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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 30 af plejehjemmets 120 beboere, samt 4 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 4 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 = 9  
□ Tilfredsstillende = 18 
□ Ikke tilfredsstillende = 2 
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant =1  

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At det er overvældende med al den hjælp vi får, det er meget positivt. 
• At der er for lidt faste medarbejdere, afløserne sætter sig ikke ordentligt ind i opgaverne. 
• At personalet er ualmindeligt søde og rare. 
• At være meget glad for at bo på plejehjemmet, men savner sit tidligere hjem. 
• At plejen er perfekt. 
• At klare den personlige pleje på egen hånd. 
• At man bare skal ringe så kommer hjælpen. 
• At behovet for hjælp er svingende. Personalet tager det som udgangspunkt for givet, at 

beboer dagligt er i stand til at udføre alle opgaver på egen hånd, hvilket ikke er tilfældet. 
• At plejepersonalet er venligt, vi har det godt her. 
• At det vil være ønskværdigt at komme tidligere op end kl. 9.  
• At det ville være hensigtsmæssigt, hvis man en gang i kvartalet eller hvert halve år kunne 

holde et møde med sin kontaktperson og der drøfte de positive og negative ting.   
• At plejepersonalet er søde til at hjælpe når behovet opstår. 

 
Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? 
 
Pårørende 

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At plejepersonalet er meget observerende. 
• At beboer klarer mange ting selv, har ikke brug for hjælp til den personlige hygiejne mm. 
• At beboer får en god hjælp og pleje. 
 

 
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= 2 
□ Tilfredsstillende = 27 
□ Ikke tilfredsstillende = 1 
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant  
 

Beboerne gav udtryk for: 
• At medicindosering og medicingivning fungerer fint. 
• At personalet af og til glemmer at give et glas vand sammen med medicinen.  
• At sygeplejen fungerer fint. 

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

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 4 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At plejepersonalet er meget opmærksomt, søde og hjælpsomme. 
• At det ville være optimalt med en plejehjemslæge, for større kontinuitet i plejen og 

behandlingen. 
• At der bør være bedre koordinering af den enkelte beboers aftaler om hospitals- og 

lægebesøg. Så de ikke konflikter med hinanden.  
• At plejepersonalet er meget opmærksomme og omsorgsfulde og beboer får sin medicin til 

tiden. 
 
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 ensrette måden hvorpå der dokumenteres således, at det sikres at alle 
patientsikkerhedsmæssige informationer om den enkelte borger dokumenteres det rette sted og 
lettere kan tilgås, når der 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  
□ Tilfredsstillende = 20 
□ Ikke tilfredsstillende = 3 
□ Ved ikke = 3 
□ Ikke relevant =4 

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At deltage i fællesaktiviteterne når lysten og energien er tilstede. 
• At gætte kryds og tværs dagligt. 
• At mulighederne er glimrende. 
• At der mangler noget mere dans. 
• At anvende sin have meget om sommeren. 
• At deltage i bankospil.  
• At personalet opfordrer og inviterer til, at man deltager i diverse aktiviteter. 
• At foretrække gudstjeneste, bankospil og sang. 
• At der er mulighed for boldspil og bankospil. Beboer kunne godt tænke sig aktiviteter der er 

mentalt udfordrende, eksempelvis kortspil. 
• At deltage en gang imellem. Beboer holder mest af, at sidde i sin egen bolig, hvor beboer 

kan strikke og se tv. 
• At der ikke er aktiviteter nok. 
• At der er bankospil og herreklub. Når de mandlige beboere mødes i herreklubben er det på 

mændenes præmisser, arrangeret af mænd og for mænd og der serveres dejligt 
smørrebrød. 

• At det ville være rart hvis der kunne etableres en skakklub.  
• At have så nedsat syn og dårlig hørelse, at beboer ikke på egen hånd kan orientere sig om 

dagens aktiviteter, men har behov for dagligt at blive orienteret om hvilke aktiviteter der er 
mulighed for at deltage i og behov for, at personalet dagligt hjælper beboer til og fra 
aktiviteterne. 

• At personalet en gang imellem om eftermiddagen dækker pænt kaffebord med dug og lys 
på bordet. Det giver en rigtig dejlig stemning og indbyder helt naturligt til den sociale 
kontakt. 

