Uanmeldte kommunale
tilsyn 2020

Tilsynsenheden Visitationen

Indledning
Tilsynsenheden har, på vegne af Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune, gennemført tilsyn i alle
plejeboliger i Holstebro Kommune i løbet af efterår 2020, herunder de selvejende institutioner, der har
driftsoverenskomst / samarbejdsaftale med Holstebro Kommune.
Tilsynene er udført jf. Holstebro Kommunens ”Procedure for kommunale tilsyn i plejeboliger”.
Tilsynsenheden har haft fokus på, at den enkelte borger i sin faktuelle livssituation er tilgodeset inden for
rammerne af lovgivningen og det aktuelle serviceniveau.
Tilsynsenheden anvender ved tilsynet en bevidst anerkendende tilgang og der vægtes fokus på udvikling af
faglighed, tværfaglighed, gode sagsgange, nødvendige faglige dokumentation og hensigtsmæssige rutiner.
Tilsynene er gennemført med udgangspunkt i følgende lovgrundlag:
o
o
o
o

Servicelovens § 83, §83a, § 86, og § 151.
Retssikkerhedslovens § 16.
Holstebro Kommunes værdigrundlag
Holstebro kommune kvalitetsstandard for plejeboliger

Hvert plejeboligtilsyn er mundet ud i en samlet vurdering jf. ”Procedure for kommunale tilsyn i plejeboliger”.
Tilsynet har, efter tilsynene, fremsendt bemærkningsskema og samlet vurdering fra tilsynene til ansvarlige
plejeboligleder samt centerleder for plejeboliger, i anonymiseret form.
Der er i alt indkommet tre høringssvar, som alle er indarbejdede i rapporterne, som er vedlagt.
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TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Vurderingerne i de 11 plejeboligenheder fordeler sig som følger:
 I 4 plejeboligenheder er det Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og
§ 86 løses i overensstemmelse med kommunens serviceniveau.
 I 3 plejeboligenheder er det Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og §
86 generelt løses i overensstemmelse med kommunens serviceniveau, og at de sete forhold
er uden alvorlig konsekvens for borgerne.
 I 4 plejeboligenheder er det Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og
§86 generelt løses i overensstemmelse med kommunens serviceniveau, men at ledelsen skal
håndtere de sete forhold, så de ikke får alvorlige konsekvenser for borgerne.
Sammenfatning – Interview, samtale og observation
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages generelt i tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen til personlig
pleje i det omfang dette er muligt. Ligesom de modtager den hjælp til personlig pleje, de har behov for.
Tilsynet konstaterer, at forholdene generelt er i orden vedrørende levering af hjælp til mad, rengøring,
tøjvask og indkøb. Det bemærkes dog at borgerne ikke altid deltager i udførelsen af de praktiske opgaver i
den udstrækning, dette skønnes muligt. Det kan handle om eksempelvis at lægge tøj sammen, smøre egen
mad, osv.
Tilsynet oplever, at der generelt er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Ved tilsynet 2020 er tilsynsteamet i to plejeboligtilbud stødt på to borgere, hvor tilsynet udtrykker tvivl om,
hvorvidt disse borgere hver især er i målgruppen for det aktuelle boligtilbud:
 På Birkehøj – som er beskrevet som et særlig tilbud – bor en kvinde, som umiddelbart vurderes at kunne
rummes i et almindeligt plejeboligtilbud. Borgeren udtrykker selv, at hun kunne ønske sig, ”at der var
nogle flere beboere, der var klare i hovedet”.
 På Ulfborg Aktivcenter udtrykker tilsynet en underen over, at borgeren er visiteret til et botilbud i
Sundhed og Ældre frem for et botilbud inden for socialområdet med relevant socialpædagogisk
personale.
I to plejeboligtilbud er det ved interview oplyst, at borgerne betaler for udbringning af varer. Det ene
plejeboligtilbud har ved tidligere tilsynsbesøg fået påtale af dette.
Tilsynet gør opmærksom på, at borgere, som har behov for hjælp til indkøb jf. SL §83, ikke skal have udgifter
i forhold til levering af varerne.

Sammenfatning – Dokumentation
Tilsynet gør opmærksom på, at der er en væsentlig problematik i forhold til tolkningen af aftaler om brugen
af Nexus: Tilsynsenheden har ved tilsynet 2019 været i kontakt med faglig administrator for bl.a.
plejeboligerne, for at blive opdateret i forhold til disse aftaler.
I nogle plejeboligtilbud kender personalet ikke aftalerne, andre udtrykker, at man oplever at skulle ”dobbeltdokumentere”, hvis man skal beskrive flere steder, nogle oplever aftalerne omkring Nexus som
tidskrævende, osv.
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Det er en problematik, som også er nævnt ved tilsynet i 2019. For nærmere beskrivelse henvises til
beskrivelsen i ”Uanmeldte kommunale tilsyn 2019”, side 4. Vedrørende de beskrevne bemærkninger er
situationen fuldstændig uændret siden 2019.
Tilsynet anbefaler handling vedrørende disse problematikker.
Der gøres især opmærksom på, at døgnrytmeplanen i plejeboligerne må anses for borgerens afgørelse og
derfor anses det for særlig vigtigt, at denne er opdateret og retvisende. For at døgnrytmeplanen kan fungere
forudsættes alle andre dokumenter korrekt vurderet og beskrevet.

