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 Læsevejledning 
 
Denne rapport er opbygget således, at den starter med Tårnby Kommunes procedure for 
uanmeldte tilsyn. 
Dernæst er de områder der er lagt vægt på ved tilsynet beskrevet med beboernes, de pårørendes, 
plejehjemsledelsens samt medarbejdernes udsagn, samt tilsynets samlede konklusion. 
Under hvert punkt, er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: 
 
Ingen bemærkninger 

 
Det observerede lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, 
kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
 
Mindre mangler 
 
Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivning, Arbejdsmarkeds – og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 
Større fejl og mangler 
 
Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivning, Arbejdsmarkeds – og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 

Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune. 
 
Individuelle besøg/interview af plejehjemmets beboere, pårørende, medarbejdere og 
plejehjemslederne. 
Besøgene tilrettelægges således, at de fordeles forholdsmæssigt efter det enkelte plejehjems 
størrelse, således: 

 at antal af interviews for beboerne i 2019 fastsættes til minimum 75, svarende til 25 %, af 
det samlede antal beboere på Tårnby Kommunes plejehjem, fordelt forholdsmæssigt i 
forhold til plejehjemmenes størrelse. 

 at antal af interviews for pårørende forholdsmæssigt fastsættes til minimum 10, fordelt på 
plejehjemmene i forhold til størrelse. 

 at antal af interviews, med ledelsen fastsættes til 5, svarende til hver plejehjemsleder. 

 at antal af interviews, af medarbejderne fastsættes til 16, fordelt på plejehjemmene i forhold 
til størrelse  

 
Der foretages løbende uanmeldte besøg/opfølgning på tidligere besøg, på alle plejehjem. 
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Formål med uanmeldt fagligt tilsyn 
 
Tilsynsindsatsen bør på kort og lang sigt bidrage til, at fastholde og udvikle kvaliteten i plejen. 
Tilsynet tager imidlertid ikke kun sigte på at måle tilfredsheden hos den enkelte borger og dennes 
pårørende, men også på at følge om plejen i det daglige tilrettelægges i overensstemmelse med 
gældende regler og normer for god ældreomsorg – altså en professionel vurdering af 
tilrettelæggelse og udførelse. 
Det er i denne ånd at reglerne om tilsyn skal anvendes og opfattes, og med ovenstående in mente, 
at rapporten skal læses. 
  

Uanmeldt tilsyn 
 
Der er aflagt uanmeldt tilsyn hos 12 af plejehjemmets 48 beboere, samt 2 pårørende. Besøgene 
har været ligeligt fordelt imellem plejehjemmets afdelinger og besøgene har været aflagt hos 
tilfældigt udvalgte beboere. Den anvendte metode ved de uanmeldte tilsyn har været anvendelse 
af en interviewguide svarende til en tilfredshedsundersøgelse. Denne metode har været anvendt i 
forhold til beboerne og deres pårørende. Intervieweguiderne har været enslydende, dog med 
enkelte justeringer i forhold til om den interviewede var en beboer eller pårørende. 
Generelt er interviewguiderne designet med det in mente, at kunne sammenstille beboere, 
pårørende, medarbejdere og ledelsens oplevelser af forholdene på plejehjemmet. 
 
Derudover er 2 medarbejdere, og plejehjemslederen interviewet. Interviewguiden for 
medarbejderne og ledelsen, er udarbejdet med det formål at synliggøre om plejen tilrettelægges i 
overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg. Fokus har været rettet 
mod følgende områder: 

 Instrukser og retningslinier 

 Tiltag for grupper med særlige behov 

 Magtanvendelse 

 Dialog/omgangstone 

 Pleje og Omsorg efter § 83 

 Vedligeholdelsestræning efter § 86 

 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse 
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Pleje, Omsorg og sygepleje 
 
Hjælpebehov i forhold til hjælp efter § 83 
 
Hvad syntes du generelt om den pleje du får? 
 
Beboere 

□ Meget tilfredsstillende = 3 
□ Tilfredsstillende = 9 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke/ikke relevant  

 
Beboerne gav udtryk for: 

 At nogle gange er plejen mindre god. Når tingene går for stærkt er det ikke rart. 
 
Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? 
 
Pårørende 

□ Meget Tilfredsstillende =1  
□ Tilfredsstillende = 1 
□ Ikke Tilfredsstillende 
□ Ved ikke/ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for: 

 At på trods af en mindre god start, er pårørende meget tilfreds med plejen og beboer giver 
overfor pårørende udtryk for, at være glad for at bo på plejehjemmet.  

