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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 tager udgangspunkt i 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 www.taarnby.dk./seniorer 

Metode 

Tilsynet gennemføres af en tilsynsmedarbejder fra Ældrecentret, og afvikles som en dialog med tilfældigt 

udvalgte beboere, der inden interviewet gennemføres, har samtykker til at deltage i interviewet. 

Interviewguiden indeholder faste emner og emner, der refererer til årets tema1. 

Tilsynet er uanmeldt og består af følgende elementer. 

Tilsynsførende gennemfører et individuelt, semistruktureret interview2 med udgangspunkt i en interviewguide 

med 3-53 tilfældigt udvalgte beboere. Beboerne vælges efter relevans, i forhold til årets særlige tema.  

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 kommunens plejehjem. 

Tilsynsførende kan vælge at foretage observation4 af de tilfældigt udvalgte beboere, der ikke er i stand til at 

samarbejde til et interview. Beboerens adfærd observeres, gaber hun, er hun aktivt med eller slumrer hun 

hen, råber hun, er hun appellerende osv.   

Og/eller der observeres i udvalgte situationer i relation til årets tema, f.eks. et måltid, træning/aktiviteter eller 

lignende. 

                                                      
1 Ønskes særlige problemstillinger undersøgt (f.eks. inkontinens eller sårpleje) udvælges borgere med disse 
problemstillinger ved tilsynet. 
2 Det semistrukturerede interview tager udgangspunkt i åbne spørgsmål til de emner, der ønskes belyst, ud 
fra et ønske om, at beboerne får mulighed for at fortælle det, der betyder mest for dem. Der udarbejdes et 
antal underspørgsmål, som den tilsynsførende kan anvende, hvis det anses for relevant, men interviewet er 
primært tænkt som en samtale, der skal give mulighed for at afdække beboerens oplevelse. 
3 3 for de små plejehjem, 5 for de store plejehjem 
4 Observationsstudier indebærer en særlig etisk udfordring, derfor sikre den tilsynsførende sig, ligesom ved 
interviewene, altid alle involverede beboeres samtykke og dokumenterer dette. 
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Formål: At tilsynsførende får et indblik i tilrettelæggelsen af plejehjemmets tilbud og af kommunikation 

mellem beboere og personale 

Herefter afholdes et dialogmøde med plejehjemmets ledelse og evt. medarbejdere.  

Afrapportering af tilsyn 

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

Læsevejledning  

Rapporten er opbygget således at den starter med tilsynets konklusion.  

Dernæst udtalelser fra de interviewede beboere for, at give læseren et indblik i de faktiske udsagn. 

Et længere afsnit der omhandler årets tema ”Det gode måltid”- 

observationsstudier, beskrivelse af frokostmåltidet og konklusion.  

Dialogmøde med ledelsen, beskrivelse og konklusion. 

KONKLUSION 

Det er tilsynets opfattelse at plejehjemmet LØJTEGÅRDSVEJ fungerer tilfredsstillende. 

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. 

beboerne giver udtryk for 

At de er glade for at bo på plejehjemmet. 

At de trives og føler sig trygge. 

At de har mulighed for at deltage i aktiviteter. 

At de har indflydelse på deres hverdag og tilrettelæggelsen af plejen, når og hvis de ønsker det. 

At der er mulighed for, at vedligeholde og styrke sit funktionsniveau. 

At familie og venner er velkomne som i borgers hidtidige bolig. Corona restriktionerne har dog for en tid 

ændret på besøgsformen og antallet af besøgende.  

Årets tema- det gode måltid 

Det er tilsynets opfattelse 

At beboerne er tilfredse med både smagen og kvaliteten af maden. 

At plejehjemmets intention i forhold Det gode måltid er, at der skal være fokus på   

 Organisering af måltidet  

 Stemningen under måltidet. 
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 Medinddragelse af beboerne. 

 Beboernes feedback på oplevelsen af måltidet. Plejehjemmet har påtænkt at anvende smiley 

metoden i evaluering. 

Det er tilsynets opfattelse 

At plejehjemmet, inden for de givne rammer, covid-19 restriktioner mm., arbejder med intentionerne for det 

gode måltid. 

At tilsynet ved de 5 observationsstudier så at der på afdelingerne, i højere eller mindre grad, er fokus på 

principperne og implementeringen af det gode måltid.  

Det strukturerede måltid 

At arbejde med det strukturerede måltid, vil sige at der er fokus på muligheden for at beboerne sidder 

sammen med ligestillede.  

At medarbejderne inden måltidet aftaler, hvem der gør hvad under måltidet. Eksempelvis hvem sidder med 

ved bordet og skaber den gode dialog, hvem hjælper de beboere der har behov for hjælp til indtagelse af 

deres måltid. Hvem serverer maden i spisestuen og i boligerne. Hvem tager sig af telefonopkald og af 

beboere der under måltidet får behov for hjælp og andre udefrakommende opgaver der ikke har noget at 

gøre med måltidet. Altså anvendelse af runner funktionen.  

Stemningen  

At have fokus på og at sikre den gode stemning ved måltiderne, er med til at sende et signal om, at 

beboerne er en del af det sociale fællesskab.  

At blive inddraget i og være en del af det sociale fælleskab, er med til at forebygge ensomhed og depression 

blandt ældre.  

Det er tilsynets opfattelse 

At der generelt var en god stemning ved de observerede måltider, nogle steder hjulpet af den eller de 

medarbejdere der sad med ved bordet og andre steder skabte beboerne selv den gode stemning.  

Medinddragelse  

At medinddrage beboerne før, under og efter måltidet eller i al almindelighed er, at hjælpe beboerne med at 

holde deres selvbestemmelsesret i hævd.  