• At lysten til at deltage i aktiviteterne er til stede, men helbredet er en hæmsko.   
• At beboer ikke er helt bevidst om, hvilke aktiviteter der dagligt er mulighed for at deltage i.  
• At mulighederne er til stede, men beboer ønsker ikke at deltage. 
• At være nyindflyttet, og har behov for at bruge tid på at få et overblik over hvilke muligheder 

der er på plejehjemmet.  
• At være tilfreds med mulighederne, men beboer er ikke så socialt anlagt og ønsker derfor 

ikke at deltage i aktiviteterne. 
• At der er for lidt aktiviteter ud af huset og alt for lidt fællesskab og fællesaktiviteter.  
• At der er behov for, at dagligdagen tilføres noget munterhed. 
• At der gerne måtte være flere aktiviteter på afdelingen, mulighederne er ikke helt 

tilfredsstillende. Det ville være ønskværdigt med flere gå - og cykelture. 
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• Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i 
beskæftigelse/aktiviteter? 

 
Pårørende  

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

Pårørende gav udtryk for: 
• At der er muligheder nok, men beboer ønsker ikke at deltage. 
• At der mangler aktiviteter for beboere der er mentalt friske. Det ville være dejligt hvis man 

kunne arbejder på, at skabe relation imellem de mentalt friske beboere der sidder på andre 
afdelinger, som også har brug for selskab.   

• At beboer ikke deltager i aktiviteterne, men årsagen dertil kender pårørende ikke.  
• At beboer altid bliver inviteret til de forskellige aktiviteter.  
• At beboer og hustru af og til deltager. 
• At mulighederne er meget tilfredsstillende, og beboer vil meget gerne deltage. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at beskæftigelsen og aktiveringen, 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 = 4 
□ Tilfredsstillende = 22 
□ Ikke tilfredsstillende = 4 
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant 

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At det er kongeligt, det er ligesom at bo på hotel. 
• At maden smager dejligt hjemmelavet og er meget varieret. 
• At der kun serveres vand til maden, medmindre man er i stand til at bede om noget andet. 

Det ville være rart hvis valgmuligheden er synlig, at der eksempelvis står både vand, saft 
og mælk fremme.   

• At der serveres alt for megen udenlandsk mad. Vi er en generation der er opvokset med 
sovs og kartofler, og det er der alt for lidt af. 

• At maden er god, veltillavet og smager godt. 
• At frokosten og suppen er god. 
• At tilbuddet er godt, maden smager dejligt og man får hvad man kan spise. 
• At forplejningen er ensformig. 
• At det ville være rart med kogt fisk noget oftere. 
• At mængden af drikkevarer er fin og maden er god, men den er ikke så varieret. 
• At maden er meget salt og kødet er sejt. 

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

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At der er meget fokus på beboernes væske og ernæringsindtag, at der er rigeligt med mad. 
• At beboer er meget glad for maden og er begyndt at spise mere efter indflytningen på 

plejehjemmet. Det sociale samvær ved måltiderne har en god effekt på den 
ernæringsmæssige tilstand. 
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Hvad syntes du om den måde hvorpå din mad anrettes og serveres? 
 
Beboere 

□ Meget tilfredsstillende = 4 
□ Tilfredsstillende = 25 
□ Ikke tilfredsstillende = 1  
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant   

 
Beboerne gav udtryk for: 

• Vi havde ikke forestillet os, at det var så godt, at bo på plejehjem. 
• At alle måltider indtages sammen med de andre beboere, da beboer giver udtryk for at 

være meget social 
• Generelt ser maden fin og veltillavet ud. 
• Rugbrød og pålæg serveres hver for sig så man selv kan smøre sin frokost. Det fungerer 

fint. 
• At der altid er lys på bordet og pænt dækket op. 
• At medarbejderne gør hvad de kan. 
• At personalet er meget flinkt og hjælpsomme. 
• At personalet er meget betænksomt omkring måltiderne. Miljøet er hyggeligt, der tages 

hensyn til de forskellige beboeres udfordringer mm. 
• At maden er god. 
• At det ikke er tilfredsstillende at man ikke selv må øse sin mad op. 
• At der dagligt dækkes bord og at der er mulighed for enten selv at tage sin mad fra fade og 

skåle på bordet eller at få det portionsanrettet og serveret.  
 
Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på?  
 