Sammenfatning – Værdighedspolitik
De fleste plejeboligledere har et grundlæggende kendskab til Værdighedspolitikken i Holstebro Kommune.
Det fremgår dog gennem interviewene, at denne værdighedspolitik for fleres vedkommende ikke er
operationaliseret i en beskrevet praksis.
Enkelte steder observeres, at man i plejeboligtilbuddet udmønter værdigrundlaget i ”leveregler”, som
handler om, hvordan værdierne omsættes i praksis.

Sammenfatning – Interview pårørende
Generelt udtrykker de interviewede pårørende stor tilfredshed med den hjælp, deres pårørende modtager
i plejeboligtilbuddene. Ligeledes udtrykkes tilfredshed med, hvordan personalet agerer i forhold til ligeværd
og værdighed.
En enkelt pårørende udtrykker utilfredshed i forhold til personalets viden om, hvordan borgeren gerne vil
have det, og hvad der er vigtigt for hende. Vedkommende stiller spørgsmål ved personalets faglighed, idet
de ikke har medtaget hans oplysninger og viden i deres møde med borgeren.
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TILSYN Bakkebo 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING
 Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og § 86 løses i overensstemmelse
med kommunens serviceniveau.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
 De interviewede borgere udtrykker tilfredshed med den hjælp, de får fra personalet – såvel personlig
pleje som praktiske opgaver.
o Én borger udtrykker dog, at hun kan være usikker på ”om de kommer i krogene”.
 De boliger tilsynet har besøgt fremstår rene og ryddelige.
 De borgere tilsynet har besøgt opleves pæne og velsoignerede.
 Borgerne oplever at modtage den nødvendige træning jf. SL §§ 86 og 83a.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Borgerne oplyser, at de selv klarer den del af den personlige pleje, som de hver især er i stand til.
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad, rengøring,
tøjvask og indkøb i det omfang dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Tilsynet bemærker, at borgerne generelt ikke giver udtryk for, at de deltager i mindre opgaver som at
vande blomster, tørre støv af, smøre eget smørrebrød, lægge tøj sammen og lignende.
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses generelt ajourførte og handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives den hjælp,
borgeren modtager over døgnet. Der ses generelt sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens helbred,
de udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Borgerne observeres at være vurderet i forhold til individuelle behov.
Der er følgende bemærkninger vedrørende fast beboer:
 Enkelte af de udredte Tilstande ses fint beskrevet med, hvad borger kan / ikke kan, imens andre Tilstande
alene er beskrevet med, hvad borger har behov for hjælp til.
Det anbefales, at der i tilstandene beskrives hvad borger kan / ikke kan, og ikke hvad borger har behov
for hjælp til.
 Tilstandene ”Lave mad” / ”Lave husligt arbejde” ses meget overordnet beskrevet i den udredte tilstand.
Med henblik på at kunne synliggøre, at hjælpen ydes med en sundhedsfremmende tilgang, bør det ved
udredning af tilstandene fremgå, at der er taget stilling til, hvorvidt borger f.eks. selv kan smøre mad,
deltage i opgaverne omkring at lægge tøj sammen, aftørre flader i bordhøjde, osv.
Der er følgende bemærkninger vedrørende beboer på midlertidigt ophold:
 Stort set alle relevante tilstande ses udfyldt – der mangler alene beskrivelse af, hvordan borgeren klarer
tøjvask. Tilstande ses udfyldt med fokus på ressourcer – ”Borgeren kan selv…”.
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 Døgnrytmeplan ses at være handlingsanvisende for den indsats, der skal ydes. Dog ses enkelte steder at
mangle klarhed over, om oplysninger skrives under ”Borgers indsats” eller ”Medarbejders indsats”.
Tilsynet undrer sig over, at der ikke i døgnrytmeplanen fremgår et større fokus på det behov, denne
borger har for støtte ift. træning / mobilisering / rehabilitering.
Personalet oplyser, at der ligger et signal i, at borgeren er på en MTO-stue – at det deraf fremgår for
alle, at fokus skal være på rehabilitering.
 Der er bevilget MTO med begrundelse i et behov for vending / lejring hver anden time. Af DRP fremgår,
at borgeren nu sidder i kørestol / lænestol, samt at hun om natten selv kan vende sig.
Tilsynet undrer sig over, at borgerens bedrede funktionsniveau ikke sammenholdes med begrundelse
for og mål for det bevilgede ophold?
 Der ses enkelte henvisninger til handlingsanvisninger – dog savnes henvisning til handlingsanvisning
vedr. lejring, da dette havde stort fokus ved bevilling af MTO.
Af handlingsanvisningen ses, at denne ikke er opdateret siden borgeren kom på MTO – der mangler
sammenhæng til DRP Nat af 18-02-2020.
Tilsynet gør opmærksom på, at der mangler sammenhæng mellem DRP af 18-02-2020 og Opgave af 1902-2020, hvor det beskrives, at borgeren ”tager ikke initiativ til vending”.
 Træningsforløb er beskrevet af fysioterapeut. Fysioterapeut har skrevet handlingsanvisninger ift.
personalets arbejde med at støtte borgerens rehabilitering.
Interview plejeboligleder – Værdighedspolitik

