. 

 Beboerne er aktive, de vælger selv deres smørrebrød og beboerne har en god appetit. 
 Dialogen flyder friere da 2 medarbejdere mere kommer og sætter sig ved bordet. 
 Frokosten lever stort set op til intentionen om det gode måltid. Der er en synlig 

arbejdsfordeling. Der er dialog og nærvær, og beboerne forstyrres ikke af udefrakommende 
afbrydelser så som Tv, radio eller telefoner. 

 I et tilfælde var fokus fjernet fra nærvær og dialog, idet en medarbejder anvendte sin tablet 
til dokumentation under frokosten. Beboerens mulighed for dialog blev begrænset af 
medarbejderens dokumentationsopgave. 
 

 Der er noget for øjet, frokosten/smørrebrødet er indbydende pyntet og anrettet på fade. En 
medarbejder præsenterer dagens udvalg for hver enkelt beboer og beboerne vælger selv 
aktivt hvilke stykker smørrebrød de ønsker at spise.  

 På rullebord der anvendes til anretning og servering af smørrebrød observeres det, at 5 
tallerken anretninger med smørrebrød er anbragt på nederste hylde. De 5 anretninger er 
ikke dækket over med plastfolie eller låg.   

 Inden frokosten starter, har en medarbejder dækket bord og tilbudt beboerne drikkevarer.  
 En beboer sidder stadig med sin morgenmad. Denne fjernes da borger giver udtryk for ikke 

at kunne spise mere, og der dækkes op til frokost. Beboer får serveret suppe som der kun 
spises sparsom af.   

 2 medarbejdere hjælper 2 af beboerne med at indtage deres frokost. Resten af personalet 
serverer frokost for de beboere der ønsker at indtage deres måltid i egen bolig.   

 Der er en hyggelig stemning under frokosten, der er dialog og der er en synlig 
arbejdsfordeling af de opgaver der skal varetages under frokosten. Der er ingen 
udefrakommende forstyrrelser. 

 Beboerne tilbydes undervejs mere at spise og drikke og flere ønsker et stykke mad mere. 
Beoerne tilbydes også frisk frugt hvilket er en succes. 

 Et par medarbejdere der har været optaget af at servere i boligerne kommer og sætter sig 
ved bordet og dialogen flyder nu mere naturligt på tværs af bordet og beboere der er 
færdige med deres frokost, bliver siddende og hyggesludrer. 

 Der er en hyggelig stemning og en god tone på tværs af beboere og de 5 medarbejdere.  
 Tv og Radio er slukket så alle har ro til deres frokost. 
 En medarbejder medbringer sin tablet, da hun sætter sig ved en enlig beboer. Der er 

sparsom dialog imellem medarbejder og beboer, da medarbejder har fokus på sin tablet og 
dokumentation.  

 En medarbejder medbringer sin tablet, da hun sætter sig ved en enlig beboer. Der er 
sparsom dialog imellem medarbejder og beboer, da medarbejder har fokus på sin tablet og 
dokumentation.  
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DIALOGMØDE 

Deltagere 

 

Emner  

 Konstitueret plejehjemsleder 
 2 afdelingsledere 
 2 medarbejderrepræsentanter 

 Ernæring  
 Obs. studie af frokostmåltid 
 Den gode tone/rollemodel 
 Arbejdsmiljø behov for de briefinger på  
 CURA kompetenceløft 
 Telefonpasning/etik 
 Anerkendende organisation 

 
 
Ernæring 

Ledelse og medarbejdere oplyser at  

 Plejepersonalet sikrer at kosten der bestilles, er ernæringsmæssigt korrekt sammensat. 
Plejepersonalet inddrager, i det omfang det kan lade sig gøre, beboerne i valg af menuer.  

 Der er fokus på, at beboerne får en alsidig/varieret kost og der skelnes imellem 
hverdagskost, kost der skal servers i weekenden og til højtiderne, således at der er forskel 
på hverdag, weekender og fest.  

 Den store udfordring er, at udvalget hos madleverandøren ikke er så stort.  