Pårørende 

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At maden serveres på fade, så beboerne selv kan tage den mængde af mad, de mener, er 
tilpas. Det fungerer fint og beboer, har overfor pårørende givet udtryk for, at ordningen er 
god. 

• At personalet har fokus på, at måltiderne bliver en god oplevelse for alle.  
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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.  
 
Beboerne er i forbindelse med interviewet også blevet bedt om at give udtryk for om de syntes at 
maden er velsmagende, og generelt syntes beboerne at maden smager dejligt.  
Derudover har det med afdelingslederne været drøftet, hvorvidt beboerne inddrages i valg af 
menu, og de har tilkendegivet, at man på alle afdelinger, i større eller mindre målestok, inddrager 
beboerne i planlægningen, med det pædagogiske sigte at give beboerne indflydelse og 
medansvar.   
 
 
 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  
□ Tilfredsstillende = 18 
□ Ikke tilfredsstillende = 4 
□ Ved ikke = 2 
□ Ikke relevant = 6 

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At mulighederne for træning er fine, men i dagligdagen er det svært også at magte 
træningen. 

• At træne 2 gange om ugen. 
• At fællestræningen godt kan være lidt kedelig, men så kan man jo bare gå. 
• At træning og gymnastik ingen interesse har. Beboer går dagligt tur rundt i huset. 
• At gymnastikken er kedelig, det ville være dejligt hvis der til gymnastikken blev spillet lidt 

musik med go’ i, eller hvis vi havde sidde dans, så det kunne smitte af på humøret. 
• At gå til gymnastik 3 gange om ugen og derudover er der også gangtræning. 
• At personalet bør være mere opmærksomme på de beboere der har behov for at blive fulgt 

frem og tilbage fra træning og gymnastik. 
• At træning to gange om ugen er normalt, men i øjeblikket har beboer sat træningen på 

pause da det mentale og fysiske overskud ikke er stort.  
• At træning tidligere har været en del af beboers dagligdag.  
• At den vedligeholdende træning ikke er tilfredsstillende. Tidligere, da beboer boede 

hjemme var der mulighed for at træne 3 gange om ugen, pt. er der mulighed for 2 x 30 
minutter. 

• At det for beboer ikke helt er klart, hvilke træningsmuligheder man kan benytte sig af.  
• At det overvejes at påbegynde træning.  
• At træning ikke er relevant, beboer har bevidst valgt det fra. 
• At træne 2 gange om ugen, vil gerne træne mere og dermed øge muligheden for at blive 

mere selvhjulpen. 
• At træne to gange om ugen og derudover får beboer varmebehandlinger. 
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• At det ville være rart med faste træningsdage og tider. Pt. er der forvirring omkring 
aftalerne.  

 
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 =1 
□ Ikke relevant = 1 

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At mulighederne er fine og beboer har fået tilbudt vedligeholdende træning. Men har valgt 
det fra.  

• At pårørende ikke er vidende om hvilke muligheder der er, men at det da ville være festligt 
hvis der var dans en gang om ugen.  

• At beboers udfordringer kræver mere end 2 x en halv times træning om ugen. Da beboer 
var hjemme i eget hjem var der ugentligt mulighed for 3 x 1 times træning.  

•  At der er behov for en ergoterapeut, dels til opfølgning på siddestillinger, men også i 
forhold til løbende vurdering af dysfagi(fejlsynkning). 

• At beboer får varme behandlinger i fysioterapien.  
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at den vedligeholdende træning lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds – 
og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 
Mulighederne for vedligeholdende træning er for nuværende reduceret da der kun er 1,5 terapeut 
til rådighed for plejehjemmets beboere. Reduceringen påvirker hyppigheden af fælles træning samt 
den individuelle træning. 
 
Derudover er det tilsynets opfattelse, at der på plejehjemmet er behov for en tværfaglig 
terapeutgruppe bestående af både fysio - og ergoterapeuter, idet beboere der eksempelvis er 
udfordret af synkebesvær/fejlsynkning (dysfagi) ikke har mulighed for, at blive screenet for 
omfanget af deres udfordring, på plejehjemmet.  
 
 
 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 
Vedligeholdelsestræning x   
 
 



2019/Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Løjtegårdsvej. 
  