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at det observerede, plejen, omsorgen og sygeplejen lever op til 
lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig 
faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Handle - / plejeplan x   
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Sygepleje/ sår, sonde, medicin, m. m. 
 
Hvordan vil du generelt beskrive den sygepleje du får? 
 
Beboere 

□ Meget tilfredsstillende = 1 
□ Tilfredsstillende = 11 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke/ikke relevant  
 

Beboerne gav udtryk for: 

 At personalet er flinkt. 

 At plejepersonaler er søde. 
 
Beboerne gav udtryk for: 

 At det er en god ordning med plejehjemslægen. 
 
Hvordan vil du beskrive den sygepleje(beboeren) din pårørende får? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 2 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke/ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for: 

 At beboer anvender plejehjemslægen, og ordningen fungerer fint. 
 
Konklusion 
 
Det er tilsynets opfattelse, at sygeplejen og den sygeplejefaglige dokumentation lever op til 
lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig 
faglig standard.  
Der er i maj 2018 taget et nyt dokumentationsredskab, CURA, i brug og der arbejdes målrettet på, 
at systematisere og ensrettet måden hvorpå der dokumenteres således, at det sikres at alle 
patientsikkerhedsmæssige informationer om den enkelte borger dokumenteres det rettet sted og 
lettere kan tilgås, når der er behov for det.  
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Sygepleje x   
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Beskæftigelse/Aktivering 
Hvordan vi du beskrive mulighederne for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? 
 
Beboere 

□ Meget tilfredsstillende = 1 
□ Tilfredsstillende = 10 
□ Ikke tilfredsstillende = 1 
□ Ved ikke/ikke relevant  

 
Beboerne gav udtryk for: 

 At have behov for at blive hentet til og fra alle aktiviteter. 

 At være træt og deltager derfor ikke så ofte. 

 At have ønske om at komme ud at cykle og svømme. 

 At deltage i stort set alle aktiviteter. 

 At se tv og at være med til boldspil. Beboer ønsker at der aktivt tages initiativ til, at alle 
inddrages i fællesskabet.  

 At være glad for at komme i ”Hobbystuen”. Deltager i mange aktiviteter og er særligt glad 
for aktiviteter med bevægelse. 

 At deltage i sang og træning, derudover ser beboer TV og læser aviser. 

 At deltage i bankospil, ser tv., læser mange bøger og aviser. 
 
Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i 
beskæftigelse/aktiviteter? 
 
Pårørende  

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 2 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke/ikke relevant   
 

Pårørende gav udtryk for: 

 At mulighederne er gode, men beboer formår ikke at holde rede på hvor og hvornår de 
forskellige aktiviteter finder sted. Beboer har dagligt brug for hjælp til, at blive fulgt frem og 
tilbage til aktiviteter.  

 At mulighederne er tilstrækkelige, beboer kan frit vælge, men ønsker kun at deltage i få af 
de udbudte aktiviteter. 

 
Konklusion 
Det er tilsynets opfattelse, at der på plejehjemmet er fokus på aktivering. Fire dage om ugen er der 
aktiveringstilbud både formiddage og eftermiddage. Derudover er der mulighed for iværksættelse 
af spontane aktiviteter, medarbejderne kan gøre brug af aktivitetskasserne der står klar til brug. 
Som et nyt tiltag vil plejehjemmet forsøge at få ansat en aktivitets medarbejder til weekenderne.  
 
Det er tilsynets opfattelse at beskæftigelse og aktivering lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds - 
og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Beskæftigelse/aktivering x   
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Forplejning/Mad og servering 
 

Hvad synes du om den mængde af mad og drikkevarer du tilbydes? 
 
Beboere 

□ Meget tilfredsstillende  
□ Tilfredsstillende = 12 
□ Ikke tilfredsstillende   
□ Ved ikke/ikke relevant 

 
Beboerne gav udtryk for: 

 Flere beboere gav udtryk for, at ”maden smager godt”. 

 At der serveres almindelig god mad. 

 At maden er god, man bliver mæt ved alle måltider. 

 At smørrebrødet er fint pyntet. 
 
Hvad syntes du om den mængde mad og drikkevarer din pårørende (beboeren) tilbydes? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende = 1 
□ Tilfredsstillende = 1 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke /ikke relevant 

 
Hvad syntes du om den måde hvorpå din mad anrettes og serveres? 
 