Medinddragelse sender et signal om, at beboernes synspunkter, meninger og holdninger har værdi og at vi 

anerkender og ser beboerne som de individuelle individer de er og med respekt for det liv de tidligere har 

levet.  

Det er tilsynets opfattelse 

At beboerne medinddrages i planlægningen af måltiderne. 

I meget lang tid har beboerne spist i deres egen bolig, for at inddæmme covid-19 smitte, derfor er det 

personalets tilbagemeldinger om beboernes ønsker der anvendes i menu planlægningen. Personalet 

tilpasser generelt bestillingerne så alle får deres ønsker opfyldt.   

Frokosten var på forhånd smurt og stillet på fade og beboerne blev præsenteret for deres valgmuligheder og 

valgte selv hvilke stykker smørebrød, grøntsager og frugt, de ønskede at spise.  

Det er tilsynets opfattelse  

At intentionen om en smiley evaluering af måltids oplevelsen, er påtænkt fremadrettet. 
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At personalet har en til en samtaler med beboerne hvor beboernes ønsker i frohold til måltiderne drøftes.   

INTERVIEW 

Alle interviewede beboere samtykkede til at deltage i tilsynets interview. I det følgende er konkrete udtalelser 

fra de interviewede beboere samlet i relevante temaer fra spørgeguiden. Der er ikke nødvendigvis ét svar fra 

hver beboer, men meningen og nuancerne fra interviewet er sammenfattet i de konkrete svar. 

Hvad syntes du om at være flytte på plejehjem 

 Jeg er glad for at være flytte ind, jeg har kun positive tanker. Personalet er meget venlige. 

 Jeg bryder mig ikke om at være her, jeg syntes at ens identitet tages fra en. Jeg er friluftsmenneske 

og jeg har behov for den frihed det giver mig, at komme udendørs hver dag. 

 Jeg syntes både og, men har vænne mig til det. Jeg fik boligen inden for en uge, det gik meget 

hurtigt, jeg nåede ikke at få sjælen med. 

 Det er dejligt at være flyttet ind på plejehjemmet, bortset fra at Corona spolerer en del.  

 Jeg er glad for at være flyttet ind. Jeg er meget åben og taler med alle. 

Trivsel og nærvær 

 Jeg trives godt og jer især glad for den gode Amager luft. Jeg er også blevet kirkegænger på mine 

ældre dage. Jeg har god kontakt til beboerne og personalet. Venner og familie har ikke måtte 

komme på besøg, men det at der er mindre besøg end ellers det klarer vi med telefonen og det 

fungerer.   

 Jeg trives nogenlunde, men jeg er ikke vild med at være her. Min frihedstrang fylder meget og jeg 

håber det bliver bedre efter Corona. En dag jeg var på vej ud, blev jeg nægtet udgang fordi der 

skulle serveres kaffe og frokost. Men derudover er personalet vældigt søde og hjælpsomme, jeg får 

en god behandling. Men jeg er ikke så god til at komme i kontakt med de andre beboere. Jeg har 

god kontakt til min datter og mine børnebørn. Vennerne er efterhånden faldet fra. 

 Jeg trives, jeg laver lidt håndarbejde, jeg går ture og vi har det hyggeligt. Jeg er glad for den gode 

behandling. Jeg sidder sammen med en anden dame og vi er gode til at tale sammen. Jeg har en 

god kontakt til personalet og de andre beboere og kontakten til min familie har ikke ændret sig, den 

er stadig lige god. 

 Jeg trives, her er dejligt at bo og her er et godt personale, dem har jeg en god dialog med. Inden 

Corona sad jeg sammen med 5 andre beboere som jeg talte med. Der er ikke så mange mandlige 

beboere. Familien har jeg den samme gode kontakt til.  

 Jeg boede i et stort hus inden jeg flyttede ind på plejehjemmet, så det er en stor omvæltning, men 

jeg trives og alle er søde og venlige. Men dialogen med de syge beboere kan være svær. Derudover 

har jeg en god kontakt til min datter, vi taler i telefon sammen dagligt og familie og venner er også 

flinke til at komme på besøg. 
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Tryghed og sikkerhed 

 Jeg er tryg ved at bo på plejehjemmet. Jeg har nøgler til boligen og kan låse min dør. Jeg ville blive 

meget glad hvis bad og toilet kunne indrettes så jeg selv kan klare mine toiletbesøg. 

 Det er dejligt at der er folk her der gerne vil snakke. 

 Det er vigtigt for mig, at jeg har min frihed til at komme og gå. 

 Det er vigtigt for mig, at den hjælp min hustru ydes, bliver ydet på sammen måde, som 

plejepersonalet selv ville ønske at få hjælp.  Som medindflyttende ægtefælle kan man til tider godt 

føle sig overset. 

 Jeg har hele tiden følt mig tryg og godt tilpas på plejehjemmet. 

 Her er trygt at bo. Hvis jeg beder om hjælp så få jeg det, alle er meget hjælpsomme og de gør 

dagligt en indsats for at vi alle skal være glade og tilfredse, men jeg savner at kunne komme ud når 

jeg ønsker det og jeg venter på dagen, hvor alt igen bliver frit. Det hjælper mig at jeg dagligt kan 

ringe til min søn.  

 Det er vigtigt for mig, at jeg kan låse min dør om natten. Derudover der intet jeg savner alle er så 

flinke til at hjælpe mig.  

Aktivitet 

 Her er meget stille, der burde være lidt aktiviteter, for eksempel en køretur i parken, eller kortspil, jeg 

har tidligere spillet Bridge og det ville være dejligt at begynde igen. Jeg savner også bankospil. Jeg 

har ikke hørt om, at der skulle være sociale arrangementer ud over en enkelt sangeftermiddag 

udenfor i haven. 