13

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

□ Meget tilfredsstillende = 3 
□ Tilfredsstillende = 25 
□ Ikke tilfredsstillende = 1 
□ Ved ikke = 1 
□ Ikke relevant 

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At personalet er meget opmærksomt og omsorgsfulde. 
• At dialogen med personalet er fin. Der er ikke så meget dialog med de andre beboere, da 

de er for syge.   
• At alle er søde og har god humor. 
• At dialogen fortrinsvis er med personalet.  
• At der er en god tone. 
• At der ikke er så meget dialog. 
• At der er en god stemning, der er humor og alt er gennemgående godt. 
• At være meget tilfreds med at bo på plejehjemmet. 
• At dialogen og omgangstonen er god, her er hyggeligt og personalet er så søde og rare. 
• At personalet har travlt, men dialogen er god.  
• At vi taler pænt til hinanden og når vi sidder ved spisebordene kan vi hjælpe hinanden 

indbyrdes og har derigennem en god dialog. 
• At der er masser af humor og en god jargon 

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

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At beboer er meget glad for plejepersonalet.  
• At flere beboere er kognitivt udfordret, hvilket gør det svært for beboer at føre en dialog 

med dem. 
• At der er en god dialog og at der en god stemning på afdelingen. 
• At de fysiske rammer, boligerne, er meget små. Alle boliger burde være udstyret med et lille 

køkkenbord, køkkenvask og plads til opbevaring af lidt kaffe og te, samt plads til kaffe 
maskine og plads til at kunne vaske op. Det er ikke hygiejnisk, at vaske op på toilettet. Men 
personalet er så søde, beboer mødes med omsorg og varme, hvilket giver pårørende ro og 
tryghed. Plejepersonalet gør det virkelig godt.  
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Social trivsel 
 
Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? 
 
Beboeren 

□ Meget tilfredsstillende =2 
□ Tilfredsstillende = 17 
□ Ikke tilfredsstillende = 2 
□ Ved ikke = 4 
□ Ikke relevant = 5 

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At når der afholdes fællesarrangementer er det som om, at vi er en stor familie. 
• At mulighederne er fine, men behovet for socialt samvær er ikke så stort. 
• At der sjældent er sociale aktiviteter. 
• At der afholdes film eftermiddage, bankospil og café eftermiddage. 
• At plejehjemmet er veldrevet og alt fungerer godt. 
• At der er behov for, at personalet er mere opmærksomme på de beboere der ikke selv 

formår at komme ud til de forskellige aktiviteter.  
• At glæde sig til, at hygge eftermiddagene bliver en fast del af ugens aktiviteter.  
• At beboer deltager når der er plads og overskud. 
• At beboer ikke har lyst til at deltage. 
• At det endnu ikke har været muligt at deltage i et socialt arrangement. 
• At det ville være rart hvis der var flere ture ud af huset, savner at komme ud og se noget 

andet end plejehjemmet. 
• At mere musik og sang, ville være ønskværdigt. 
• At der altid er tv-hygge om aftenen, men andre aktivitetstilbud ville også være rart.   

  
Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? 
 
Pårørende 

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At der er flere muligheder, og når energien er der, deltager beboer. 
• At mulighederne er gode og beboer deltager hver gang der er en mulighed for det.  
• At det ville være herligt hvis der blev arrangeret ”happy hour” om fredagen fra 14 – 15. 
• At det er et stort ønske, hvis plejehjemmet havde adgang til en minibus, så der blev plads til 

spontane ture ud af huset. 
• At beboer er meget social og holder blandt andet af sang og bankospil. Men beboer 

hæmmes pt. i at deltage pga. sygdom. Generelt er pårørende meget tilfredse med 
plejehjemmet.  
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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.  
Men det er også tilsynets opfattelse at der på plejehjemmets forskellige afdelinger, sidder beboere 
der har behov for hjælp til, at skabe relation til andre beboere fra andre afdelinger, bl.a. gav en 
beboer udtryk for at han ønskede at finde en at spille skak med, og flere beboere gav udtryk for at 
de gerne ville spille kort.  
 
 
 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 4 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 

• Ledelsen gav udtryk for, at der ikke er ændringer i beboersammensætningen. 
 
Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen siden sidste tilsyn? 
 
Ledelsen 

• Ledelsen gav udtryk for, at der ikke er ændringer i personalesituationen.  
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Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg 
 
Hvad har i iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? 
 