Beboere 

□ Meget tilfredsstillende  
□ Tilfredsstillende = 12 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke/ikke relevant   

 
Beboerne gav udtryk for: 

 At maden smager godt. 

 At maden anrettes og serveres pænt, plejepersonalet gør det så godt de kan. 
 
Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på?  
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 1 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke = 1 
□ Ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for:  

 At menuplanen og det der reelt serveres, alt for ofte ikke stemmer overens. 

 At der ofte serveres fromager eller amerikanske pandekager til dessert. Fromagen er for 
sukkerholdig og pandekagerne er ikke til at tygge for den ældre. Beboer har diabetes og 
betaler for 2 retter, men det er ikke pårørendes indtryk, at der serveres en alternativ 
dessert, med et minimum af sukker og som beboer kan tåle.   
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Konklusion 
Det er tilsynets opfattelse at maden og serveringen lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds – og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Mad og servering x   

 
 

Vedligeholdelsestræning § 86 
 
Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af dine fysiske og 
psykiske færdigheder? 
 
Beboere 

□ Meget tilfredsstillende = 1 
□ Tilfredsstillende = 7 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke = 3 
□ Ikke relevant = 1 

 
Beboerne gav udtryk for: 

 At træne flere gange om ugen. 

 At have et ønske om, at blive tilmeldt træningen. 

 At træne en gang imellem. 

 At gå til gymnastik og cykling. Beboer cykler 30 minutter en gang om ugen. 
 
Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i vedligeholdende 
træning af sine fysiske og psykiske færdigheder? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 1 
□ Ikke tilfredsstillende = 1 
□ Ved ikke /ikke relevant  

 
Pårørende gav udtryk for 

 At træning blev aftalt ved indflytningen, men det er ikke pårørendes indtryk, at beboer er 
påbegyndt træningen endnu.  

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at mulighederne for vedligeholdende træning, lever op til lovgivning, 
Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig 
standard. 
Der er på plejehjemmet mulighed for holdtræning, individuel træning og guidet selvtræning. Der er 
mulighed for at træne både inden – og udendørs og terapeuten samarbejder med 
aktivitetsmedarbejderen om ugens tværgående aktiviteter.  
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Vedligeholdelsestræning x   



2019/Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Pyrus Alle 
  

10 

Sociale - og kulturelle miljø 
 
Hvordan vil du beskrive den dialog du har med personalet, dine medbeboere m.m.? 
 
Beboeren 

□ Meget tilfredsstillende = 1 
□ Tilfredsstillende = 11 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke/ikke relevant  
□   
 

Beboerne gav udtryk for: 

 At personalet behandler beboerne godt. 

 At omgangstonen og dialogen med personalet er fin. 

 At vi har det glimrende. 

 At dialogen med de syge beboere ofte ikke er nem. Men derudover går det godt.   

 At sidde alene foran tv’et, men af og til taler vi sammen. 

 At alle er så søde, beboer har kun godt at sige om alle. 

 At omgangstonen er god. 
 
Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine 
medbeboere m.m.? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende  
□ Tilfredsstillende = 2 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke/ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for 

 At dialogen med personalet er god. Dialogen med de andre beboere er begrænset til nogle 
få, da flere beboere er kognitivt udfordret.  

 

Social trivsel 
 
Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? 
 
Beboeren 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 11 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke = 1 
□ Ikke relevant   

 
Beboerne gav udtryk for: 

 At have det godt, deltager ikke så ofte i de sociale aktiviteter.  

 At deltage i de sociale aktiviteter, når personalet oplyser derom. 

 At deltage i de aktiviteter der lyder interessante, beboer giver udtryk for, at man skal 
fokusere på det, der appellerer til en.  

 At mængden af sociale aktiviteter er passende. 
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Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 2 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke/ikke relevant  

 
Pårørende gav udtryk for: 

 At beboer deltager i nogle få aktiviteter. Beboer har ikke et ønske om ofte at være social, 
men holder af at sidde i sin egen bolig og læse avis og se TV.  

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at det sociale miljø, den sociale trivsel og de sociale aktiviteter, lever op 
til lovgivning, Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og 
almindelig faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Sociale, 
miljø, trivsel, aktiviteter  

x   
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I det uanmeldte tilsyn indgik også interview af ledelse og medarbejdere. På plejehjemmet blev 
plejehjemslederen og 2 medarbejdere interviewet.  
 