Personalet udtrykker kendskab til Værdighedspolitikken i Holstebro Kommune. Der nævnes bl.a.
opmærksomhed omkring demente, opmærksomhed på personalets tilgang til mennesker, omsorgspligt og
magtanvendelse. Det beskrives, at man f.eks. anvender Handlingsanvisninger til at beskrive en særlig tilgang
til borgere med forskellige udfordringer. Der ses ikke at være arbejdet mere systematisk i forhold til at
omsætte kommunens værdighedspolitik til konkret handling.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Beringshaven 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og § 86 generelt løses i
overensstemmelse med kommunens serviceniveau, og at de sete forhold er uden alvorlig konsekvens for
borgerne.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Begge borgere fremtræder velsoignerede.
 Begge borgere oplever at modtage den hjælp de hver især har behov for vedrørende personlig pleje.
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i nogen grad i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad,
rengøring, tøjvask og indkøb.
Der er følgende bemærkninger:
 Borgernes boliger fremstår rene og ryddelige – borgerne udtrykker tilfredshed med rengøringen.
 Den ene borger oplyser, at der er en indkøbsaftale med en købmand. Er ikke så glad for at udfylde
indkøbsseddel til personalet idet han mener at personalet ”sorterer i det”, han har bestilt – har han eks.
bestilt 3 flasker rødvin, kan det være at der kun kommer 1 flaske.
Han oplyser at det koster 50 kr. når han bestiller varer. Den anden borger er ikke klar over, hvorvidt hun
betaler for udbringning.
Begge forhold er drøftet med plejeboligleder:
Plejeboligleder mener at der måske er noget i det med vinen, idet det er personalet, der skal hjælpe
borger op når han er faldet efter at have drukket for meget vin.
Plejeboligleder er ikke helt sikker på, hvordan det forholder sig angående betaling for udbringning. Hun
vil undersøge sagen.
Tilsynet bemærker, at forholdet vedrørende betaling for udbringning af varer tidligere er drøftet ved
tilsyn i Beringshaven. Jf. hjælp efter §83 skal borgere, der har behov for hjælp til indkøb, ikke have
udgifter til udbringning.
 Den ene borger udtrykker utilfredshed med maden, oplyser at have tabt sig. Fortæller at han har lavet
aftale om at få mad fra den lokale slagter og har købt fryser til dette formål.
Tilsynet bemærker, at borgeren dermed gør brug af sin mulighed for selv at vælge leverandør af
madservice.
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses generelt ajourførte og i nogen grad handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives
dele af den hjælp, borgeren modtager over døgnet. Der mangler sammenhæng mellem beskrivelse af
borgerens helbred, de udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Der er følgende bemærkninger:
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o

