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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 2017/2018 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. 
 



2017/2018 Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Tagenshus  4 
 

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 15 af plejehjemmets 55 beboere, samt 3 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 3 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 = 5 
□ Tilfredsstillende = 10 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke  

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At det ville være dejligt med en fast kontakt person. 

• At plejen generelt er god og personalet er flinke og høflige. 

• At plejen er fin, hjælpen kommer når man har brug for den. 
 
Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? 
 
Pårørende 

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At plejen generelt er tilfredsstillende, men det er ikke tilfredsstillende når det ugentlige bad 
springes over. 

 
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at plejen og omsorgen samt handle –og plejeplaner, 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  
□ Tilfredsstillende = 13 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke = 1  
□ Ikke relevant = 1 

 
Hvordan vil du beskrive den sygepleje(beboeren) din pårørende får? 
 
Pårørende 

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

 
Konklusion: 
 
Det er tilsynets opfattelse at sygeplejen og den sygeplejefaglige dokumentation lever op til 
lovgivning, Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig 
faglig standard.  
 
 
 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 
Sygepleje x   
 
 

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

□ Meget tilfredsstillende  
□ Tilfredsstillende = 10 
□ Ikke tilfredsstillende = 2 
□ Ved ikke = 2 
□ Ikke relevant =1  
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Beboerne gav udtryk for: 

• At beboer ikke er bekendt med om der er aktiviteter, derfor er det svært at besvare 
spørgsmålet. 

• At deltage i brætspil, cafè eftermiddage og bankospil. Derudover ønsker beboer at der var 
mulighed for at male på stof samt silkemaling. Beboer har foreslået at der startes en 
strikkeklub. 

• At et stort ønske ville blive opfyldt, hvis der var mulighed for at fortsætte i dagcentret efter 
indflytning på plejehjemmet, beboer savner sine venner og alle aktiviteterne. 

• At der efter beboers opfattelse kun er mulighed for bankospil og det har ikke beboers 
interesse, da beboer tidligere været aktiv bowling- og håndboldspiller. 

• At træne dagligt og deltager i de aktiviteter der er interessante. 

• At gå til dans, træning og bankospil. 
• At savne noget at tage sig til. 

• At deltage i kort- og bankospil. Det ville være rart hvis der kunne etableres en strikke klub, 
hvor man kunne hygge sig sammen.  

• At der er mulighed for impulsive aktiviteter, eksempelvis gåture og ud at handle. Ofte 
afhænger aktiviteten af beboernes dagsform. 

 
Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i 
beskæftigelse/aktiviteter? 
 
Pårørende  

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 2  
□ Ikke tilfredsstillende = 1 
□ Ved ikke 
□ Ikke relevant 
 

Pårørende gav udtryk for: 

• At det er pårørendes indtryk, at borger kun kommer til aktiviteter når pårørende følger 
borger. 

• At det ville være en god ide hvis man for eksempel etablerede en filmklub. 
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at mulighederne for beskæftigelse og aktivering, lever op til lovgivning, 
Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig 
standard.  
 
Afdelingslederne på de pågældende afdelinger er oplyst om beboernes og den pårørendes 
opfattelse af aktiveringsmulighederne.  
 
 

 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 = 15 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke  

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At være tilfreds med maden. 
• At maden smager godt og er meget varieret. 

• At morgenmaden er fin, der er meget at vælge imellem. At den varme mad smager godt, og 
beboer er med til at bestemme menuen hver måned. 

• At savne en ordentlig bøf, beboer syntes at der er for mange sammenkogte retter. 
• At der er for lidt pålæg, vi er en afdeling med yngre beboere og vi spiser anderledes og 

mere end de ældre. Det ville være ønskeligt at der på fadene på de enkelte borde, var 
samme slags pålæg og salater, så tilbuddet er ens uanset hvilket bord man sidder ved, og 
det ville være rart med mere grøn salat.   

• At maden generelt er tilfredsstillende, men det ville være rart hvis grøntsagerne ikke var 
udkogte, at gulerødder, porrer og blomkål har bid, så man kan mærke man får det i 
munden. 