Plejehjemslederen blev interviewet vedrørende nedenstående områder: 

 Ændringer i personale og beboersammensætningen 

 Nye tiltag i siden forrige tilsyn 

 Værdigrundlag 

 Instrukser og retningslinier 

 Oplæring 

 Forhold for grupper med særlige behov 

 Magtanvendelse 

 Dialog/omgangstone 

 Hjælp efter § 83 

 Vedligeholdelsestræning efter § 86 

 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse 

 Sygefravær 
 
Medarbejderne blev interviewet vedrørende nedenstående områder 

 Instrukser og retningslinier 

 Tiltag for grupper med særlige behov 

 Magtanvendelse 

 Dialog/omgangstone 

 Hjælp efter § 83 

 Vedligeholdelsestræning efter § 86 

 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse 
 
 

Ændringer i personale og beboer sammensætningen 
 
Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn? 
 
Ledelsen 

 Beboere der flytter ind og som er aktive misbrugere af alkohol, er i hverdagen en 
udfordring. Derfor har der været afholdt temadag for plejepersonalet, hvor ekstern 
underviser har givet plejepersonalet inspiration og viden om det, at være aktiv misbruger. 
Medarbejderne er nu bedre rustet til, at hjælpe beboerne med at håndtere deres misbrug. 
Hjælp der giver mening og livskvalitet for de beboere der har et aktivt misbrug.  

 Det generelle billede af de beboere der flytter ind er, at plejetyngden er støt stigende. Flere 
og flere beboere har behov for hjælp til håndtering af komplekse plejeopgaver.    

 
Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen siden sidste tilsyn? 
 
Ledelsen 

 Der er et fantastisk godt samarbejde med Tårnby Kommunes akutteam.  

 Der er ansat to sygeplejersker, med klinisk ansvar, hvoraf den ene skal være klinisk 
vejleder overfor de kommende sygeplejestuderende. 

  Der er bevilget midler til at ansætte en aktivitetsmedarbejder i weekenderne. 

 Plejehjemmet har været og er ramt af flere langtidssygemeldinger.  

 Der er rekrutteringsproblemer i forhold til ledige stillinger, for nuværende er alle stillinger 
besat.   
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Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg 
 
Hvad har i iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? 
 
Ledelsen 

 Der er i Tårnby Kommune ansat 3 farmakonomer til deling imellem de 5 plejehjem. Tiltaget 
er godt. Det er hensigten at farmakonomerne skal være med på sidelinjen i forhold til 
indkomne UTH’(utilsigtede hændelser). De skal tage del i analysearbejdet af 
medicineringsfejl og eksempelvis fald, hvor de skal reflektere over om der i beboerens 
ordinerede medicin ligger en evt. årsag/bivirkning, som kan være medvirkende til fald.  

 Der har i uge 8 været faldscreening på hele plejehjemmet. Der har til formålet været 
udarbejdet et skema, således at det har været muligt at årsagsanalyser på den enkelte 
hændelse, der eksempelvis kunne være forårsaget af, løse tæpper, uhensigtsmæssigt 
fodtøj, dehydratio (væskemangel), bivirkninger af medicin, nedsat syn og balance. mm.  

 De tværfaglige konferencer med plejepersonale, aktivitetsmedarbejder og terapeut er igen 
lagt i faste rammer. Minimum hver 3. måned afholdes konferencer hvor de enkelte 
beboeres behov for mental eller fysisk træning drøftes.  

 Den bagerste del af afd. A’ opholdstue er omdannet til reminiscenshjørne, hvilket beboerne 
har megen glæde af. 

 Der er i mellemgangen imellem afdeling A og B opsat aktivitetskasser, der kan anvendes af 
alle, til spontane aktiviteter. Kasserne er på forhånd pakket med hver deres tema, 
eksempelvis maling, dæk et kaffebord, højtlæsning, spil mm. 

 Lederne har deltaget i temadage, ”Onboarding”, rekruttering og fastholdelse. Fremadrettet 
er det hensigten at der skal holdes opfølgende samtaler med nyansatte medarbejdere efter 
1, 3 og 5 måneder, således at det sikres at de trives i deres nye job.  

  Der er på hver enkelt medarbejder udarbejdet en kompetencudviklingsmappe.  

 Der er videreudviklet på plejehjemmets introduktionsprogram, således at alle nyansatte får 
koblet en mentor på i deres introduktionsforløb.  