o

o

o

o

o

o

Generelle oplysninger ses udfyldt og á jour ført for begge borgere, dog savnes for begge beskrivelse af
ønsker, vaner og ressourcer.
Tilsynet råder til, at være opmærksom på at beskrive borgerens ønsker / vaner. Dermed vil der i langt
højere grad være dokumentation for, hvordan hjælpen skal leveres (i forhold til de ønsker borgeren har
og den måde, vedkommende hidtil har levet sit liv på).
Hos begge borgere mangler beskrivelse af flere relevante tilstande. Flere tilstande er senest opdateret,
inden borgerne flyttede ind i plejeboligen.
Tilsynet gør opmærksom på foreliggende aftaler vedrørende dokumentation i Nexus.
Tilsynet anbefaler en beskrivelse ud fra tænkningen ”hvad kan borgeren – hvad kan borgeren ikke”.
Der mangler sammenhæng mellem oplysningerne i Generelle oplysninger, Tilstande og
Døgnrytmeplanen i og med, der er tilstande, der ikke ses udredt, ligesom ønsker og vaner ikke er
beskrevet.
Tilsynet anbefaler følgende trin i forhold til at skabe sammenhæng i dokumentationen: Generelle
oplysninger er starten, hvor bl.a. borgerens helbred, osv. beskrives. Tilstande beskriver, hvad borgeren
kan og ikke kan og angiver dermed behovet for hjælp. Døgnrytmeplan beskriver den hjælp, borgeren
modtager over døgnet med udgangspunkt i behovet.
Ud fra aftalen vedrørende score af borgerens forventede funktionsniveau fremstår det usikkert, hvorvidt
borgerne faktisk er vurderet i forhold til hjælp efter §83a.
Tilsynet anbefaler opmærksomhed på muligheden for at støtte borgerne i at være aktive i eget liv i videst
muligt omfang,
Borgerne er tildelt hjælp, og hjælpen udføres til alle personlige opgaver – dog fremgår der ingen
oplysninger i forhold til områderne rengøring, tøjvask og indkøb.
Idet Døgnrytmeplan må anses for dokumentationen for, at borgeren modtager den hjælp, han / hun er
berettiget til (”borgers afgørelse”), bør den indeholde beskrivelse af alle de opgaver, borgeren modtager
hjælp til.
Der mangler helt henvisninger til relevante fokusområder.
Det giver et godt overblik og god sammenhæng - når man i Døgnrytmeplanen beskriver den hjælp, der
ydes og henviser til alle relevante handlingsanvisninger. Dermed er det kun handlingsanvisningen der er
behov for at opdatere.
For begge borgere mangler dokumentation af, at de er vurderet i forhold til behov for træning.
Det bør synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet – også selvom dette ikke munder ud i
et tilbud om træning.

Interview plejeboligleder – Værdighedspolitik.

Plejeboliglederen oplyser, at man har forsøgt at implementere værdighedspolitikken. Man tager
udgangspunkt her i i forhold til drøftelser med borgere f.eks. ved indflytning. Det han eksempelvis handle
om livsafslutning – hvordan borgeren selv gerne vil det skal være - på en værdig måde.
Man bruger f.eks. også tænkningen i Værdighedspolitikken i forhold til måltider: Man arbejder med
”måltidsværter”, hvor personale sidder med ved spisebordet og arbejder med at skabe hygge omkring
bordet.
Interview pårørende.

Telefonisk interview af ægtefælle, pårørende:
Ægtefællen oplever, at borgeren modtager den hjælp han har behov for på en værdig måde.
Hun oplever, borgeren er tilfreds med hjælpen til personlig pleje, rengøring og indkøb. Ægtefælle hjælper
også af og til med indkøb, ligesom borgeren nogle gange tager en taxa og handler.
Ægtefællen oplyser, at borgeren ikke er tilfreds med maden. Han vil fremadrettet købe maden fra slagter
Lange.
8

