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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 8 af plejehjemmets 32 beboere, samt 1 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 = 1 
□ Tilfredsstillende = 7 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke 
□ Ikke relevant 

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At plejen er god nok. 
• At have det godt. 
• At plejen er udmærket, personalet tager kontakt til læger og andre instanser, når der er 

behov for det. 
• At plejen er god, beboer har accepteret sin situation, og hvis beboer er utilfreds, tager 

beboer en dialog med personalet.  
 
Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? 
 
Pårørende 

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At plejen er god, men det er en udfordring for beboer, der har nedsat hørelse, når der 
kommer plejepersonale der selv er udfordret af det danske sprog.  

 
 
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 = 6 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant = 1 
 

Beboerne gav udtryk for: 
• At sygeplejen er ualmindelig fin, vi bliver godt behandlet og her er en fin service. 
• At alle der kommer, taler pænt. 
• At være fuldt tilfreds, får en god behandling. 

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

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At når det faste personale er hos beboer, så fungerer alting perfekt, plejen fungerer mindre 
godt når beboer har elever eller afløsere. Pårørende har påpeget, overfor det faste 
personale, at beboer har dalende livskvalitet i de perioder.   

 
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 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 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  
□ Tilfredsstillende = 8 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant   

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At komme ofte i Pusterummet, der er altid noget nyt, man kan lære. 
• At deltage, når helbredet tillader det.  
• At deltage, når personalet inviterer en til at deltage.  
• At samværet med de andre beboere er hyggeligt. 
• At der er så mange tilbud man kan deltage i.  
• At tilbuddene er udmærkede, men vi skal jo ikke underholdes, det kan vi godt selv. 
• At det er hyggeligt, man lærer nogle nye mennesker at kende. 
• At læse bøger, ser tv og film.  
• At tilbuddene er fine, og man har det sjovt undervejs. 
• At gymnastik, grin og bevægelse, er min favorit.   
• At deltage i bankospil, andre aktiviteter deltager beboer kun i engang imellem. 
• At deltage i arrangementerne, hvis de er interessante.  

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

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

Pårørende gav udtryk for: 
• At der er masser af muligheder, men beboer vælger mulighederne fra. Beboer ønsker kun 

at cykle og at få masser af frisk luft. Plejepersonalet gør hvad de kan for at opfylde beboers 
ønsker.  

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at aktivering og beskæftigelse lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og 
Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
 
På plejehjemmet er det dagligt muligt at deltage i Pusterummets aktiviteter. Der er ugentlige 
aktiviteter og årlige faste arrangementer. I Pusterummet er det også muligt at få en hverdags snak. 
Personalet i pusterummet inkludere alle beboere, der anvendes socialpædagogiske tiltag, så som 
skærmning af beboere der trives bedst uden for megen stimuli, socialpædagogiske tiltag til 
beboere der har brug at blive guidet i en aktivitet får hjælp til det og beboere der har brug for hjælp 
til at forblive i Pusterummet ydes den rettet pædagogiske hjælp. Den pædagogiske tilgang 
anvendes for at øge beboernes livskvalitet og for at styrke beboernes indbyrdes relationer.  
I Pusterummet arbejdes der bevidst med, at den enkelte beboer selv gør det de kan, eksempelvis 
hælder kaffen op i koppen, kommer fløde i kaffen, rækken kop og tallerken eller småkager til 
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sidemanden mm., små tiltag der er med til at styrke og vedligeholde beboernes sociale 
kompetencer og styrke relationerne. 
Derudover kommer der besøg udefra af bl.a. besøgsbabyer og besøgshunde. En gang årligt 
afholdes der MC arrangement,(motorcykledag) hvor beboerne har mulighed for at få en tur på 
motorcykel m. sidevogn, i dagens anledning serveres der pølser og is, fra is- og pølsevogn. 
Der afholdes temadage og uger, årstidens fester afholdes eksempelvis jul, påske, pinse, Sankt 
Hans mm. Fastelavn afholdes med deltagelse af børn fra den lokale børnehave. Temauger til 
påske med udrugning af kyllinger, cykelture ture med madpakker til fælleden, plejehjemmets 
fødselsdag afholdes hvert år med brunch og lagkage. Der arrangeres hestevognstur, besøg af 
gøglere og teatertrup, der afholdes Sundhedsugen, børn fra den lokale skole kommer og synger 
korsang og til højtiderne fremstilles der pynt og bordkort og mange andre ting.  
 