 
Hvad syntes du om den mængde mad og drikkevarer din pårørende (beboeren) tilbydes? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 2 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke= 1 
□ Ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At der er alt for meget af pålægget, der består af mayonnaise salater. 

• At beboer gav udtryk for at maden er god, og det tager pårørende for gode varer, da 
pårørende ikke selv har set det.  

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

□ Meget tilfredsstillende  
□ Tilfredsstillende = 14 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke = 1 
□ Ikke relevant  

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At anretningen er pæn. 

• At noget personale gør anretningen mere indbydende end andre. 
• At der anrettes på fade og i skåle, så man selv kan tage. 
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Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på?  
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 1 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke = 2 
□ Ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At beboer giver udtryk at være glad og tilfreds, og det tager pårørende for gode varer, 
pårørende har ikke selv set anretningen. 

 
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 = 12 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke =1  
□ Ikke relevant = 1 

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At der er mange muligheder, man kan træne så ofte man vil. Beboer er ofte med på 
cykelturene på rickshawcyklen. 

• At træne 2 gange dagligt. 

• At være med på de daglige gåture og træner dagligt. 

• At der er fine træningsmuligheder. 
• At komme i fysioterapien 2 gange om ugen, men beboer ønsker en mere intensiv træning. 

• At være med på de daglige gåture, deltager i fællesgymnastikken, og plejehjemmet har en 
meget vedholdende og motiverende fysioterapeut. 
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Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboerens) muligheder for at deltage i vedligeholdende 
træning af sine fysiske og psykiske færdigheder? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 2 
□ Ikke tilfredsstillende = 1 
□ Ved ikke 
□ Ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At pårørende altid følger beboer ned at træne. Pårørende ved ikke, om plejepersonalet 
følger beboer til træning, når ægtefælle ikke er på besøg og det finder ægtefælle 
utilfredsstillende. 

• At beboer cykeltræner.  
 
Konklusion: 
 
Det er tilsynets opfattelse at træningsmulighederne på plejehjemmet Tagenshus er tilpasset og 
individuelt tilrettelagt i forhold til både den enkelte beboer og de forskellige beboer grupper.  
Udover den individuelt tilrettelagte træning, er der mulighed for gang – og cykelture, 
fællesgymnastik og boldspil, mental træning med erindringsspil og forskellige brætspil.  
 
Mulighederne for, at kunne deltage i den vedligeholdende træning, lever op til lovgivning, 
Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig 
standard.  
 
Plejehjemslederen og afdelingslederen på den pågældende afdeling, er oplyst om pårørendes tvivl 
vedr. beboers mulighed for at modtage daglig træning, også ved ægtefælles fravær.  
 
 
 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 
Vedligeholdelsestræning x   
 
 

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

□ Meget tilfredsstillende   
□ Tilfredsstillende = 14 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke = 1 
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Beboerne gav udtryk for: 

• At der er nogle man taler bedre med end andre, derfor er ønsket om en fast kontaktperson, 
stort. 

• At dialogen med personalet er god, det er et fåtal af beboerne man kan tale med. 
• At trives på plejehjemmet og at dialogen er god. 

• At være på god talefod med personalet. 
• At vi er forskellige mennesker og forskellige temperamenter. 

• At vi er nødt til, at passe på hinanden. 

• At der både er plusser og minusser ved dialogen. 
 
Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine 
medbeboere m.m.? 
 
Pårørende 

□ Meget tilfredsstillende  
□ Tilfredsstillende = 3 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke  

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At dialogen med personalet er tilfredsstillende. Men dialogen med de andre beboere er 
udfordret af, at beboerne er mindre rummelige og ikke altid taler pænt om og til hinanden. 

• At det er pårørendes indtryk, at beboer hyggesnakker med personalet og af og til sidder 
ude i opholdstuen og sludrer med de andre beboere. 
 

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

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 11 
□ Ikke tilfredsstillende =1  
□ Ved ikke = 3  
□ Ikke relevant  

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At man på plejehjemmet har det godt. 
• At der er rige muligheder, for at kunne deltage i sociale aktiviteter og beboer deltager hver 

gang. 

• At gå til banko hver tirsdag og torsdag. 

• At det er op til en selv, mulighederne er der. 