  Dagligdagen er kedelig og der er ingen aktiviteter. Når jeg forsøger at komme ud på den lille altan 

bliver jeg forhindret at den kant der er i bunden af dørrammen, dvs. at jeg skal bede om hjælp hver 

gang og det irriterer mig at jeg ikke spontant kan komme ud på altanen. Jeg ville gerne have at der 

var mulighed for daglige ture i parken. 

 Fællesskabet på afdelingen er eksempelvis når vi om eftermiddagen samles og drikker kaffe ude i 

haven. For tiden er der ingen aktivitetstilbud, men tidligere var der gymnastik to gange om ugen og 

bankospil.  

 Det ville være dejligt med flere aktiviteter f.eks. en dameklub eller en strikkeklub.  

 Dagligdagen og fællesskabet er glimrende og aktivitets tilbuddene er udmærkede. Men jeg er lidt af 

en enspænder og er ikke så glad for at deltage i sociale arrangementer, jeg har rigeligt i mit eget. 

 Vi samles til bankospil en gang om ugen. Og så sidder vi ude ved bordene og snakker, selv om der 

er mange det er svært at komme i kontakt med, så går jeg til gymnastik/træning et par gange om 

ugen og det hænder at vi synger om eftermiddagen. Jeg kunne nu godt tænke mig at der blev lavet 

en dameklub på tværs af plejehjemmet så man kunne finde nogle andre at snakke med. 

Selvbestemmelse 

 Jeg bestemmer selv hvad jeg spiser til morgenmad. Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af den 

hjælp jeg får og derudover har jeg selv valgt at flytte på plejehjem, så jeg tilpasser mig også 

forholdene og det ønsker jeg ikke at lave om. Medarbejderne giver deres arbejdskraft 100%. 
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 Jeg er flyttet med af hensyn til min hustru og det kan være svært at indordne sig. Jeg syntes 

eksempelvis, at den måde plejen udføres på, er meget forskellig fra hvad vi har været vant til, men 

det er ikke min opfattelse at plejepersonalet er lydhøre.  

 Personalet er flinke til at hjælpe når jeg beder om hjælp. Men måden de hjælper mig på har jeg 

ingen indflydelse på, og ønsker det heller ikke.  

 Jeg står tidligt op hver morgen og lufter ud, går på badeværelset og er ellers fortrinsvis selvhjulpen. 

Det jeg får hjælp til, har jeg en dialog med personalet om. Jeg syntes at jeg har stor indflydelse og 

bestemmer meget selv. Jeg savner ikke noget, jeg har indflydelse der hvor det giver mening. 

 Jeg kan komme og gå som jeg vil. Jeg får en dejlig pleje og jeg taler med personalet om den. Jeg 

mangler ikke indflydelse, alt bliver ordnet for en og tingene er godt tilrettelagt. 

Funktionsniveau 

 Jeg har et ønske og et håb om, at kunne komme til at gå igen, jeg vil gerne være i stand til selv, at 

kunne klare mine natlige toiletbesøg.  Men jeg er meget glad for den fysiske træning, terapeuten 

henter mig når jeg skal træne og vi aftaler altid en ny tid inden jeg går, så jeg har det rimeligt godt.  

 Jeg er endnu ikke blevet tilbudt træning heller ikke min hustru. 

 Jeg vil gerne træne tre gange om ugen, jeg syntes at to gange er for lidt. 

 Jeg træner når muligheden er tilstede. Og ellers anvender jeg min rollator og går selv dagligt ture. 

 Jeg har en forventning om, at jeg ved at deltage i træningen, gymnastik og styrketræning, fortsat kan 

blive ved med at gøre det plejer. Jeg står selv op om morgenen, jeg klæder mig selv på, jeg får kun 

hjælp når jeg skal i bad. Træningen aftaler jeg fra gang til gang med fysioterapeuten som også 

henter mig når jeg skal træne. 

TEMA 2020 - ERNÆRING 

Det gode måltid 

Plejehjemmet Løjtegårdsdvej ønsker at have fokus på - 

 Organisering af måltidet, anvendelse af Runnerfunktion, så der skabes ro under måltidet. Struktur 

før, under og efter måltidet skal være på plads, hver dag 

 Stemningen under måltidet 

 Medinddragelse af beboerne før, under og efter måltidet 

 Beboernes feedback på oplevelsen af måltidet i forhold til smag og udseende, der er påtænkt brugen 

af smiley til hurtig evaluering 

I det følgende er konkrete udtalelser fra de interviewede beboere samlet i relevante temaer fra 

spørgeguiden. Der er ikke nødvendigvis ét svar fra hver beboer, men meningen og nuancerne fra interviewet 

er sammenfatte i de konkrete svar. 
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Hvordan syntes du at kvaliteten af maden er 

 Maden er top kvalitet, der er altid frisk frugt og grønt. Men jeg savner at der serveres en grøn salat til 

maden. 

 Den er ok. 

 Den er meget god. 

 Generelt er den udmærket. 

 Jeg er godt tilfreds med maden. 

Hvordan syntes du at maden smager 

 Maden smager godt, er meget velsmagende og godt krydret. 

 Det kommer jo an på hvad man kan lide, deres boller i karry og spaghetti med kødsovs er god. 

 Maden smager godt, vi får god mad. 

 Morgenmaden og frokosten er udmærket. Aftensmaden er lidt op og ned. Den er rent ud sagt 

røvkedelig. I øjeblikket spiser vi hver for sig, jeg savner fællesskabet og jo flere vi sidder sammen jo 

mere lyst får jeg til at spise, hvis jeg er meget alene glemmer jeg at spise. 

 Det er almindelig hverdagsmad. Maden er altid godt tilberedt og smager godt. Der skal være forskel 

på hverdag og fest. 