I forhold til hjælpen til tøjvask udtrykker ægtefællen utilfredshed. Hun oplyser, at personalet blander tøjet
sammen. Derfor tager hun ind imellem tøjet med hjem og vasker det.
Hun oplyser, at hun er usikker på hvor hyppigt, der skiftes sengelinned – oplever indimellem at der kan
være blodpletter på puden flere dage efter, hvis borger har haft næseblod.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Birkehøj 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og § 86 løses i overensstemmelse med
kommunens serviceniveau.
Tilsynet udtrykker tvivl om, hvorvidt den ene borger er tilbudt det relevante boligtilbud.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Borgerne observeres at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige ønsker og vaner –
herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Med hensyn til den ene af de udvalgte borgere udtrykker tilsynet en undren over, at borgeren er visiteret til
Birkehøj, som beskrives som et særligt tilbud frem for et almindeligt plejeboligtilbud.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Èn borger oplyser, at hun får lov at gøre det, hun selv kan. Oplyser at personalet hjælper hende ”på min
måde”. Hun får hjælp til bad x 2 ugentlig, og bliver også godt vasket de øvrige dage. Hun oplever kunne
føle sig velsoigneret med den hjælp, som hun får af personalet.
Oplyser at hun kunne ønske sig at der var nogle flere beboere der var klare i hovedet. Oplyser at hun
skal vænne sig til at være nødt til at låse sin dør for at undgå at de demente beboere bare går ind til
hende.
Borgeren synes ”næsten det hele er særlig godt” på Birkehøj og er glad for at bo her. Ligeledes kan
lederen også altid finde tid til at tale med hende, hvis hun har behov for det.
 Èn borger følges til den lille fællesstue af personale. Det observeres at hjælperen taler stille og roligt
med borger, ligesom hjælper ses venlig og smilende i kontakten med borger. Hjælper ses at guide borger,
fortæller ham hvad han skal have at spise.
Af Døgnrytmeplanen fremgår det ”at det er at foretrække at borger spiser sin mad sammen med andre
beboere for at bevare initiativet og bibeholde færdigheder ved spejling”. Ud fra at der i beskrivelsen i
Generelle oplysninger fremgår, at borger kender rigtig mange mennesker, formoder tilsynet, at borger
er social, og at det er i overensstemmelse med borgers eget ønske, at maden indtages i fællesstuen.
Undervejs i spisesituationen, får hjælper et kald på sin telefon – en anden hjælper observeres at tage sig
af kaldet således at hjælper kan koncentrere sig om opgaven hos borger.
 Begge borgere fremtræder velsoignerede.
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad, rengøring,
tøjvask og indkøb i det omfang dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 En borger oplyser, at hun får gjort rent hver 2. uge. Oplyser at hun godt kunne tænke sig, at det var i
hver uge der blev gjort rent – for det har hun været vant til.
Oplyser at hun har støvsuger, som er meget let og som hun selv kan bruge indimellem. Oplyser selv at
kunne vande de blomster som hun kan nå fra kørestolen. Oplyser at hun er blevet ”lidt doven” – mener
at der nok var mere hun selv ville kunne gøre.
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Boligen fremstår pæn og ryddelig.
Borgeren oplyser, at hun selv sorterer og vasker tøj. Oplyser at få hjælp til at hænge tøj op og lægge tøj
på plads.
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses generelt ajourførte og handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives den hjælp,
borgeren modtager over døgnet. Der ses sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens helbred, de
udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Der er følgende bemærkninger:
 For den ene borger ses Generelle oplysninger udfyldt, så man meget nemt ser det menneske, der er bag
ordene. Helbred, Vaner, Ressourcer og Ønsker ses velbeskrevet. For den anden borger savnes lidt flere
oplysninger omkring borgerens ønsker omkring egen tilværelse.
 De fleste relevante tilstande ses udredt hos begge borgere. Tilstande er udfyldt ved dels en beskrivelse
af, hvad borgeren ikke kan samt en beskrivelse af den hjælp, borgeren har behov for.
Tilsynet gør opmærksom på vigtigheden af, at alle relevante tilstande er udredt.
Tilsynet anbefaler en beskrivelse ud fra tænkningen ”hvad kan borgeren – hvad kan borgeren ikke”.
Behovet for hjælp dokumenteres i Døgnrytmeplanen.
 For begge borgere ses en høj grad af sammenhæng mellem Generelle oplysninger, Tilstande og
Døgnrytmeplanen. Men da der mangler udredning af enkelte tilstande, mangler en smule af
sammenhængen dog.
Tilsynet anbefaler følgende trin i forhold til at skabe sammenhæng i dokumentationen:
Generelle oplysninger er starten, hvor bl.a. borgerens helbred, ønsker, osv. beskrives.
Tilstande beskriver, hvad borgeren kan og ikke kan og angiver dermed behovet for hjælp.
Døgnrytmeplan beskriver den hjælp, borgeren modtager over døgnet med udgangspunkt i behovet.
 Døgnrytmeplanerne er meget beskrivende og klare i handlingsanvisninger. Samtlige døgnrytmeplaner
er opdateret i 2020
 Døgnrytmeplanen hos den ene borger beskriver ikke hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb trods en
beskrivelse i tilstande, hvoraf det fremgår, at borgeren ikke er i stand til at varetage funktionerne.
Der ses dog her en handlingsanvisning, som beskriver hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.
Hos den anden borger mangler udredning af flere relevante tilstande, derfor er det ikke muligt at afgøre,
hvorvidt borgeren er tildelt den nødvendige hjælp.
Døgnrytmeplanen beskriver dog hjælp til borgeren vedrørende de tilstande, som ikke er udredt, hvorfor
det må vurderes, at borgeren ikke selv kan klare det.
Idet DRP må anses for dokumentationen for, at borgeren modtager den hjælp, han er berettiget til
(”borgers afgørelse”), bør den indeholde beskrivelse af alle de opgaver, borgeren modtager hjælp til.
 Hos den ene borger ses ikke henvisninger til handlingsanvisninger – til gengæld er det valgt at beskrive
hjælpen i døgnrytmeplaner meget indgående og beskrivende ift. udførelsen.
Der ses et par handlingsanvisninger, som man med fordel kunne have henvist til – begge er beskrevet
som ”Sundhed – Handlingsanvisning.”
Det giver et godt overblik og god sammenhæng, når man i Døgnrytmeplanen beskriver den hjælp, der
ydes og henviser til alle relevante handlingsanvisninger. Dermed er det kun handlingsanvisningen der er
behov for at opdatere.
 Det fremgår ikke af dokumentationen, hvorvidt borgerne er vurderet ift. behov for træning.
Det bør synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet – også selvom dette ikke munder ud i
et tilbud om træning.
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Interview plejeboligleder – Værdighedspolitik.