• At man som beboer bør inddrages i de beslutninger der berører beboerne. Eksempelvis er 
der lige opsat nye gardiner/persienner i opholdsstuen. Beboerne har ikke været med til at 
bestemme farven, og den valgte farve er meget dyster.   

• At det er beboers indtryk, at det er svært at planlægge sociale aktiviteter, da beboerne er 
så forskellige. 

• At personalet er flinke til at hente en, når der er sociale aktiviteter. 
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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 =1 
□ Ved ikke 
□ ikke relevant   

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At der efter pårørendes opfattelse ikke er tilbud nok, til beboere med demens. 

• At de daglige aktiviteter er tilfredsstillende, men der mangler flere sociale aktiviteter, 
eksempelvis lig med de aktiviteter som blev iværksat før jul, da der var ansat en 
aktivitetsmedarbejder.  

• At så længe der er en der kan køre beboer til de sociale aktiviteter, så er der fine 
muligheder.  

 
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.  
 
Der er dagligt planlagt en aktivitet, som er tilgængelig for de beboere der har lyst til at deltage. Der 
er på hver afdeling en opslagstavle hvor ugens aktiviteter er opført og personalet oplyser dagligt 
beboerne om dagens aktiviteter.  
 
 
 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 3 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 

• Der er ikke sket væsentlige ændringer. Pt. bor der kun et ægtepar på plejehjemmet. 
 
Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen siden sidste tilsyn? 
 
Ledelsen 

• Der har været en del udskiftninger i dag- og aftenvagter. 
• Det forsøges at ansætte social- og sundhedsassistenter i alle vagter, men det er en 

udfordring. 

• For midler fra værdighedspuljen, har det været muligt at ansætte to pædagoger til rød 
afdeling fra kl. 16.00 til 21.00, for at der kan iværksættes pædagogiske tiltag.  
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Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg 
 
Hvad har i iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? 
 
Ledelsen 

• Ansættelse af to pædagoger til rød afdeling, i tidsrummet 16.00 – 21.00. 

• Tidspunktet for indtagelse af aftensmåltidet er forskudt på afdelingerne, således at 
medarbejderne kan hjælpe hinanden og springeren har mulighed for at være behjælpelig 
på alle tre afdelinger, med ca. en halv times mellemrum.   

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

• Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke aflagt besøg i 2017.   
• Der var ingen kritikpunkter ved det uanmeldte kommunale tilsyn 2016. 

  

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

• Der er udarbejdet og implementeret et værdigrundlag, for plejehjemmet. 
 

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

• Der er udarbejdet skriftlige instrukser for ovenstående, dels fælles instrukser der er 
gældende for alle plejehjem og instrukser der er målrettet det enkelte plejehjem. 

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

• Proceduren er, at de fælles instrukser opdateres på plejehjemsleder niveau, og de 
instrukser der er målrettet det enkelte plejehjem opdateres af lederne internt på 
plejehjemmet. 

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

• Viden om ovenstående, erhverver medarbejderne sig via deres introduktionsprogram. 
 
Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige 
procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? 

• Den daglige løbende dialog med afdelingslederen sikrer, at medarbejderne følger de 
skriftlige procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling. 
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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 vidende om at der forefindes instrukser og retningslinier for ovestående. 

•  At instrukser og retningslinier er samlet i en mappe og står frit tilgængelig på kontoret, til 
anvendelse i alle vagter. 

 
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   

 
 

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 nye faste medarbejdere, følger et introduktionsprogram der løbende afkrydses. 
Afdelingslederen er ansvarlig for, at medarbejderen kommer igennem alle punkter.  

• At plejehjemmet har et afløserkorps. Afløserne bliver introduceret til instruksmappen og 
derudover sikrer det faste personale at afløserne overholder ovenstående. 
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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 der foretages oplæring og instruktion til ovenstående. 

• At alle nye fastansatte medarbejdere kommer igennem et introduktionsprogram. 
Introduktionen finder sted hos plejehjems - og afdelingslederleder samt i selve afdelingen. 
Introduktionsprogrammet er en tjekliste så det sikres at den nye medarbejder har en mentor 
og kommer igennem alle punkterne i programmet og får introduktion til instrukser og 
retningslinier.  