Hvilken indflydelse har du på måltidet 

 Jeg har ikke indflydelse og jeg ønsker det heller ikke. 

 Jeg ved ikke om jeg har indflydelse på måltidet. 

 Jeg ved ikke om jeg har indflydelse på måltiderne, men det er stressende med de faste spisetider. 

Det var bedre da jeg var derhjemme, da kunne jeg spise når jeg var sulten og ikke på kommando.  

 Jeg ved ikke om jeg har indflydelse på måltidet. 

 Jeg ønsker ikke indflydelse.  

Adskiller måltidet sig fra hvad du har været vant til 

 Det synets jeg ikke. 

 Retterne der serveres kender jeg, men jeg dækkede altid et pænt bord når jeg skulle have gæster. 

 Det er ikke mad for ældre mennesker, den er alt for moderne. Retterne er anderledes end hvad jeg 

har været vant til. 

 Jeg syntes at maden ligner den mad, jeg har været vant til at spise. jeg har altid selv lavet mad og i 

weekenderne gjorde jeg altid lidt ekstra ud af maden.  
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Beskriv hvordan et typisk måltid forløber 

 Det er en god oplevelse, det er dejligt med overraskelser, eksempelvis frikadeller, pølser eller fisk, 

grøntsager kartofler og sovs.  

 Vi sidder flere ved samme bord og spiser og det er rart. Men vi taler ikke så meget sammen, enhver 

passer sit. Efter maden er det personalet der rydder af og vasker op. 

 Vi skal selv dække bord, det syntes jeg ikke er så hyggeligt og det sender et forkert signal. Men det 

er rart at vi under måltidet sidder flere sammen og spiser, det lokker mere mad ned og det sociale 

fælleskab har stor værdi. Da vi sad sammen øste vi også selv maden op på vores tallerkener. Men 

det er mit indtryk at det gav et stort madspild, fordi der ikke blev spist op. 

 Måltiderne er hyggelige, det er dejligt at vi igen er begyndt at spise sammen. 

Sidder der en medarbejder og spiser sammen med jer 

 Nej, vi sidder fortrinsvis alene ved måltidet. 

 Nej, der sidder ikke en medarbejder ved bordet. 

 Ja der plejer at sidde en medarbejder sammen med os under måltidet. 

 Det er meget med forskel om der sidder en medarbejder sammen med os. Det kommer helt an på 

hvor man sidder. Men jeg syntes, at det er hyggeligt at sidde sammen med nogle man kan tale med, 

for mig er det ligegyldigt om det er beboere eller personale, bare vi kan tale sammen.  

Efter måltidet 

 Man rejser sig og går når men er færdig med at spise. en gang imellem rydder vi selv af bordet og 

en gang imellem spørger personalet om aftenen, om måltidet var en god oplevelse. 

 Når vi rejser os siger vi tak for mad, det er det mindste vi kan gøre og så stabler vi glas og 

tallerkener så det er nemmere for personalet at rydde op efter måltidet. 

 Ved vores bord samler vi selv tallerkenerne sammen og sætter dem over på rullebordet. Personalet 

tager sig af oprydningen efter måltidet. 

Generel observation  

1. observationsstudie 

 Frokosten spises kl.1230. beboerne er delt op i grupper alt efter hjælpebehov. Der er en hyggelig 

belysning i rummet og blomster på bordene. 

 Måltidet opleves som et individuelt tilpasset måltid, nogle beboere foretrække at spise i egen bolig 

og andre foretrækker det sociale fællesskab og indtager frokosten i spisestuen. De beboere der har 

behov for hjælp til måltidet, skærmes ved enkeltmandsborde så der er mulighed for en til en dialog. 

 Der er ro og dagligdags dialog og der pusles lidt i køkkenet, som derhjemme. Der observeres ingen 

larmende maskiner som eks. vis elektriske piskere eller opvaskemaskine der sættes i gang. Der er 

ingen udefrakommende forstyrrelser som telefoner, kald, radio eller TV.   

Konklusion (af 1. observation) 
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  Måltidet er præget af de faglige og pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for det gode 

måltid. 

 Bordet er pænt dækket. Belysningen er hyggelig og frokosten opleves som et veltilrettelagt og 

organiseret måltid. Hvor fokus er på måltidet og det sociale fællesskab.  

1. observationsstudie 

 Frokosten serveres 12.30. beboerne sidder spredt i lokalet og primært en og en.  

 Der er blomster på bordene. Men bordene er ikke dækket, dvs. der er ikke ved hver plads stillet et 

glas, lagt bestik, stillet en tallerken, serviet eller drikkevarer. Der er ingen beboere der får tilbud om 

afspritning af hænder inden måltidet påbegyndes.  

 En beboer, der er kognitivt udfordret, sidder foran fjernsynet der kører på TV News under hele 

frokosten. Efter en time har borger kun spist et halv stykke brød. 

 To medarbejdere serverer frokosten, dels for beboerne i spisestuen og dels for de beboere der 

ønsker at spise i egen bolig. Medarbejderne der serverer maden, bliver undervejs i serveringen 

udfordret af en vred beboer.   

 Medarbejdere kommer højttalende ind i afdelingen, en tømmer opvaskemaskine og sætter på plads, 

en anden dækker kaffevogn og laver kaffe. Der er en skramlen med porcelæn og diverse maskiner.  

 Servicemedarbejder skifter skraldestativ, under frokosten.  

Konklusion  

 De to medarbejdere der serverede maden, gjorde det på en respektfuld og etisk fin måde, og 

håndterede situationen med den vrede beboer, med en faglig tilgang der var både annerkendende 

og pædagogisk.  