 Fysioterapien er flyttet, således at der nu er direkte adgang til haven fra terapien.  

 Kaldesystemet er opdateret så der nu er mulighed for tovejs kommunikation, så beboerne 
ved at de er hørt. 

 Der er fokus på bedre bemanding, aftenholdet er optimeret, der er nu 4 på vagt på afd. A 
og 3 på afd. B.  

 
Hvis der var kritikpunkter ved sidste tilsyn, hvad har I så gjort for at forbedre disse? 
 
Ledelsen 

 I forhold til det Kommunale tilsyn, var der intet at bemærke.  
 

Værdigrundlag 
 
Er der udarbejdet et skriftligt værdigrundlag for plejehjemmet, hvis ja er det implementeret? 
 
Ledelsen 

 På plejehjemmet Pyrus Alle er der udarbejdet et Værdigrundlag, som er implementeret.  
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Instrukser og retningslinier 

 
Ledelsen: 
 
Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvars- og kompetence- og opgavefordeling for 
personalet? 

 Plejehjemmet har udarbejdet instrukser for ovenstående. 
 

Er der(skriftlige) procedurer for, hvordan den løbende opdatering af instrukser for ansvars-, 
kompetence- og opgavefordeling foretages? 

 Ovenstående opdateres som minimum en gang årligt. Derudover forekommer der løbende 
opdateringer i forbindelse med lovændringer eller hvis det i dagligdagen observeres at der 
er behov for tilføjelser eller ændringer i instruksen.   

 
Er der procedurer for, hvordan det sikres at plejepersonalet er bekendte med instrukserne for 
ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? 

 Alle nyansatte medarbejdere introduceres til instrukser og instruksmapper. 

 Ved ændringer i instrukser og retningslinier, orienteres medarbejderne mundtligt herom på 
det ugentlige informationsmøde og skriftligt via infobøger, der ligger fremme på hver 
afdeling.   

 
Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige 
procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? 
 
Medarbejderne 
 
Er du bekendt med om der findes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og 
opgavefordeling blandt personalet? 
 
Hvis ja, hvor kan du få fat på de skriftlige instrukser? 
 
Har du når du er på arbejde adgang til de skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og 
opgavefordeling? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At de er bekendte med, at der forefindes skriftlige instrukser. 

 At instrukser og retningslinier står frit tilgængelige på kontorerne hele døgnet.   
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at viden om og ageren i forhold til instrukser og retningslinier, lever op til 
lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig 
faglig standard.  
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Instrukser og 
retningslinier 

x   
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Oplæring 
 
Ledelsen 
 
Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, 
værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? 
 
Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, 
værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At ovenstående er en del af alle nyansatte medarbejderes introduktionsprogram. 
 
Medarbejderne 
 
Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, 
værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? 
 
Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, 
værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At nyt personale gennemgår et nøje tilrettelagt introduktionsprogram, der varer ca. 14 dage. 
Introduktionen overholdes nøje og der følges op på forløbet af afdelingslederen. Den ny 
medarbejder følges med en mentor, og der introduceres til hverdagen på plhj. Pyrus Alle, til 
aktivitetsmedarbejderen, til fysioterapien, til instrukser og retningslinier, brandsikkerhed 
mm., som ny medarbejder føler man sig efterfølgende godt klædt på. 

 At afløsere har en introduktionsperiode på ca. 2-3 dage, afløseren introduceres primært til 
de i forvejen fastlagte, afløseropgaver. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at oplæring og introduktion lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
 
Det er også tilsynets opfattelse, at oplæring og introduktion af nye medarbejdere er veltilrettelagt 
og systematiseret på en måde der skal være med til at øge sandsynligheden for, at nye 
medarbejdere fastholdes i jobbet.    
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Oplæring og 
Introduktion 

x   
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Forhold for grupper med særlige behov 
 
Ledelsen 
 
Hvilke specielle tiltag er der iværksat for beboergrupper med særlige behov, herunder: beboere 
med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? 
 
Ledelsen oplyser. 
 
Ledelsen 

 En del af afdeling A ´s opholdsstue er nu indrettet med møbler og effekter der kan 
anvendes i reminiscens arbejdet.  