 
 Ingen bemærkninger Mindre mangler Større fejl og mangler 
Beskæftigelse/aktivering x   
 
 
Forplejning/Mad og servering 

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

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

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

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At mængden af mad er tilfredsstillende, men kvaliteten af den varme mad er ringe, det er 
fabriksmad, maden mangler smag, farver og salt, maden er gråt i gråt. Morgenmaden 
vælger beboer selv og frokosten er meget fin. 

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

□ Meget tilfredsstillende  
□ Tilfredsstillende = 8 
□ Ikke tilfredsstillende  
□ Ved ikke   
□ Ikke relevant   
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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/ikke relevant 

 
Pårørende gav udtryk for: 

• Morgenmaden og frokosten er fin, men aftensmaden er ikke varm. 
 
Konklusion 
Det er tilsynets opfattelse at made 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   
□ Ikke relevant   

 
Beboerne gav udtryk for: 
 

• At nogle dage er man mere vaks end andre, man skal være modtagelig for nye ideer. 
• At deltage i alt hvad der er muligt. 
• At deltage i gymnastik. 
• At bevægelse altid har været en del af beboers dagligdag. Deltager i gymnastik og går ture, 

har rollator. 
• At man har godt af at bevæge sig. Deltager i alle de træningstilbud der er og selvtræner 

derudover flere gange om ugen. 
• At personalet gør beboer opmærksom på, når der er træning. 
• At træne et par gange om ugen og deltager altid i gymnastikken i Pusterummet. 
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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 = 1 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant   

 
Pårørende gav udtryk for: 

• Når fysioterapeutstillingen er besat fungerer træningen godt, men i de perioder imellem en 
terapeut holder op og indtil stillingen igen er besat, er træningsmulighederne ikke 
tilfredsstillende.  

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at den vedligeholdende træning lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- 
og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. 
Der er på plejehjemmet mulighed for individuelt tilrettelagt træning, selvtræning samt fælles 
træning/gymnastik. Derudover er der mulighed for udendørstræning samt gå- og cykelture.  
 
 
 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 = 8 
□ Ikke tilfredsstillende 
□ Ved ikke 
□ Ikke relevant   
 

Beboerne gav udtryk for: 
• At alle er søde og flinke. 
• At det er dejligt, at man kan tale med personalet. 
• At dialogen er udmærket. Det er søde og rare mennesker, det er dejligt med gode 

kammerater og dejligt at sludre med de andre damer. 
• At man bliver godt behandlet. Beboer taler mest med personalet. Pga. nedsat hørelse er 

dialogen med de andre beboere, svær. Det er en udfordring at deltage i større 
sammenkomster, da det er svært at skelne samtalerne. 

• At kontakten til de andre beboere er minimal, men kontakten til personalet er god. 
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Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine 
medbeboere m.m.? 
 
Pårørende 

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At dialogen med plejepersonalet er fantastisk og bygger på ligeværdighed. 
• At dialogen med de andre beboere er sparsom. 

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

□ Meget tilfredsstillende 
□ Tilfredsstillende = 8 
□ Ikke tilfredsstillende   
□ Ved ikke  
□ Ikke relevant  

 
Beboerne gav udtryk for: 

• At det er op til en selv at deltage. 
• At deltage, når plejepersonalet husker beboer på, at der er aktiviteter. 
• At deltage, hvis jeg har lyst. 
• At det er hyggeligt og man lærer nye mennesker at kende. 
• At mulighederne er til stede, men beboer deltager kun en gang imellem, pga. nedsat 

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

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

 
Pårørende gav udtryk for: 

• At mulighederne er der og hvis det er spændende nok, deltager beboer. 
 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at den sociale trivsel, det sociale miljø 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 

• De borgere der i dag flytter ind på plejehjemmet, har behov for hjælp til håndtering af 
komplekse plejeopgaver.  