 Det er ikke tilsynets opfattelse, at der på dagen og i situationen, blev tænkt det gode måltid, af de 

medarbejdere der ikke var involveret i selve serveringen af frokosten. De havde primært fokus på de 

praktiske opgaver.  

 Det kan anbefales at arbejde med ro skabende adfærd, så medarbejderne får en bevidsthed om at 

udefrakommende forstyrrelser, eksempelvis et højt støjniveau og udførelse af drift opgaver, kan 

være så forstyrrende for beboere med en kognitiv funktionsnedsættelse, at beboerens 

opmærksomhed på måltidet afledes. 

1. observationsstudie 

 I spisestuen er opsat en stor tavle hvor dagens navn og dato er anført øverst. Under er tavlen opdelt 

i 3 felter, frokost, eftermiddag og aften og udfor hver felt er tidspunkt for frokost, kaffe og aftensmad 

skrevet.  

 Ved måltids start er servicemedarbejder og køleskabsmontør i færd med at pakke et nyt køleskab 

ud, ude i køkkenet, derefter installeres det og det gamle køleskab køres væk. 

 Servicemedarbejderen kommer tilbage til afdelingen inden frokosten er afsluttet, denne gang 

afhentes der skrald/vasketøj fra skyllerummet som køres gennem spisestuen medens frokosten 

pågår.  

 På trods af udefrakommende forstyrrelser er der i spisestuen en god stemning og ro skabende 

adfærd. Der er en livlig, nærværende og god dialog, der er glæde og grin. 
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 Det observeres, af tilsynet, at der nederst på et rullebord er anbragt en bakke med smørrebrød, 

bakken er ikke er dækket over med film. Af hygiejniske årsager bør der ikke anbringes fødevarer på 

den nederste hylde på et rullebord.  

 Radio og TV er ikke tændt. 

 Da frokosten er ved at være slut køres der et rullebord ind i spisestuen. De beboere der kan, stiller 

selv deres brugte service over på bordet. 

Konklusion 

 Det er tilsynets opfattelse, at der på afdelingen i forhold til måltiderne, arbejdes med forudsigelighed, 

med nærvær og trivsel og på at måltidet skal være et socialt fællesskab. 

 At det selvfølgelig er nødvendigt at udføre de serviceopgaver på afdelingerne der en aftale om og i 

de tilfælde hvor det kan lade sig gøre, afvikle opgaverne uden for spisetiderne.   

 Generelt bør fødevarer ikke stå på nederste hylde på et rullebord, af hygiejniske årsager. Derudover 

skal fødevarer, der transporteres gennem en afdeling være dækket over af film eller låg. Både af 

hensyn til hygiejne men også for at holde den mad varm der skal serveres i boligerne, maden skal 

stadig være varm når den serveres.  

1. observationsstudie  

 Spisestuen/borddækning. Der er ikke blomster, lys eller dækservietter på bordene. Borddækningen 

er ikke struktureret, flere gange under måltidet må medarbejderne rejse for at hente det der mangler, 

på bordet, eksempelvis servietter, bestik og drikkevarer. 

 Der er få beboere der anvender spisestuen, de fleste spiser i egen bolig. 

 Der sidder medarbejdere ved alle borde, med der er ingen eller kun meget sparsom dialog.  

 En beboer får hjælp fra plejepersonalet til måltidet, denne rejser sig, under måltidet, for at besvare et 

telefonopkald.  

 Anden medarbejder der hjælper en beboer, der sidder skærmet ude i køkkenet forstyrres også af et 

telefonopkald.  

 Ingen af de medarbejdere der er tilstede i spisestuen, under måltidet, har slukket deres telefoner.  

Konklusion 

 Det er ikke tilsynets opfattelse, at der på dagen eller i situationen, var tænkt det gode måltid, hvor 

beboerne blev mødt af et pænt dækket bord og hvor der var mulighed for at deltage i det sociale 

fællesskab. Til trods for, at der var flere medarbejdere til stede ved måltidet, var der ingen der tog 

initiativ til, at facilitere en tværgående dialog med beboerne.   

 Det er ikke tilsynets opfattelse, at der på dagen og i situationen blev arbejdet med ro skabende 

adfærd, nærvær eller værdighed. At hjælpe en beboer med sit måltid, er én stund hvor etik, nærvær 

og værdighed bør prioriteres. At rejse sig for at besvare et telefonopkald, eller at besvare et telefon 

opkald ved bordet, er ikke annerkendende og uværdigt. Måltidshjælp bør gennemføres uden 

afbrydelser.  

1. observationsstudie 

 Frokosten var struktureret, måltidet blev afviklet roligt, der var en behagelig stemning. 

 Tablet til dokumentation, blev observeret anvendt. 

 Der var sparsom dialog ved de to store spiseborde, selv om der sad en medarbejder ved hvert bord. 
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 Der var en mere naturlig og munter dialog ved det bord hvor der sad en medarbejder og 4 beboere. 

 Beboere der var i stand til det, stillede, efter måltidet deres brugte service på et rullebord. Opgaven 

affødte en dialog om kønsroller, idet en ældre herre hævdede, at det var kvindearbejde at rydde op 

efter måltidet, hvilket de 3 kvinder ikke ville give ham ret i. Dialogen foregik med glimt i øjet og latter. 

Resten af oprydningen stod personalet for. 

Konklusion 

 Det var tilsynets opfattelse at der under måltidet var en rolig og behagelig stemning.   

 Det var tilsynets opfattelse at plejehjemmets intentioner omkring det gode måltid var italesat. 

Måltidet var struktureret, medarbejderne vidste hvilke opgaver de hver især havde under måltidet. 

Det blev forsøgt at facilitere dialog, men kun ved et bord lykkedes det, måske fordi gruppen var 

mindre. 