 

Obs. studie frokostmåltid 

 Intentionerne om nærvær, dialog og ingen afbrydelser blev anvendt under måltidet.  
 I et tilfælde blev tallerkenanretninger observeret på den nederste hylde på anretterbordet. 

Ingen af anretningerne var dækket over med låg eller plastfolie. 
 Fødevarer og rent service bør af hygiejnemæssige årsager ikke placeres på 

anretterbordets nederste hylde, da hylden er for tæt på gulvniveau. Der er risiko for, at 
urenheder fra gulvet kommer i kontakt med fødevarer/service på hylden når bordet er i 
bevægelse. 

 I et tilfælde blev tablet anvendt af medarbejder under frokosten og begrænsede derved 
beboerens mulighed for nærvær og dialog. 
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Ledelse og medarbejdere oplyste at 

 Anvendelse af nederste hylde til transport af fødevarer/service tages til efterretning. 
 Tablets skal selvfølgelig ikke være i brug under et måltid – men det er ikke realistisk, at vi 

kun dokumenterer på kontoret, da der er behov for at vi er til stede i fællesarealerne – ikke 
for kun at tale med beboerne, men også for at observere adfærd og forebygge konflikter. 

 Anvendelse af tablet til dokumentation på fællesarealet, anvendes som ro skabende 
foranstaltning. Idet det er observeret at beboerne bliver urolige hvis medarbejderne ikke er 
til stede, men sidder og dokumenterer på kontoret. Derfor er der hjemmel til, på den 
pågældende afdeling, at medarbejderne anvender deres tablet på fællesarealet.    

   

Den gode tone 

 Beboere og personale gav ved interview udtryk for, at det er den gode tone, der er den 
primære omgangsform. 

 At et uharmonisk sammensat team dræner energien, og påvirker den gode tone, der igen 
påvirker arbejdsmiljøet. 

 At alle ansatte gensidigt er rollemodeller, og det er derfor vigtigt at huske sig selv på, at ens 
kommunikation, både den verbale og den nonverbale, påvirker modtageren, uagtet om man 
er medarbejder, leder, beboer eller pårørende.  

 

Ledelsen oplyste at  

 At personalet på plejehjemmet har modtaget undervisning i INSIGHT MODELLEN, der har 
fokus på samarbejde og kommunikation.  

 

Arbejdsmiljø 

 På en afdeling har medarbejdernes arbejdsmiljø tidligere været påvirket negativt. Det 
skønnes at medarbejderne har behov for de briefinger. 

 

Ledelsen oplyste 

 At ovenstående tages til efterretning.  

 

CURA 

 Påvirker den gode tone og arbejdsmiljøet. 
 Der er behov for retningslinjer i forhold til re-start af tablets. 
 Der er behov for kompetenceløft af de medarbejdere, der ikke føler sig sikre i anvendelsen 

af Cura. 
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Vurdering 

  

Ledelsen oplyste at  

 Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal se på både en central og en decentral 
undervisning i anvendelsen CURA, således at alle kommer godt fra start. 

 

Telefonpasning/Etik 

 At yde omsorg og pleje til beboerne kræver ro og nærvær og er ikke foreneligt med 
besvarelse af telefonopkald til afdelingerne. 

 

Ledelsen oplyste  

 Vi arbejder ikke på et nyt telefonkald/system, men på at få ændret telefonsvareren, hvor der 
opfordres til kun at ringe i et bestemt tidsrum, så personalet bliver skånet i morgenplejen, 
og det således kun er læger, der går igennem. 

 

Plejehjemmet er en del af en anerkendende organisation 

 Det stiller krav til ledere og medarbejdere om, at arbejde tværfagligt, at se og respektere 
hinanden for de kompetencer man kommer med og anerkender forskellighed som en 
ressource således, at alle, uanset faglig baggrund, føler sig som en del af teamet. 

 Tilsynets anbefalinger, observationer og beboernes udsagn, dannede grundlag for en 
reflekterende og konstruktiv dialog med både medarbejdere og ledere. 
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