Plejeboliglederen kender Holstebro Kommunes værdighedspolitik – angiver at have læst denne og formidlet
til medarbejderne.
Plejeboliglederen beskriver, at man:
 ser på det menneske, der er foran én – hvad skal der til, for at dette menneske kan leve et værdigt liv.
 har en intention om, at Birkehøj skal være byens bedste plejehjem – det får man ved:
o at stedet er godt for beboerne gennem at skabe ro og tale pænt, og hvor beboerne ses og kan
have et godt liv.
o at det er et godt sted for personalet at arbejde – inklusive at stedet har et godt
uddannelsesniveau blandt personalet.
Plejeboliglederen beskriver, at personalet afprøver, hvad der virker i forhold til den enkelte borger for at få
tingene til at lykkes – og med henblik på at undgå situationer med overgreb. Eksempelvis har man fundet ud
af, at det skaber ro for en beboer (som er tidligere håndværker), at han får hjælp til bad om aftenen fremfor
om morgenen, ligesom han har været vant til.
Plejeboliglederen beskriver, at man arbejder på at indrette stedet til beboerne, i stedet for at indrette
beboerne til stedet.
Plejeboliglederen beskriver, at hun arbejder på at kunne få lov til at lave mad på stedet – fremfor at modtage
færdiglavet mad fra Det Gode Køkken. Plejeboliglederen ser heri også en mulighed for at kunne udnytte
dette i forhold til at skabe aktivitet for beboere.
Interview pårørende.

Telefonisk interview af ægtefælle:
Ægtefælle oplever, at borgeren modtager den nødvendige hjælp til alle personlige og praktiske opgaver.
Hun oplever at blive involveret som pårørende - oplever at personalet spørger til hvordan hun har det.
Oplyser at personalet er gode til at ”afkode” borger, hvad han kan lide og ikke lide, ligesom personalet
møder borger med ligeværd og værdighed.
Ægtefælle oplyser at borger til Birkehøj fra et andet plejehjem i Holstebro Kommune. Oplever at borger var
en ”zombie” pga. medicin, men at han har rettet sig efter indflytningen til Birkehøj. Har nu fået lidt sprog
og bevægelse ligesom han selv søger fællesskabet – har altid tidligere været utrolig social. Oplever at det
er som at ”komme fra helvede – til himmel”. Har kun ros til Birkehøj.
Telefonisk interview af ægtefælle:
Ægtefælle oplever, at borgeren modtager den nødvendige hjælp til alle personlige opgaver. Han oplever, at
borgeren modtager den nødvendige hjælp til rengøring og tøjvask. Vedrørende maden
oplever han, at borger er meget kræsen og derfor nok ikke er helt tilfreds med maden. Han vurderer, at
borger oplever, at der er for meget uro under måltiderne, idet de andre er demente.
Ægtefælle oplever at borger har et rigtigt godt samspil med personalet og at Birkehøj yder en stor hjælp,
således borger nu er utrolig glad for at være der. Oplyser at borger på Birkehøj, oplever at blive behandlet
som et voksent menneske.
Ægtefællen oplever at borger savner det tilbud om ”hjemmedag”, som hun havde på Skredsande, hvor
personalet havde mulighed for at opholde sig hos borger i en lidt længere sammenhængende periode.
Dette tilbud har hun ikke på Birkehøj.
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/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Mellemtoft 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og § 86 løses i
overensstemmelse med kommunens serviceniveau.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Borgerne observeres at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige ønsker og vaner –
herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Den ene af de besøgte borgere er ikke i stand til selv at udtrykke ønsker og vaner. Her ses
Døgnrytmeplanen med henvisninger til livshistorie samt relevante handlingsanvisninger hvor det derfor
må formodes at DRP er med udgangspunkt i borgers egne ønsker og vaner. Der er udarbejdet to
forskellige DRP afhængig af borgerens tilstand og behov. Personalet vurderer dagligt på hvorvidt
plejeopgaven kan løses efter plan 1 – eller plan 2.
 Den anden af de besøgte borgere, oplever selv at kunne bestemme hvad hun vil. Oplever at hun altid
kan gå til personalet og at hun bliver mødt med ligeværd. Udtrykker at personalet er ualmindelig søde.
Oplever at der er gode muligheder for deltagelse i forskellige aktiviteter har mulighed for at deltage i de
aktiviteter hun ønsker.
Praktisk hjælp
Den ene af de borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages ikke i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad,
rengøring, tøjvask og indkøb da dette ikke er muligt på grund af den helbredsmæssige tilstand. Den anden
af de besøgte borgere inddrages i det omfang det er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Boligerne fremstår rene og ryddelige ved tilsynsbesøget.
 Borgerne fremtræder velsoignerede og rene i tøjet.
 Den ene af de borgere Tilsynet besøgte, oplyser at hun støver lidt af når hun kan samt at hun kan
lægge tøj sammen, men at det er forskelligt om hun får muligheden idet tøjet nogen gange kommer
tilbage fra vask hvor det er lagt sammen. Oplyser at hun selv er med ude at handle ind sammen med
en ven der henter hende. Oplyser at spise frokost i fællesstuen. Hvor det er personalet der smører
maden som er anrettet på fade – vælger selv det hun ønsker fra fadene. Oplyser at smørrebrødet
altid er meget lækkert og fint pyntet med grønt. Oplyser at hun ikke har nogle opgaver i forhold til
måltiderne.
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses generelt ajourførte og handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives den hjælp,
borgeren modtager over døgnet. Der ses sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens helbred, de
udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
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Der er følgende bemærkninger:
 Hos den ene borger ses Generelle oplysninger udfyldt mht. helbred, vaner, ressourcer og ønsker ligesom
der ses en fin beskrevet Livshistorie. Hos den anden borger ses Generelle oplysninger udfyldt i forhold
til helbred. Der foreligger en fin beskrevet Livshistorie hvor det bl.a. er muligt at aflæse vaner og ønsker.
 Hos den ene borger ses Relevante tilstande udfyldt. Hos den anden borger er relevante Tilstande udfyldt
– fraset er Tilstanden ”Lave husligt arbejde” kun delvist udfyldt og mangler oplysninger i forhold til
tøjvask. Tilstanden ”Skaffe sig varer og tjenesteydelser” er ikke oprettet. Med henblik på at kunne
synliggøre at hjælpen ydes med en sundhedsfremmende tilgang anbefaler Tilsynet at der ved udredning
af tilstandene tydeligt fremgår, at der er taget stilling til hvorvidt borgere selv kan deltage i opgaverne –
eks. omkring at lægge tøj sammen.
 Hos den ene borger ses Døgnrytmeplan ajourført og handlingsanvisende for indsatsen.
 Hos den anden borger ses Døgnrytmeplan dag og aften ajourført og handlingsanvisende for indsatsen,
men mangler beskrivelse af hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb. I forhold til DRP for nat foreligger den
i to aktive udgaver med modsatrettede oplysninger (om tilsyn nat) hvilket er misvisende. Ud fra at DRP
må anses for dokumentationen for, at borgeren modtager den hjælp, hun er berettiget til (”borgers
afgørelse”), bør den indeholde beskrivelse af alle de opgaver, borgeren modtager hjælp til.
 Hos begge borgere ses DRP i høj grad at henvise til alle relevante handlingsanvisninger.
 Hos begge borgere savnes der beskrivelse af hvorvidt borgerne er vurderet ift. behov for træning.
Tilsynet anbefaler, at det synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet – også selvom dette
ikke munder ud i et tilbud om træning.
Interview plejeboligleder – Værdighedspolitik.