 Der er i mellemgangen imellem de to afdelinger opsat aktivitetskasser, der kan anvendes af 
alle medarbejdere. Ideen er, at der her er mulighed for at iværksætte spontane aktiviteter 
som ikke kræver forberedelse og planlægning da kasserne på forhånd er pakket med hver 
deres tema, eksempelvis maling, dæk et kaffebord, højtlæsning, spil mm. 

 Fysioterapien er fysisk rykket til et andet lokale så der nu er direkte adgang fra fysioterapi til 
haven. Fremadrettet er der mulighed for at inddrage haveområdet i træningen. 

 Der er iværksat nye pædagogiske tiltag i forhold til beboere med et aktivt misbrugsproblem, 
mhp. at optimere deres livskvalitet.    

 Der er pt. slået en stilling op som aktivitetsmedarbejder i weekends således, at der kan 
tilbydes forskellige aktiviteter også i weekenderne.  

 
Hvordan vil du generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov, (kultur, miljø, 
social trivsel, omgangstonen m.m.) 
 
Ledelsen oplyser: 

 At forholdene er gode. Det er ledelsens indtryk at beboerne trives, at der dagligt er 
mulighed for socialt samvær. Miljøet er rart og hjemligt og omgangstonen er gensidigt 
respektfuld. 
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Medarbejderne 
 
Er der iværksat specielle tiltag for beboergrupper med særlige behov, herunder beboere med 
demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? 
 
Medarbejderne oplyser 

 At der 4 dage om ugen er aktiviteter for alle beboere både om formiddagen og om 
eftermiddagen. 

 At demensressourcepersonerne hver anden mandag har aktiviteter for demensramte 
beboere, bl.a. gymnastik og boldspil. Bevægelse vil fremadrettet være omdrejningspunktet i 
gruppen, pga. den positive effekt. 

  Derudover kommer der på plejehjemmet besøgshunde, besøgsbabyer og besøg fra en 
lokal vuggestue. 

 At der i samarbejde med Bryggergårdens plejecenter er udvekslet viden og inspiration til 
bedre, at kunne hjælpe de aktive misbrugere der bor på plejehjemmet til, at leve et liv der 
er foreneligt med deres aktive misbrug og de rammer plejehjemmet har.   

 At der er et godt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuten, der afholdes møde ad hoc, 
hvor beboernes behov drøftes. 

 
Hvordan vil I generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov? kultur, miljø, 
social trivsel, omgangstonen m.m.) 
 
Medarbejderne oplyser: 

 At der på plejehjemmet er en positiv omgangstone. 

 At beboerne har det det godt, de trives. 

 At der er en masse humor og glæde. 

 At beboerne er meget hjælpsomme overfor hinanden. 

 At der ud over de nævnte aktiviteter også ses film og synges, som beboerne er meget 
glade for.  

 At der er fokus på beboernes trivsel, bl.a placeres beboere der kunne profiterer af 
hinandens selskab, ved siden af hinanden ved måltiderne. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at forhold for grupper med særlige behov lever op til lovgivning, 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig 
standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Forhold for gruppe med 
særlige behov 

x   

 
 



2019/Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Pyrus Alle 
  

18 

Magtanvendelse 
 
Ledelsen 
 
Hvordan sikres det, at reglerne for magtanvendelse implementeres, herunder registrering og 
indberetning (Eks. vis skriftlige arbejdsgange og procedurer)?  
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At instrukser og retningslinier vedrørende magtanvendelse er en del af medarbejdernes 
introduktionsprogram. 

 At særligt udfordrende opgaver dagligt drøftes, og der anvendes altid en pædagogisk 
indfaldsvinkel i opgaveløsningen.  

 
Medarbejderne 
 
Er du som medarbejder blevet instrueret i reglerne for anvendelse af magt? 
Er du som medarbejder bekendt med om der findes instrukser for anvendelse af magt? 
 
Medarbejderne oplyser: 

 At de er bekendte med ovenstående og, at de igennem deres introduktionsprogram bliver 
instrueret til reglerne for anvendelse af magt. 

 
Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? 
 
Medarbejderne oplyser: 

 At udgangspunktet altid er forebyggelse, rummelighed og dialog. 

 At de komplekse opgaver drøftes i medarbejdergruppen. 

 At det er helt legalt at sige fra og tage en pause fra en opgave, inden man når dertil hvor 
man er magtesløs. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at viden om og ageren i forhold til instrukser og retningsliner vedrørende 
magtanvendelse, levrer op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, 
kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Magtanvendelse x   

 
 



2019/Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Pyrus Alle 
  

19 

Dialog 
 
Ledelsen 
 
Hvordan oplever du dialogen med beboerne på plejehjemmet? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At dialogen er god. 
 