Ledelsen 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At der arbejdes med en generel opgradering af organisationen, fundamentet skal være 
stabilt og i orden således, at vi nu er rustet til at arbejde videre. Der er eksempelvis ansat 2 
nye sygeplejersker, der primært skal tage sig af elevernes uddannelse samt være kliniske 
vejledere. 

• Der er ansat farmakonomer og det forventes, at der fremadrettet skal ansættes en 
aktivitetsmedarbejder gerne med en musikterapeutisk baggrund.  

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

• Der har ikke været tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed i 2018. 
 
Værdigrundlag 
 
Er der udarbejdet et skriftligt værdigrundlag for plejehjemmet, hvis ja er det implementeret? 
 
Ledelsen 

• Plejehjemmet Løjtegårdsvej har udarbejdet og implementeret et værdigrundlag.  
 
Instrukser og retningslinier 
 
Ledelsen 
 
Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvars- og kompetence- og opgavefordeling for 
personalet? 

• Plejehjemmet har skriftlige instrukser for ovenstående. Instrukserne er frit tilgængelige for 
alle medarbejdere i alle vagter. 

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

• Plejehjemsledergruppen opdaterer de instrukser der ligger på intranettet. Derudover tager 
den enkelte plejehjemsleder sig af de lokale instrukser. Afdelingslederne bidrager med 
viden omkring bl.a. dokumentation og medicin. 

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

• Kendskab til ovenstående får medarbejderne i forbindelse med deres introduktionsforløb, 
samt den i talesatte forventning om, at den enkelte medarbejder sætter sig ind i de 
instrukser og retningslinier, de ikke har viden om.  
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Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige 
procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? 

• Der er en forventning om, at hvis man er tvivl så spørger man en kollega eller sin leder. 
Derefter læser man op på den instruks man er usikker på, og derudover er der mulighed for 
at komme på kompetencegivende kurser i forhold til de områder, der er en udfordring.  

• Alle medarbejdere har en forpligtigelse til, at sige til og fra, så er man ikke fagligt rustet til at 
varetage en opgave, oplyser man sin leder derom. 

 
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 hver for sig udtryk for: 

• At de er bekendte med, at der forefindes skriftlige instrukser og retningslinier for deres 
ansvars-, kompetence- og opgavefordeling.  

• At de pink farvede mapper med instrukser og retningslinier er tilgængelige i alle vagter.  
• At de er placeret på medarbejderkontoret på alle afdelinger på hele plejehjemmet.  

 
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? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At alle nye medarbejdere gennemgår et fast tilrettelagt introduktionsprogram og der er 
koblet en mentor på introduktionsforløbet.  

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

• At afløsere også gennemgår et introduktionsforløb, målrettet de vagter det forventes at de 
skal afløse i.  

 
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 alle nye medarbejdere, følger et fast tilrettelagt introduktionsprogram, der er ens for hele 
plejehjemmet. Med underskrift fra både den oplærings ansvarlige(mentoren) og den nye 
medarbejder synliggøres det, at den nye medarbejder kommer igennem alle punkter i 
introduktionsprogrammet. 

• Nye fastansatte medarbejdere gennemgår et ca. 4 dage langt introduktionsforløb. Nye 
elever har en introduktionsperiode på 14 dage. Faste afløsere gennemgår et ca. 5 dage 
langt introduktionsforløb, målrettet de opgaver det forventes at den pågældende afløser 
skal udføre. Introduktionen finder sted i både dag- og aften - og evt. nattevagt. For alle 
introduktionsforløb gælder det, at de kan tilpasses individuelt. 

 
Konklusion: 
Oplæring og introduktion lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds – og Sundhedsforvaltningens 
regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard.  
 
Det er tilsynets opfattelse, at oplæring og introduktion af nye medarbejdere er systematiseret 
således, at alle nye medarbejdere introduceres til deres arbejdsområder på en veltilrettelagt og 
ansvarlig måde.  
 
 
 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. 

• At alle aktiviteter tilrettelægges individuelt i forhold til deltagernes formåen. Derudover er 
der mange fælles aktiviteter hvor beboerne deltager på tværs af afdelinger og uanset deres 
individuelle udfordringer. Der etableres også mindre grupper der er kønsopdelte, 
eksempelvis afholdes der herre frokost, arrangeret og afviklet af mandlige medarbejdere. 
For kvinderne er der eksempelvis manicure og wellness.  