• Den væsentligste ændring er, at kompleksiteten er stigende.  
 
Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen siden sidste tilsyn? 
 
Ledelsen 

• Der er ansat endnu en sygeplejerske, der er således 3 sygeplejersker ansat på 
plejehjemmet samt en farmakonom.  

 
Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg 
 
Hvad har i iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? 
 
Ledelsen 

• Der er konstant nye tiltag i gang, både sygeplejefagligt, terapeutisk og på aktivitetsområdet.  
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Hvis der var kritikpunkter ved sidste tilsyn, hvad har I så gjort for at forbedre disse? 
 
Ledelsen 

• Der har været tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Konklusionen er, at vi på 
plejehjemmet er meget dygtige, men at der skal arbejdes med systematikken i den 
sygeplejefaglige dokumentation.   

• Den endelige rapport er endnu ikke udkommet, men en del af konklusionen er medvirkende 
til læring og udvikling af den sygeplejefaglige dokumentation i CURA. Tårnby Kommunes 
udviklingsteam er påbegyndt arbejdet med udvikling af retningslinier, handlingsanvisninger 
mm. der skal sikre, at al dokumentation fremadrettet systematiseres efter de samme 
retningslinier.  

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

• Plejehjemmet Ugandavej har et skriftligt værdigrundlag. 
• Værdigrundlaget er implementeret og  visualiseret. I forbindelse med plejehjemmets nyligt 

afholdte fødselsdagsfest blev maleriet af plejehjemmets værdigrundlag, for første gang vist 
frem for beboere, gæster og alle medarbejderne. Kunstneren, der er ansat på 
plejehjemmet, fortalte om tankerne og processen bag maleriets tilblivelse.  

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

• Plejehjemmet har instrukser og retningslinier for ovenstående. 
 

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

• Ovenstående revideres som minimum en gang årligt. Dels i plejehjemsledergruppen og 
dels internt på plejehjemmet.  

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

• Plejepersonalet orienteres om  instrukser og retningslinier igennem deres introduktion. 
Generelt orienteres medarbejderne altid, de får en kopi af nye instrukser og retningsliner, 
de orienteres i MED udvalget og på tirsdagsmøderne. Medarbejdere, der kommer og 
spørger om instrukser for ovenstående, opfordres altid til, at slå op i mapperne med 
instrukser og retningslinier. Medarbejderne oplæres til, at det er naturligt at slå op i 
mapperne for at finde svar på de spørgsmål de måtte have.  

 
Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige 
procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? 

• Ovenstående italesættes dagligt og er dermed en naturlig del af den måde vi arbejder på. 
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Medarbejderne 
 
Er du bekendt med om der findes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og 
opgavefordeling blandt personalet? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At være bekendte med, at der findes instrukser for ovenstående. 
 
Har du når du er på arbejde adgang til de skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og 
opgavefordeling? 
 
Hvis ja, hvor kan du få fat på de skriftlige instrukser? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At mapperne med instrukser og retningslinier, står på vagtstuen og håndbøgerne findes på 
Helenes kontor. 
 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse, at viden om og ageren i forhold til instrukser og retningsliner, 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: 

• Nye medarbejdere, både fastansatte og afløsere får en individuelt tilrettelagt introduktion. 
De får et skriftligt introduktionsprogram og de orienteres om, at der forefindes 5 mapper 
med instrukser og retningslinier. Mapperne er emneopdelt og nemme at slå op i, derudover 
kan instrukser og retningslinier også tilgås på intranettet. 
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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 alle nye medarbejdere, både elever, afløsere og fastansatte medarbejdere bliver 
introduceret til huset, beboerne, arbejdsgange samt instrukser og retningsliner. 
Introduktionsperioden varierer, alt efter hvilke kompetencer den enkelte medarbejder 
kommer med.  