Hvordan vil du beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At omgangstonen er god og hvis det modsatte observeres tages der hånd om det med det 
samme. 

 
Hvordan oplever du dialogen med plejepersonalet på plejehjemmet? 
Hvordan vil du beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At dialogen og omgangstonen er god og ligeværdig. 
 
Medarbejderne 
 
Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At dialogen er hjertelig og varm, vi giver gerne et kram. 
 
Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At omgangstonen er fyldt med humor og glæde. Her er ingen udbrændte kollegaer.  
 
Hvordan oplever I dialogen med ledelsen på plejehjemmet? 
Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At ledelsen er imødekommende og lydhør. 

 At dialogen og omgangstonen med ledelsen er god.  

 At ledelsen har tillid til medarbejderne og der er en gensidig respekt.  

 At man ved hvem der er leder, der er ingen uformelle ledere i gruppen og det er rart.  
 
Konklusion 
Det er tilsynets opfattelse at dialogen og omgangstonen, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- 
og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Dialog x   
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§ 83 
 
Ledelsen 
 
Mener du at det plejefaglige niveau beboerne tilbydes er i overensstemmelse med værdigrundlaget  
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At den tilbudte pleje, er i overensstemmelse med plejehjemmets værdigrundlag. 
 
Hvordan sikres det at værdigrundlaget implementeres i plejen? 

 Viden om og ageren i forhold til plejehjemmets værdigrundlag, ligger implicit i 
medarbejdernes introduktionsprogram 

 
Hvordan sikres det, at værdigrundlaget afspejles i det plejefaglige niveau? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At den daglige pleje og omsorg, tager afsæt i værdigrundlaget og i talesættes dagligt. 
 

§ 83 
 
Medarbejderne 
 
Hvordan oplever I generelt det plejefaglige niveau (hermed menes den sygepleje, hjælp til 
personlig pleje og omsorg) beboerne tilbydes på afdelingen? 
Mener I, at den generelle pleje lever op til det værdigrundlag plejehjemmet har? 
 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At plejen er optimal, der er en høj grad af faglighed. Der er eksempelvis fokus på hygiejne, 
løfteteknik og hjælpemidler. Der anvendes ressourcepersoner på flere områder.  

  Alle tiltag foregår på beboernes præmisser, der tages hånd om det hele menneske og den 
generelle pleje lever op til plejehjemmets Værdigrundlag. 

 
Konklusion 
Det er tilsynets opfattelse at omsorgen og plejen efter Lov om Social Service § 83, lever op til 
lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig 
faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Omsorg og pleje efter  
§ 83 

x   
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§ 86 
 
Ledelsen 
 
Hvilke muligheder for vedligeholdelsestræning stilles der til rådighed for beboerne, herunder 
beboere med særlige behov? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At der på plejehjemmet er ansat en fysioterapeut. Udover træningsaktiviteter i fysioterapien, 
er der også mulighed for træning iværksat i samarbejde med fysioterapeut og 
aktiveringsmedarbejder. Der er mulighed for selvtræning og holdtræning. 

 
Hvordan sikres information vedrørende vedligeholdelsestræning til beboerne? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 Beboerne informeres ved indflytningssamtalen om deres træningsmuligheder. Beboerens 
kontaktperson informerer og motiverer løbende beboeren om de muligheder der forefindes 
på plejehjemmet, i forhold til den enkelte beboeres behov. 

 
Hvilke muligheder er der for, at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At al træning der iværksættes er et samarbejde imellem beboer og terapeut. Træningen 
foregår altid på beboerens præmisser. 

 

§ 86 
 
Medarbejderne 
 
Hvordan oplever I de muligheder, der stilles til rådighed for beboerne i forhold til 
vedligeholdelsestræning? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At al pleje tilrettelægges efter den rehabiliterende tankegang. 

 At der er fokus på nye hjælpemidler der i så vid udstrækning som muligt, er med til at 
vedligeholde beboerens funktionsniveau således at der hele tiden tænkes udvikling og 
vedligehold. 

 At der er mulighed for selvtræning i fysioterapien og mulighed for fælles holdtræning. 

 At plejepersonalet sørger for, at beboernes behov for træning iværksættes og 
plejepersonalet sikrer at beboerne overholder deres træningsaftaler.   