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

• At plejepersonalet ude på afdelingerne er gode til, at målrette aktiviteterne til de beboere 
der bor på den enkelte afdeling, til trods for de udfordringer de fysiske rammer giver.  

• At demensressourcepersonerne iværksætter aktiviteter i sanserummet og der er fokus på 
at sanserummet fremadrettet, i langt højere grad end nu, skal anvendes.  

 
Medarbejderne 
 
Er der iværksat specielle tiltag for beboergrupper med særlige behov, herunder beboere med 
demens, beboere med svære handicaps; eller andre særligt pleje krævende beboere? 
 
Medarbejderne oplyser 

• At der iværksættes forskellige tiltag, således at aktiviteterne rammer så bredt som muligt, 
eksempelvis kryds og tværs, gå ture, ture ud af huset, bold spil, biograffilm aftener/-
eftermiddage, bankospil, bowling, café eftermiddage, musik og sang, derudover arrangeres 
der også individuelt tilrettelagte aktiviteter eksempelvis manicure og højtlæsning. 

• At alle højtider fejres og forberedes, eksempelvis med fremstilling af jule- og påskepynt, 
hvor beboerne deltager. Beboerne deltager også i Tårnby Kommunes Sundhedsuge, på 
plejehjemmet arrangeres der Olympiade, der spises sund mad og der uddeles medaljer til 
at hænge om halsen. Om eftermiddagen til kaffen serveres der konditor kager, medaljer. 

• At der er fokus på beboere med demens. Fokus på, hvordan man kan hjælpe den demente 
beboer med at skabe relationer, eks. hvem der kan sidde ved siden af hinanden ved 
måltiderne og profitere af det, og fokus på hvem der evt. har brug for så få stimuli som 
muligt, så måltidet ikke forstyrres. Der er også fokus på det fysiske miljø, belysning, farver 
på væggene mm.  

• At daglige aktiviteter på afdelingen er i støbeskeen. At beboerne følges til fællesaktiviteter 
andre steder i huset, så som træning, gymnastik, højtlæsning og bankospil. 

• At der altid ligger en faglig vurdering til grund for, iværksættelse af individuelle tiltag. Vi gør 
det der giver bedst mening for den enkelte beboer. 
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Hvordan vil I generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov? kultur, miljø, 
social trivsel, omgangstonen m.m.) 
 
Medarbejderne oplyser: 

• At der er mange beboere med en kognitiv funktionsnedsættelse og medarbejderne er her 
meget opmærksomme på, hvilke beboere der sidder overfor hinanden. Meningen er at de 
skal profitere af hinandens selskab, da erfaringen viser at beboerne på den måde også 
bliver gode til, at hjælpe hinanden. 

• At omgangstonen er individuelt tilpasset og at der er en værdig og respektfuld 
omgangstone.  

• At vi er gode til at planlægge og vi prioriterer at gennemføre det vi planlægger. Vi er sociale 
sammen med beboerne ved måltiderne.  

• At der afholdes film eftermiddage hvor der serveres kaffe.  
• At vi er gode til at iværksætte aktiviteter og beboerne er glade. 

 
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   

 
 
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 det i talesættes hvornår en handling eller et tiltag er magtanvendelse. Der arbejdes med 
refleksion og pædagogiske tiltag, der skal forebygge magt. Medarbejderne er gode til at 
sige fra, at de ikke vil være med til at anvende magt.   

 
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, at der forefindes instrukser og retningslinier for anvendelse af magt 
og at de er instrueret i reglerne. 
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Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? 
 
Medarbejderne oplyser: 

• At der i dagligdagen arbejdes på at skabe tillid og relation imellem beboer og medarbejder.  
• At al forebyggelse handler om respekt for beboerens selvbestemmelsesret. Vi hat fokus på 

at gøre vores handlinger forudsigelige og vi forsøger at motivere vores beboer, vi tager et 
skridt ad gangen. 

• At vi arbejder med konfliktnedtrapning. Vi forsøger at tage en potentiel konflikt i opløbet, vi 
er meget bevidste om vores kropssprog, vores mimik og er bevidste om, at det der kommer 
ud af vores mund skal være i overensstemmelse med det vores krop udtrykker. Der skal 
være overensstemmelse imellem det verbale og det nonverbale sprog.  