• Der arbejdes pt. på en ny udgave af plejehjemmets introduktionsprogram. 
 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at oplæring og introduktion af nye medarbejdere, er veltilrettelagt og 
systematiseret. 
Oplæring og introduktion 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, herunder: beboere 
med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At lederne altid deltager ved morgenmøderne, så beboernes eventuelle ændrede behov 
kan imødekommes så tidligt som muligt.  

• At der generelt anvendes hjælpemidler der kan optimere livskvaliteten for beboerne. 
Hjælpemidler rekvireres i samarbejde med beboer, plejepersonale og fys- og ergoterapeut 

• At der eksempelvis også er mulighed for at henvise til talepædagog.   
• At beboerne opfordres til at benytte Pusterummet og deltage i de daglige aktiviteter der. 

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

• At vi tilstræber, at gøres vores bedste. 
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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 gav udtryk for: 

• At vi er opmærksomme på den enkelte beboers behov. Tiltag iværksættes tværfagligt og ud 
fra en individuel vurdering. Eksempelvis kan der være behov for psykiater/psykolog, 
talepædagog, iværksættelse af værgemål, fysioterapeutisk træning, gåture, spisegrupper 
med fokus på relationer mm..  

• At der på plejehjemmet er 4 demensressourcepersoner. 
• At der tilbydes cykelture på fælleden, med madpakker og drikkevarer. 
• At der arrangeres relationsfrokoster, mindre arrangementer med 4-6 deltagere. Hensigten 

er, at hjælpe den enkelte beboer med at etablere en relation til andre beboere, hvor det 
tænkes at de kan profitere af hinandens selskab. 

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

• At forholdene for beboergrupper med særlige behov er gode, beboerne er i fokus. 
• At der er en respektfuld omgangstone der er medvirkende til, at man som medarbejder ser 

det enkelte individ, som han eller hun er. 
• At der på plejehjemmet er et fantastisk arbejdsmiljø, vi samarbejder på tværs, vi er ikke 

dem og os. 
• At medarbejderne prioriterer det sociale samvær med beboerne, på den måde oplever man  

den enkelte beboer, mere nuanceret. 
 
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 der altid arbejdes forebyggende.  
• At vi taler om de svære opgaver, og reflekterer over de tiltag vi sætter i værk. 
• At plejehjemmets 4 demensressourcepersoner er gode at sparre med. 
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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? 
Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? 
 
Medarbejderne gav udtryk for:  

• At de er instrueret i reglerne for anvendelse af magt og dermed også instrukser og 
retningslinier. 

• At der arbejdes forebyggende, vi observerer beboerens kropssprog, vi lytter til hvad 
beboeren giver udtryk for og forsøger at handle derefter. 

• At vores primære formål er, at få beboeren til at samarbejde. Hvis det i første omgang ikke 
lykkes, prøver vi igen lidt senere. I nogle tilfælde er det mere hensigtsmæssigt at det er en 
anden medarbejder der løser opgaven.  

• At vi altid er i dialog med beboeren og ud fra bedste evne forsøger vi, at forstå beboeren. Vi 
respektere et nej, men vi er bevidste om vores omsorgspligt. 

 
Konklusion: 
Det er tilsynets opfattelse at viden om og ageren i forhold til magtanvendelse, instrukser og 
retningsliner, 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 individuelt tilpasset og i tråd med plejehjemmets værdigrundlag. 
 
Hvordan oplever du dialogen med plejepersonalet på plejehjemmet? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At dialogen er god og hvis der bemærkes andet, reagerer vi. 
 
Hvordan vil du beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At dialogen og omgangstonen er gensidigt respektfuld. 
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Medarbejderne 
 
Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At dialogen er god. 
• At dialogen er respektfuld, værdifuld og givende både på det personlige og det faglige plan 

for medarbejderen. Gennem den gode dialog, lærer medarbejderen beboerens livshistorie 
og livsklogskab at kende.    