Plejeboliglederen oplyser, at hun har udarbejdet et materiale til udlevering til alle nye og ”gamle”
medarbejdere. Materialet tager udgangspunkt i Kommunens værdighedspolitik hvortil man har indføjet
konkrete handlingsanvisninger. Materialet tages løbende med til drøftelse på teammøder på Mellemtoft.
På Mellemtoft er det bl.a. vigtig at der konkret og individuelt tages udgangspunkt i den enkelte borgers egne
ønsker og vaner samt at borgerne altid mødes af et venligt, smilende og imødekommende personale.
Ligeledes er der udarbejdet et materiale til nye borgere og pårørende i forbindelse med indflytningen.
Materialet her, er udover praktiske informationer, indeholdende oplysninger om Mellemtofts værdier.
Interview pårørende.

Telefonisk interview af ægtefælle:
Ægtefælle udtrykker generel tilfredshed med den hjælp borgeren modtager til personlig pleje dog kan det
ske at neglene ikke er blevet klippet. Udtrykker tilfredshed med den hjælp borger modtager til måltider og
tøjvask. I forhold til rengøring oplever den pårørende at borger ikke modtager den nødvendige hjælp idet
der ikke bliver tørret op efter spildt saftevand, fjernet græs på gulvet ved terrassedøren.
Oplever at personalet møder borger med ligeværd og værdighed og ved hvad der er vigtigt for ham.
Pårørende oplever at tingene har ændret sig i Corona-tiden og at hun har fået vanskeligt ved at få kontakt
til kendt personale, der har derfor været afholdt et møde og lagt plan for hvordan dette kan foregå
fremadrettet.
Pårørende oplyser at borger stort set altid opholder sig i fællesstuen. Kan ikke benyttet et nødkald. Oplyser
at der er opsat censor ved sengen. Tror måske at borger råber såfremt han har behov for kontakt udover de
planlagte tilsyn om natten.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Parkvænget 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og §86 generelt løses i overensstemmelse
med kommunens serviceniveau, men at ledelsen skal håndtere de sete forhold, så de ikke får alvorlige
konsekvenser for borgerne.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der til en vis grad er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Borgerne observeres i nogen grad at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige ønsker
og vaner – herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Den ene borger klarer selvstændigt sin daglige personlige pleje.
 Den anden borger modtager hjælp til alt vedr. personlig pleje af to personer.
Tilsynet observerer, at hjælperne er gode til at orientere borger om hvad der skal ske. Begge hjælpere
opleves venlige og smilende over for borger.