• At vi konstant har fokus på, at udvikle pædagogiske redskaber / metoder, således at plejen 
og omsorgen kan udføres på beboernes præmisser.    

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at viden om og ageren i forhold til magtanvendelse og forebyggelse af 
samme, 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 med beboerne er god. 
 
Hvordan vil du beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At omgangstonen er fin, medarbejderne er meget opmærksomme på, at der indbyrdes og 
overfor beboerne altid skal anvendes en ordentlig tone.  

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

• At dialogen er god, man kan altid booke en tid i min kalender til en snak. Tidligere, da 
plejehjemmet var mindre, var organisationen i huset mere åben, for nuværende er det ikke 
så ofte som tidligere at medarbejderne kommer til plejehjemslederen.  
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Hvordan vil du beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At omgangstonen er god, vi er åbne og løser i fællesskab de udfordringer der kommer. 
 
Medarbejderne 
 
Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At dialogen er god, vi møder altid beboerne glade og smilende. Har de eksempelvis 
fødselsdag synger vi fødselsdagssang og siger tillykke.  

• At vi helt naturligt taler pænt, der er en god tone og hvis det modsatte er tilfældet, påtales 
det. 

• At vi er gode til at skabe en god dialog, vi taler ikke ned til beboerne men dialogen er 
ligeværdig.  

 
Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At der er en god omgangstone, megen humor og mange grin i løbet af dagen, der er fokus 
på at tale pænt til og om hinanden. Hvis andet opleves gøres der opmærksom på det. 

• At omgangstonen er gensidigt respektfuld. 
 
Hvordan oplever I dialogen med ledelsen på plejehjemmet? 
Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At afdelingslederen altid deltager ved morgenmøderne og kommer her med mange gode 
input. 

• At afdelingslederen er hjælpsom og god til elever i praktikforløb. 
• At dialogen og omgangstonen er fri, åben og imødekommende, der er plads til både alvor 

og humor på de rette tidspunkter og døren står altid åben. 
 
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 det plejefaglige niveau er højt, og tilbydes i overensstemmelse med plejehjemmets 
værdigrundlag, men vi kan altid blive bedre. 

 
Hvordan sikres det at værdigrundlaget implementeres i plejen? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At der er en daglig dialog. Medarbejderne oplever en holdning fra ledelsen der skinner ned 
igennem organisationen, medarbejderne er klædt godt på. De udfordringer der kommer 
tages der hånd om og på den måde opnår vi samtidig et kvalitetsløft. 

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

• Sikringen starter med det fastlagte introduktionsforløb og mentor ordningen. 
Værdigrundlaget i talesættes, på afdelingerne, ved personalemøderne samt når der skal 
håndteres komplekse opgaver. 

 

§ 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 vi i plejen og omsorgen tager udgangspunkt i plejehjemmets værdigrundlag. 
• At det plejefaglige niveau er højt. Vi er kompetente medarbejdere og vi er bevidste om 

vores kompetenceområder.  
• At vi er observerende og agerer på ændringer i beboerens adfærd og vi vægter at 

beboerne er velsoignerede og sikrer os at beboerne er glade. 
• At der dagligt arbejdes ud fra plejehjemmets værdigrundlag. Vi arbejder med respekt for det 

enkelte individ, anerkendelse, empati og livskvalitet. 
• At vi gør alt hvad vi kan, beboerne får en rigtig god pleje, ingen overses.  
• At vi drøfter de problematikker der måtte være, og bruger hinanden og ledelsen til faglig 

sparring.  
• At der i assistent grupper er forskel på det faglige niveau. Vi har mange faglige dialoger og 

vi er åbne og ærlige omkring det der er svært. Det nye dokumentationssystem fylder 
meget, men i medarbejdergruppen er vi indstillet på, at alle skal i mål. 

 



2019/Uanmeldt Tilsyn Plejehjemmet Løjtegårdsvej. 
  

25

Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at omsorg og pleje 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   

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

• At der er tilknyttet faste fysioterapeuter til plejehjemmet som i samarbejde med den enkelte 
beboer og plejepersonalet tilrettelægger den vedligeholdende træning. Derudover er der en 
forventning om, at al pleje tilrettelægges ud fra den rehabiliterende tankegang.  