 Der var ingen udefrakommende forstyrrelser, og stemmeføringen var lav og rolig.   

 Beboerne var glade og afslappede. 

OBSERVATIONSSTUDIE FROKOST 

Ved observationsstudiet af et frokost måltid, samtykkede beboerne til, at tilsynet sad med ved deres bord 

under måltidet. 

I de følgende afsnit - er alt hvad der er beskrevet under det samme tal fra den samme afdeling, eksempelvis 

udsagn, observationer og konklusioner. 

Værtsskab 

1. observationsstudie 

 Personalet serverede maden, smørebrød fra fade, de fortæller at der kan vælges imellem 4 slags 

pålæg og der er mulighed for friske grøntsager og frisk frugt. Beboeren vælger selv hvad de ønsker 

at spise. 

2. observationsstudie 

 Personalet går rundt med en vogn hvorpå der er fade med smurt smørebrød. Personalet henvender 

sig til hver enkelt beboer og beboer vælger selv hvilke og hvor mange stk. smørebrød de ønsker. 

3. observationsstudie 

 Frokosten er smurt og anrettet på fade. Medarbejderne serverer og beboerne vælger selv. 

4. observationsstudie 

 Frokosten er på forhånd smurt og anrettet på fade. Medarbejdere iklædt forklæde og handsker 

servere smørebrødet. 

5. observationsstudie  

 Frokosten er smurt på forhånd og serveres fra fade. Beboerne præsenteres for valgmulighederne og 

vælger selv hvilke stykker smørrebrød de ønsker.  
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Hvordan agerer beboerne er de aktive/passive 

1. observationsstudie  

 Beboerne er aktive, både i forhold til valg og til at indtage deres måltid selvstændigt. 

2. observationsstudie 

 Beboerne vælger selv deres mad og indtager selvstændigt deres frokost. 

3. observationsstudie  

 Beboerne er aktive både i forhold tilvalg af smørebrød og i forhold til selv at kunne indtage måltidet. 

4. observationsstudie  

 Beboerne er aktive i forhold til selv at væge deres smørebrød og til selv at indtage deres måltid.  

5. observationsstudie 

 Der er en rolig og lav stemmeføring, der er humor, beboerne er ved et bord aktive her tales der med 

sidemanden. Beoerne er også aktive i forhold til selv at indtage deres måltid.  

Er der interaktion imellem de beboere der sidder sammen 

1. observationsstudie  

 Beboerne sidder i to små grupper, de beder om hjælp hos sidemanden hvis der er noget de ikke kan 

nå på bordet, eks. vis salt, drikkevarer el.andet. 

2. observationsstudie  

 Der er ingen interaktion imellem beboerne, de sidder primært en og en.  

3. observationsstudie  

 Der sidder flere beboere ude i spisestuen men de tager ikke selv initiativ til dialog. Når der opstår 

dialog, er det medarbejderen der faciliterer dialogen. 

4. observationsstudie  

 Der er ingen dialog på tværs af bordet 

5. observationsstudie  

 Kun ved et bord, hvor der sidder en medarbejder sammen med fire beboere, er der interaktion.  

Er stemningen hyggelig, dialog, konflikt 

1. observationsstudie 

 Der er en hyggelig stemning, beboerne taler sammen indbyrdes og de beboere der ønsker det har 

selv medbragt deres drikkevarer, eks. vis et glas vin eller en øl. 

2. observationsstudie  
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 Der er ingen medarbejdere til stede der kan etablere en hyggelig stemning og der er ingen dialog. 

Det personale der serverer maden er ud over madserveringen, udfordret af en beboer der er verbalt 

udad reagerende. 

3. observationsstudie 

 Der er en hyggelig dialog ved nogle af bordene, det fungerer der hvor det er medarbejderen der er 

initiativtager til dialogen. Ved et af bordene har de en dialog om pleje af rosen buske da der ved 

bordet sidder en tidligere gartner. Der tales også lidt om træningen og efterhånden kommer der en 

livlig dialog i gang på tværs af bordet. 

4. observationsstudie 

 Ved et bord er der dialog. Dialogen omhandler hjælp til at få skåret maden ud og om at beboere 

venter besøg senere på dagen.  

5. observationsstudie   

 Der er en fin dialog ved et af bordene, der er fin humor og en aktiv dialog. Der er kun sporadisk 

dialog ved de andre borde. 

Sidder der en medarbejder ved alle bordene 

1. observationsstudie 

 Der er ingen medarbejdere til stede under måltidet. Årsagen er de fysiske rammer på afdelingen og 

graden af behov for hjælp til indtagelse af måltidet. Tilsynet er til stede hos de beboere der 

selvstændigt kan indtage deres ernæring og som selvstændigt kan iværksætte dialog under måltidet. 

Medarbejderne sidder sammen med de beboere der har behov for hjælp i forbindelse med måltidet. 

Hjælp til både indtag og dialog.   

2. observationsstudie 

 Der er ingen medarbejdere der sætter sig sammen med beboerne under frokosten. 

3. observationsstudie 

 Der sidder medarbejdere ved alle bordene.  

4. observationsstudie 

 Der anvendes 4 spiseborde under måltidet. Beboerne sidder to og to ved de 4 borde. Ved de 3 af 

bordene sidder der en medarbejder og en beboer får hjælp til sit måltid og en beboer sidder alene. 

En medarbejder sidder sammen med en beboer i køkkenet, da beboer har behov for ro under 

måltidet. 

5. observationsstudie  

 Der sidder en medarbejder ved alle bordene. Men kun ved et af bordene er der dialog under hele 

måltidet.  