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

• At omgangstonen er god og ligeværdig. 
• At omgangstonen generelt er god. Der er altid en individuel tilgang, som det er 

plejepersonalets opgave at finde ind til og det er vi gode til. 
 
Hvordan oplever I dialogen med ledelsen på plejehjemmet? 

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

• At dialogen er god, ledelsen er lydhør og man bliver mødt respektfuldt. 
• At omgangstonen er god, vi respekterer hinanden og der er plads til humor og seriøsitet.  

 
 
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 I at det plejefaglige niveau beboerne tilbydes er i overensstemmelse med værdigrundlaget  
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At medarbejderne er dygtige og 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 ledelsen er rollemodeller.  
• At værdigrundlaget konstant italesættes.  
• At al pleje og omsorg, tager afsæt i plejehjemmets værdigrundlag.  

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

• At fagligheden er på et højt niveau.  
• At vi er gode til, at supplere og sparre med hinanden på tværs af faggrupperne.  
• At der er en tryghed i, at man altid kan spørge ind og stille spørgsmål uden at der bliver set 

skævt til en.  
Mener I, at den generelle pleje lever op til det værdigrundlag plejehjemmet har? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At de er med til at sikre, at den generelle pleje lever op til plejehjemmets værdigrundlag. 
• At der på plejehjemmet arbejdes ud fra Værdipyramiden og beboerne behandles som vi 

selv gerne vil behandles.  
 
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   
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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 mulighederne er gode, de dage fysioterapeuten er på plejehjemmet. 
 
Hvordan sikres information vedrørende vedligeholdelsestræning til beboerne? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At fysioterapeuten besøger beboerne når de flytter ind. 
• At der afholdes tværfaglige møder hvor beboernes udfordringer og behov for træning 

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

• At tilrettelæggelse af træning, altid foregår i dialog og i samarbejde med beboeren.  
• At den vedligeholdende træning er et tilbud, som beboeren kan vælge til eller fra. 
• At plejehjemmet har træningsfaciliteter, både inden- og udendørs. 

 

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

• At vi har en dygtig fysioterapeut der kommer 3 dage om ugen, men generelt er der behov 
for, at plejehjemmet har en fysioterapeut dagligt. 

• At der i den daglige pleje og omsorg, arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang.  
 

 
Hvordan vil I beskrive den information der stilles til rådighed for beboerne i forhold til deltagelse i 
vedligeholdelsestræning? 
 
Hvordan vil I beskrive mulighederne for at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? 
 
Medarbejderne gav udtryk for: 

• At informationsniveauet er godt. Fysioterapeuten besøger beboerne når de flytter ind på 
plejehjemmet og vurderer her den enkelte beboers behov for træning. Fysioterapeuten er 
god til at justere og tilpasse træningen til den enkelte beboer, uden at kravene bliver for 
høje. Derudover er medarbejderne gode til at fortælle om træningsmulighederne og gode til 
at  motivere beboerne til at deltage. 

• At al tilrettelæggelse af træning, er et samarbejde imellem beboer, terapeut og 
plejepersonale. 

• At det tværfaglige team også er opmærksomme på behovet for hjælpemidler. Hjælpemidler 
der kan gøre beboeren mere selvhjulpen i hverdagen eller hjælpemidler der gør det 
nemmere for beboeren at vedligeholder det nuværende funktionsniveau.  
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• At beboerne kan komme med forslag til træningen og fysioterapeuten er meget lyttende, 
beboer og fysioterapeut finder sammen en løsning. 

 
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   

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

• At mulighederne generelt er gode. 
 

 

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

• At mulighederne er gode, i foråret 2019 har det blandt andet været muligt at deltage i 
eksterne kurser bl.a. Demensdagene og sårplejekurser.  

 
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 sygefraværet på plejehjemmet er lavt. 
 
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 medarbejdere)? 
 
Ledelsen gav udtryk for: 

• At der forefindes en fast procedure, som alle medarbejdere er bekendte med. 
 
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 Ugandavej 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. 
 