• At afløsere får et individuelt tilpasset introduktionsforløb, således at de har viden om alle 
vagtlag. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at oplæring og introduktion er systematiseret og tilrettelagt. 
Introduktionen lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, 
kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
 
 
 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 
Oplæring og 
Introduktion 

x   

 
 

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

• At tandplejelokalet er frigivet og skal fremadrettet anvendes til skærmede aktiviteter. 
• At der er opstartet seniordans en gang om ugen. 

• At der dagligt er mulighed for gåture. 
• At der er torsdagscafè, bankospil og brætspil. 

• At der er mulighed for dagligt at træne i fysioterapien. 
 
Ledelsen 
 
Hvordan vil du generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov, (kultur, miljø, 
social trivsel, omgangstonen m.m.) 
 
Ledelsen oplyser: 

• At der er gode forhold. 

• At aktiviteterne tænkes på tværs af huset. 
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• At plejehjemmet er inddelt i små enheder, hvilket giver mulighed for at blive opmærksom på 
den enkelte borgers behov.  

 
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 i forhold til demens er demensressourcepersoner, der er etableret et snoozelrum og 
et forløb med erindringsdans over 8 gange, er påbegyndt.  

• At der er mange muligheder i fysioterapien. Fysioterapeuten iværksætter mange aktiviteter 
som beboerne i fællesskab kan deltage i, derudover tilrettelægges der individuelle 
træningsforløb for den enkelte beboer. 

• På en afdeling iværksættes der tiltag der har et pædagogisk sigte og tager afsæt i den 
enkelte beboers behov, eksempelvis svømning og badminton, samt aktiviteter der kan 
styrke den enkeltes ADL funktioner og ressourcer.  

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

• At de fysiske rammer ikke er demensvenlige, eksempelvis er der fra de fleste boliger i 
stueetagen direkte udgang til en trafikeret vej eller et gård område der ikke er afgrænset af 
hegn eller hæk.  

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at forhold for grupper med særlige behov, lever op til 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   

 
 

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

• Den daglige dialog ledelse og medarbejdere imellem sikrer, at medarbejderne som 
udgangspunkt arbejder forebyggende. Derudover er den daglige dialog med til at rette 
fokus imod instrukser og retningslinier. 

• Medarbejderne er gode til, på tværs af huset at gå i dialog med hinanden for, at få 
inspiration til at løse de opgaver de er udfordret af.     
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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 blevet instrueret i reglerne for anvendelse af magt og er bekendte med at der 
forefindes instrukser og retningslinier. 

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

• At der arbejdes med forebyggelse af magt. Eksempelvis pædagogiske tiltag, skift af 
medarbejdere til opgaveløsningen og tværfaglig sparring 

• At der på en afdeling er behov for særlige tiltag, når de pædagogiske tiltag ikke virker. 
Eksempelvis kan der i tilspidsede situationer være behov for at tilkalde politiet, dels for at 
skærme andre beboere men også for at lægge en dæmper på den pågældende situation. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at ageren og viden om forebyggelse af magt, lever op til lovgivning, 
Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig 
standard.  
 
 
 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 
Magtanvendelse x   
 
 

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

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

• At der er en pæn omgangstone. Personalet er gode til, at tilpasse omgangstonen 
individuelt.   

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

• At dialogen er god, medarbejderne kommer tit forbi.   
 
Hvordan vil du beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At omgangstonen er fin, alle taler pænt til hinanden. 
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Medarbejderne 
 
Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At der er en hjemlig atmosfære og en god dialog. 
 
Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At der er en ligeværdig omgangstone, vi omgås hinanden med respekt og som voksne 
mennesker.  

 
Hvordan oplever I dialogen med ledelsen på plejehjemmet? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At dialogen er fin, ledelsen er lyttende og man bliver hørt. 
 
Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At omgangstonen er fin, der er en nem tilgang og en ligeværdig omgangstone. 
 
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   
 
 
§ 83 
 
Ledelsen 
 
Mener du at det plejefaglige niveau beboerne tilbydes er i overensstemmelse med værdigrundlaget  
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At det plejefaglige niveau er i overensstemmelse med plejehjemmets værdigrundlag.  
 