 At plejepersonale og fysioterapeuter, har et godt tværfagligt samarbejde.   
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Hvordan vil I beskrive den information der stilles til rådighed for beboerne i forhold til deltagelse i 
vedligeholdelsestræning? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At beboerne informeres i forbindelse med indflytningssamtalen og derudover er det 
plejepersonalets opgave løbende, at motivere den enkelte beboer til at påbegynde træning 
når behovet opstår.   

 
Hvordan vil I beskrive mulighederne for at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At træning altid er et samarbejde imellem beboer og terapeut. Beboeren har altid 
medindflydelse på sit træningsforløb og selvbestemmelsesretten overholdes. 

 At beboerne indbyrdes er gode til at motivere hinanden til at deltage i træningen og til at få 
rørt sig. 

 
Konklusion 
Det er tilsynets opfattelse at den vedligeholdende træning efter Lov om Social Service § 86, lever 
op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og 
almindelig faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Vedligeholdelsestræning 
efter § 86 

x   
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Efteruddannelse 
 
Ledelsen 
 
Hvordan vil du beskrive mulighederne for relevant efteruddannelse til medarbejdere? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At mulighederne er fine, set i forhold til efterspørgslen. 

 At plejehjemmet ofte arrangerer tema eftermiddage, hvor flere medarbejdere på samme tid 
får adgang til den samme viden. 

 
Hvordan vil du beskrive ledelsens muligheder for relevant efteruddannelse? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At mulighederne er gode.  
 

Efteruddannelse 
 
Medarbejderne 
 
Hvordan synes i at jeres muligheder er for at deltage i relevant efteruddannelse? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

 At mulighederne er rigtig gode. 

 At ledelsen er åben overfor kursusønsker. 
 
Konklusion 
Det er tilsynets opfattelse, at mulighederne for efteruddannelse og kurser, lever op til lovgivning, 
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig 
standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Efteruddannelse x   
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Sygefravær 
 
Ledelsen 
 
Hvordan vil du beskrive omfanget af personalets sygefravær på plejehjemmet? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At plejehjemmet har været og er ramt af langtidsfravær. 
 
Er der udarbejdet en sygefraværspolitik for personalet på plejehjemmet? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At plejehjemmet følger Tårnby Kommunes overordnede sygefraværspolitik. 

 At sygefraværsstatistikker og sygefravær drøftes i MED. udvalget. 
 
Er der faste procedurer for at tilkalde vikarer ved sygdom (eksempelvis skriftlige retningslinier), er 
retningslinierne kendt af de andre medarbejdere)? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

 At der er helt faste kriterier for hvornår der kan tilkaldes afløsere mm. Det er 
afdelingslederen der har ansvaret for at sikre normeringen ved fravær.  

 At nye medarbejdere ved ansættelsen informeres om, at tilkald af afløsere påhviler den 
daglige ansvarlige leder eller ansvarshavende social- og sundhedsassistent. Der er en helt 
fast procedure for tilkald af afløsere.  

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at håndteringen af sygefravær, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- 
og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 
 

 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 

Sygefravær x   
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Opfølgning på tidligere tilsyn 
 
Det kommunale tilsyn. 

 Intet at bemærke. 
 

Konklusion 
 
Det var tilsynets opfattelse at plejehjemmet Pyrus Alle fungerer tilfredsstillende, efter de af Tårnby 
Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder, instrukser og retningslinier. 
 
Det var således tilsynets opfattelse: 

 At pleje, omsorg og sygepleje efter § 83 fungerer tilfredsstillende. 

 At sygeplejen og den sygeplejefaglige dokumentation fungerer tilfredsstillende. 

 At mulighederne for beskæftigelse og aktivering fungerer tilfredsstillende. 

 At forplejningen, maden og serveringen fungerer tilfredsstillende. 

 At den vedligeholdende træning efter § 86 fungerer tilfredsstillende. 

 At det sociale miljø, den sociale trivsel og de sociale aktiviteter fungerer tilfredsstillende.  
 
 
Det var tilsynets opfattelse, at der generelt var sammenfald mellem ledelsens og medarbejdernes 
udsagn, i forhold til de punkter der i henhold til ledelsens og medarbejdernes interviewguide var 
enslydende. Dette vurderes af tilsynet at være udtryk for en generel fælles holdning og tilgang til 
grundlæggende værdier i forhold til udførelse af plejen. 
 