Har medarbejderne slukket deres telefoner under måltidet 

1. observationsstudie 

 Det observeres ikke af tilsynet, at de medarbejdere der serverer frokosten og hjælper beboerne 

besvarer telefonopkald så længe frokosten finder sted 
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2. observationsstudie 

 Det var ikke muligt for tilsynet at observere, da medarbejderne hele tiden var i bevægelse væk fra 

spiseområdet. 

3. observationsstudie 

 Ved et bord, hvor medarbejder er i færd med at hjælpe en beboer med sin frokost, forlader 

medarbejder beboer for at besvare telefonopkald. 

4. observationsstudie 

 Telefoner er ikke slukket eller overladt til andet personale under frokosten.  

5. observationsstudie  

 Tilsynet observerer ikke telefoner der ringer under måltidet. Medarbejderne bliver siddende ved 

bordet under hele måltidet. Men det observeres, at en medarbejder der sidder ved bordet, sidder 

med sin tablet og dokumenterer under frokosten.   

Er TV og Radio slukket  

1. observationsstudie 

 TV og Radio er ikke tændt. 

2. observationsstudie 

 Tv. er tændt på programmet TV NEWS 

3.  observationsstudie 

 TV og Radio er ikke tændt. 

4. observationsstudie 

 Tv og Radio slukkes, da frokosten starter.  

5. observationsstudie 

 TV og Radio er ikke tændt. 

Har beboere og medarbejdere ro til deres måltid  

1. observationsstudie 

 Måltidet foregår stille og roligt, ingen udefrakommende afbrydelser. 

2. observationsstudie 

 Der er ingen ro under måltidet. Der er uro fra en vred beboer. Der er en vandren frem og tilbage af 

medarbejdere der højlydt er i indbyrdes dialog om andet end frokosten. Service medarbejder 

kommer under frokosten og skifter skraldestativ. Personalet forbereder kaffevogn og skramler i den 

forbindelse med porcelæn. Der skylles af og ryddes op. Opvaskermaskinen tømmes, der sættes på 

plads, opvaskemaskinen fyldes op igen og sættes i gang.  Der serveres kaffe til trods for at nogle 

beboere endnu ikke er færdige med deres frokost. 

3. observationsstudie 
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 Da måltidet påbegyndes er service medarbejdere samt montør i gang med at pakke nyt køleskab ud 

og sætte på plads. Gammelt køleskab køres ud af afdelingen. Derudover er der ro og et afdæmpet 

stemningsleje.  

4. observationsstudie 

 Beboer og plejepersonalet forstyrres under måltidet af telefonopkald og af andre medarbejdere der 

ikke er involveret i frokosten.  

     5.  observationsstudie  

 Der er ingen udefrakommende forstyrrelser under måltidet.  

Anvendes der runner funktion 

1. observationsstudie 

 Det opleves som om funktionen anvendes, da de medarbejdere der har frokostopgaven ikke forlader 

spisestuen til fordel for andre opgaver ude i afdelingen. 

2. observationsstudie 

 Det er ikke tilsynets opfattelse at funktionen anvendes. 

3. observationsstudie 

 Der anvendes ikke runner funktion, en medarbejder besvarer telefonopkald under frokosten og må 

forlade bordet. 

4. observationsstudie 

 Det er ikke tilsynets opfattelse at funktionen anvendes, da der under frokosten både besvares 

telefonopkald og på spørgsmål fra udefrakommende medarbejdere.  

5. observationsstudie 

 Måltidet virker struktureret, 2 medarbejdere serverer maden i spisestuen og en medarbejder serverer 

og giver medicin i boligerne. 2 andre medarbejdere sidder sammen med beboerne ved 

spisebordene. Og ingen, der har en funktion i forbindelse med måltidet, forstyrres af telefoner eller 

andet udefra kommende.  

DIALOGMØDE  

Formål 

Dialogmødet mellem ledelsen på plejehjemmet og den tilsynsførende har til formål at give ledelsen mulighed 

for at synliggøre de faglige og pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for opgaveløsningen. 

Derudover drøftes beboernes udsagn og tilsynets observationer, med henblik på læring og med særlig vægt 

på årets tema – Ernæring ”Det gode måltid”. 

Dialogmødet på plejehjemmet Løjtegårdsvej har i to tilfælde været afholdt som en til en møder med den 

pågældende afdelingsleder og i et tilfælde har der været afholdt dialogmøde hvor 

afdelingsleder/stedfortræder på plejehjemmet og 3 medarbejdere deltog.  
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på dialogmødet blev følgende drøftet 

 Beboerudsagn  

 Det gode måltid 

 Implementering af det gode måltid 

 Selvbestemmelse i forhold til måltidet. 

 Observationer i forbindelse med måltidet 

 Udførelse af serviceopgaver. 

Beboer udsagn 

Beboerne fremsatte ved tilsynet udsagn og ønsker, der med deres samtykke er blev drøftet på dialogmødet. 

 Ønske om velfærdteknologisk toilet, således at beboer fremadrettet selv kan varetage sine 

toiletbesøg. Ønsket har betydning for beboers vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau, 

tryghed, livskvalitet og trivsel.   

 Ønsker hjælp til at bestille købmandsvarer. 

 Ønsker mulighed for fortsat at spille bridge, evt. med frivillige fra Ældresagen. 

 Ønsker dagligt at komme ud i den friske luft. 

 Ønsker at bidrage med viden, der kan være en hjælp i forhold til plejen af beboers, ægtefælle.  

 Ønsker flere aktiviteter, også på tværs af huset.  

Ledelsen oplyste at  

 De efter dialogmødet vil tale med de enkelte beboere om deres udsagn og ønsker. 

 Afdelingernes og de tværgående aktiviteter, har ikke været på samme niveau som ellers, på grund af 

covd-19. 