Hvordan sikres det at værdigrundlaget implementeres i plejen? 
Hvordan sikres det, at værdigrundlaget afspejles i det plejefaglige niveau? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At der er en løbende dialog, medarbejdere og ledelse imellem, samt faglige dialoger på 
tværs af huset. 
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§ 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 den generelle pleje lever op til plejehjemmets værdigrundlag.  

• At der er plads til forbedring i forhold til plejen og dokumentationen. 
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at omsorgen og plejen efter § 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   

 
 

§ 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 en fuldtidsansat fysioterapeut. 

• At fysioterapien har åbent dagligt og der er mulighed for både fysisk og mental træning. 
Træning, hvor det er redskaberne i fysioterapien der anvendes eller fælles gymnastik og 
boldspild, daglige gåture, forskellige former for bræt spil, erindringsspil, torsdagscafè m.m.    

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

• At kontaktpersonen oplyser beboeren om træningsmulighederne. 

• At der på hver afdeling er en tavle, hvor ugens aktiviteter samt fælles træning er listet op. 
• At det ved morgenmåltidet dagligt drøftes hvilke aktiviteter der er den pågældende dag. 

• At de pårørende og beboerne informeres om plejehjemmets tilbud ved indflytningen og 
pårørende og beboere opfordres til at oplyse om, hvad beboeren før hen har kunnet lide at 
beskæftige sig med, samt overveje hvilke aktiviteter der kunne have beboerens interesse 
og evt. komme med forslag til andre aktiviteter.  
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Hvilke muligheder er der for, at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At al træning iværksættes i samarbejde med den enkelte beboer. 
 

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

• At der er meget fine muligheder. 

• At der er mange forskellige tilbud. 

• At der er individuelt tilrettelagt træning, fælles motion i form af gymnastik, boldspil, gåture, brætspil, 
og erindringsspil. 

 
Hvordan vil I beskrive den information der stilles til rådighed for beboerne i forhold til deltagelse i 
vedligeholdelsestræning? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At der på afdelingerne er en synlig tavle hvor aktiviteterne skrives op på. 
• At der på afdelingerne også iværksættes mindre aktiviteter, eksempelvis kagebagning eller 

spil. 

• At medarbejderne er gode til at motivere beboerne til at deltage i den vedligeholdende 
træning. 

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

• At mulighederne er optimale. 

• At personalet og fysioterapeuten er dygtige til, at genoptræne.  
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at den vedligeholdende træning efter § 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 FOA og Social- og sundhedsskolerne har gode og relevante kursus tilbud. 

• At en gruppe af medarbejdere pt. har været på kursus i erindringsdans, så der nu opstartes 
et forløb over 8 uger med erindringsdans, hvor alle beboere kan deltage.   

 
Hvordan vil du beskrive ledelsens muligheder for relevant efteruddannelse? 

• At en afdelingsleder pt. er i gang med diplomuddannelsen i ledelse og organisation, DOL. 

• At det er fint, at der nu er åbnet op for, at ledelsen kan videreuddanne sig på et akademisk 
niveau.  

 

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

• At de meget gerne vil på kurser. Men pt. prioriteres det ikke at være opsøgende, i forhold til 
at finde relevante kurser, hvilket er en forudsætning for, at man kan søge. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at mulighederne for efteruddannelse 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 ramt af meget sygefravær. Langtidsfravær, der har været 
stressrelateret, samt fravær forårsaget af graviditetsgener. 

 
Er der udarbejdet en sygefraværspolitik for personalet på plejehjemmet? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At plejehjemmet følger Tårnby Kommunes overordnede sygefraværspolitik. 
 
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 faste retningslinier for minimumsbemanding. 

• At der er en fast procedure for hvornår man indkalder afløsere, fra afløserkorpset. 
• At der er en fast procedure for hvornår man omlægger de faste medarbejderes vagter. 

• At de ansvarshavende medarbejdere er bekendte med proceduren. 
 
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. 

• Ingen bemærkninger. 
 

Konklusion 
 
Det var tilsynets opfattelse at plejehjemmet Tagenshus 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. 
 