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

• At den enkelte beboer informeres i forbindelse med indflytning på plejehjemmet. Der 
afholdes indflytningssamtale hvor fysioterapeuten deltager. Beboerens kontaktperson 
motiverer løbende beboeren til at deltage i de tilbud der er for vedligeholdende træning.   

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

• At tilrettelæggelse af træning altid foregår 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 mulighederne er rigtigt gode. Vi henvender os til fysioterapeuten når en ny borger flytter 
ind. Terapeut og beboer laver en individuelt tilpasset træningsaftale, hvor tidspunkt og 
hyppighed aftales.   

• At samarbejdet med fysioterapeuterne er godt, men ofte er der brug for en ergoterapeutisk 
vurdering eksempelvis i forhold til, siddestillingsanalyse, indkøb af ny kørestol, screening 
for dysfagi (fejlsynknig) mm. 

• At det ofte er en udfordring at motivere den enkelte beboer til at deltage i den individuelle 
træning. Derimod er der flere af beboerne som holder af fællesgymnastikken, og de 
deltager gerne 2-3 gange om ugen. 
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• At beboerne har mange forskellige træningsmuligheder. Fysioterapeuterne er på i forhold til 
genoptræningsplaner og der er et godt tværfagligt samarbejde.  

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

• At beboerne ved indflytningssamtalen informeres om deres mulighed for vedligeholdende 
træning, vi anvender en spørgeguide så vi kan sikre, at vi får den viden om den enkelte 
beboer vi har behov for, for at kunne iværksætte den optimale pleje, omsorg og 
vedligeholdende træning. 

• At personalet motiverer beboerne til at deltage.  
• At personalet tager kontakt til fysioterapeuten hvis behovet for træning ændrer sig. 
• At der er et godt tværfagligt samarbejde imellem terapeuterne og plejepersonalet. 
• At der som minimum en gang om måneden holdes et tværfagligt møde, hvor de målet for 

den enkelte beboer drøftes.    
• At plejehjemmet har et godt udeareal, hvor der er mulighed for både, styrke- gang- og 

cykeltræning.  
• At der i løbet af ugen er flere aktivitets tilbud, også om aftenen. 

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

• At tidspunkt og træningshyppighed, altid tilrettelægges i samarbejde med den enkelte 
beboer. 

• At al planlægning af tiltag i forhold til den enkelte beboer, altid foregår på beboerens 
præmisser. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at den vedligeholdende træning, 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 der i forhold til de fremsatte kursus ønsker altid tages stilling til, om kurset er relevant og 
arbejdsrelateret. 

• At der anvendes puljemidler til det generelle kompetenceløft, men der tages også hensyn til 
individuelle behov. 

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

• At der er kommet fokus på at mellemlederne også har behov for at få en lederuddannelse. 
Pt. skal alle afdelingsledere have en DOL. (Diplom i organisation og ledelse).  

 

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

• At mulighederne er gode. 
• At der i forbindelse med VUS samtalerne, er mulighed for at afgive kursusønsker. Så længe 

kurset er relevant set i forhold til plejeopgaver, er mulighederne fine.   
• At der pt. er fokus på medicin håndtering, faglig fordybelse i forhold til demens, det gode 

pårørende samarbejde og en værdig hverdag for demente samt palliativ pleje på plejehjem. 
 
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 fraværet ligger på et acceptabelt niveau. 
 
Er der udarbejdet en sygefraværspolitik for personalet på plejehjemmet? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At plejehjemmet anvender den af Tårnby Kommune udarbejdede 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 ledelsen ressourcestyrer.  
• At plejehjemmet ved fravær hjælper hinanden i dagvagterne, på tværs af afdelingerne og i 

aften - og nattevagter anvendes et fast afløserkorps. 
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at håndteringen af sygefravær følger Tårnby Kommunes overordnede 
sygefraværspolitik.  
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 er tilsynets opfattelse at plejehjemmet Løjtegårdsvej fungerer tilfredsstillende, efter de af 
Tårnby Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder, instrukser og retningslinier. 
 
Det er 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 er tilsynets opfattelse, at der generelt er sammenfald mellem ledelsens og medarbejdernes 
udsagn, i forhold til de punkter der i henhold til ledelsens og medarbejdernes interviewguide er 
enslydende. Dette vurderes af tilsynet at være udtryk for en generel fælles holdning og tilgang til 
grundlæggende værdier i forhold til udførelse af plejen. 
 