 Beboerne kan komme og gå som de vil, og ingen beboere forhindres i at komme ud i den friske luft 

dagligt. Men i nogle tilfælde er vi nødt til at sikre os, om beboeren på betryggende vis kan færdes 

ude alene. Enkelte beboere opfatter den form for omsorg som, at retten til at færdes frit, tages fra 

dem. Hvilket ikke er hensigten. 

Ernæring - Det gode måltid 

Ledelsen oplyste at  

 Siden marts måned, nu er vi i slutningen af juni, har fokus været på forebyggelse af covid-19. 

 Det har blandt andet haft indflydelse på den intention plejehjemmet havde i januar måned 2020 og 

stadig har om, at der skal arbejdes målrettet og struktureret med Det gode måltid.  

 Da der endnu ikke er åbnet helt op på plejehjemmet, er det naturligt at opstart og implementering af 

Det gode måltid tager tid.  
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 Beboerne har i den første lock down periode indtaget deres måltider i egne boliger og først her i 

starten af sommeren, er en del af beboerne begyndt at spise sammen igen.  

 Det betyder, at afdelingerne gør det de kan i forhold til det gode måltid, med de vilkår der for 

nuværende er for måltider med en samlet gruppe og det betyder også, at vores intention om 

implementering af principperne omkring Det gode måltid ikke er fuldt implementeret. 

Intentionen er at  

 Der skal arbejdes med organisering af måltidet, der skal arbejdes med ”runnerfunktion”, så der 

skabes ro under måltidet. Der skal være struktur før, under og efter måltidet og det skal være på 

plads hver dag. 

 Der skal være fokus på stemningen under måltidet 

 Beboerne skal inddrages før, under og efter måltidet, medbestemmelse. 

 Beboerne skal have mulighed for at give feedback på oplevelsen af måltidet, i forhold til smag og 

udseende, der skal bruges smiley til hurtig evaluering. Denne metode har det endnu ikke været 

muligt at implementere.  

Konklusion  

Det er tilsynets opfattelse 

 At plejehjemmet, inden for de givne rammer, covid-19 restriktioner mm., arbejder målrettet med 

intentionerne for det gode måltid. I det omfang restriktioner, smitte forebyggelse mm. tillader det.   

Det gode måltid 

Det er tilsynets opfattelse 

 At beboerne generelt er tilfredse med madens smag og kvaliteten af måltidet. 

 At tilsynet ved de 5 observationsstudier så, at der på alle afdelinger er fokus på principperne og 

implementeringen af Det gode måltid, i det omgang de smitteforebyggende tiltag tillader det. 

Struktur  

 At beboerne vidste hvor de skulle sidde og sammen med hvem, fokus på at sidde sammen med 

ligestillede. 

 At medarbejderne vidste hvilke opgaver de skulle tage sig af under måltidet. Nogle serverede maden 

og andre sad med ved bordene hvor de hjalp beboerne med måltidet og var med til at skabe den 

gode dialog under måltidet. 

Runner funktion 

 At funktionen sås anvendt fuldt ud, på 3 af de 5 afdelinger. dvs. at det personale der var involveret i 

måltidet, kun havde fokus på den opgave.  

 At medarbejdere der ikke var involveret i måltidet tog sig af udefrakommende afbrydelser, 

eksempelvis telefonopkald, hjælp til beboere der opholdt sig i egen bolig mm. 

Stemning  

 At der generelt var en god stemning ved alle observerede måltider, nogle steder hjulpet af den eller 

de medarbejdere der sad med ved bordet og andre steder skabte beboerne selv den gode stemning.  
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 At der et enkelt sted kan arbejdes positivt med, at flytte fokus fra de praktiske opgaver til opgaver der 

vedrører stemningen under måltidet.   

Inddragelse af beboerne før, under og efter måltidet. 

 På alle afdelinger var frokosten på forhånd smurt og stillet på fade. Appetitligt og indbydende. 

Beboerne blev præsenteret for deres valgmuligheder og valgte selv hvilke og hvor mange stykker 

smørebrød de ønskede at spise.  

 De interviewede beboere erindrede ikke om de havde indflydelse på måltidet, dvs. om de var 

medbestemmende i forhold til menu valg etc. En enkelt beboer ønskede ikke at have indflydelse. 

Beboer ville hellere nyde det overraskende moment i ”hvad mon der serveres i dag”. 

 En af de interviewede beboere deltog i borddækningen, men brød sig ikke om det.  

 På to afdelinger blev det observeret, at de beboere der var i stand til det, anbragte deres brugte 

service på en rullevogn.  

 Feed back på måltidet med anvendelse af smiley, er påtænkt implementeret fremadrettet.  

Observationer 

 Beboer er i måltidssituationen udfordret, kørestol og spisebordshøjde passer ikke sammen. Beboer 

kan ikke løfte sine arme op i bordhøjde pga. gigt. Beboers funktionsevne hæmmes, kan selv under 

de rette forhold, skære sin mad ud og indtage sin mad. Der bør ses på en løsning, der sikre 

vedligehold af funktionsevne, livskvalitet og værdighed.  

Konklusion 

 Ledelsen og kontaktperson vil drøfte muligheder med fysioterapeut og beboer. 

Serviceopgaver 

 I tre tilfælde blev det observeret, at der blev udførte serviceopgaver i det tidsrum, hvor der blev spist 

frokost på afdelingen.  

Konklusion  

 Ledelsen oplyste, at der på plejehjemmet er en regel om, at der generelt henstilles til, at 

håndværkere o a. planlægger deres opgaver, til at finde sted uden for spisetiderne i det omfang det 

er muligt. Vel vidende at der kan opstå akutte situationer, hvor udsættelse ikke er muligt.  
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