Tilsynet bemærker:
 At den ene hjælper kommunikerer med borger ved en ”mor-barn-kommunikation”.
 At ved håndteringen af borger arbejder begge hjælpere samtidigt med bl.a. påklædning, hvor
begge ben ses løftet på én gang.
 At borger er vanskelig at håndtere, idet hun er meget spastisk. Ligeledes bemærker tilsynet at
hjælpere opfordrer borger til at ”slappe af”.
Tilsynet anbefaler opmærksomhed på relevante tilgange og principper for håndtering af borgere med
så tydelige følger efter hjerneblødning.
Punkterne har været drøftet i forbindelse med afrapporteringen.
Kommentar fra Parkvænget:
En af de to medarbejdere der udførte plejen hos borgeren er elev og har anden etnisk baggrund.
På Parkvænget uddannes alle niveauer af social og sundhedsass. og social og sundhedshjælper og der sker
en læring igennem et uddannelses forløb, både sproglig og kulturelt. Der ligger et stort arbejde i at
uddanne elever, som ikke kender den danske kultur i ældreplejen, hvilket vi bør være meget bevidste om.
Det samme gælder den sproglige udfordring, derfor har alle netop gennemført en FVU test i dansk og
matematik, hvilket viser at ca. 20% af medarbejderne på Parkvænget har behov for undervisning i Dansk,
dette skal tilbydes.
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i nogen grad i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad,
rengøring, tøjvask og indkøb.
Der er følgende bemærkninger:
 Hos den ene borger undrer tilsynet sig over, at vedkommende ikke i højere grad deltager i praktiske
opgaver som rengøring og anretning af de daglige opgaver – borgeren siger selv, at han nok godt kunne
klare dele af rengøring og oplyser ligeledes, at han kan klare dele af måltiderne.
 Den anden borger er ude af stand til at deltage.
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Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses ajourførte og i nogen grad handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives den hjælp,
borgeren modtager over døgnet.
Der ses i nogen grad sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens helbred, de udredte tilstande,
døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Borgerne observeres kun delvist at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige øns ker og
vaner – herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Der er følgende bemærkninger:
Borger 1:
 Her forefindes oplysninger om helbred samt meget fine beskrivelser af livshistorie, vaner og ønsker.
Af døgnrytmeplanen fremgår det imidlertid ikke, hvilke sociale aktiviteter borger ønsker at deltage
i – hun er i Generelle oplysninger beskrevet som meget social.
 Her ses sammenhæng mellem Generelle oplysninger, Tilstande og Døgnrytmeplanen – dog med
forbehold for manglende udredning af Tilstandene ”Lave husligt arbejde” og ”Skaffe sig varer og
tjenesteydelser”.
Tilsynet bemærker, at idet døgnrytmeplanen må anses for dokumentationen for, at borgeren
modtager den hjælp, hun er berettiget til (”borgers afgørelse”), bør den indeholde beskrivelse af
alle de opgaver, borgeren modtager hjælp til.
 Der ses kun delvis henvisning til relevante handlingsanvisninger.
Det giver et godt overblik og god sammenhæng - når man i Døgnrytmeplanen beskriver den hjælp,
der ydes og henviser til alle relevante handlingsanvisninger. Dermed er det kun
handlingsanvisningen der er behov for at opdatere.
Kommentar fra Parkvænget:
Der tages i plejen og planlægning/udførelse af aktiviteter hensyn til borgerens helbred og dermed,
hvor mange aktiviteter, der kan komme i betragtning, udover det at være med i personlig pleje og de
daglige gøremål.
Mht til udredning omkring ”husligt arbejde” og ”skaffe sig varer og tjenesteydelser” så er det meget
synligt, at pågældende borger ikke kan deltage husligt arbejde, og det er implicit at en borger i
plejebolig ikke har brug for indkøb og ofte har fuld service pakke.
Kommentar fra tilsynet:
Der gøres opmærksom på, at man jf. aftaler omkring brug af Nexus, i plejeboligerne skal udrede alle
relevante tilstande – også selvom ”det er synligt, at pågældende borger ikke kan deltage…” Der gøres
opmærksom på, at ”fuld servicepakke” ikke indebærer indkøb af eksempelvis bolsjer, blade, cigaretter,
osv.
Borger 2:
 Her beskriver døgnrytmeplanen hjælpen over døgnet i forhold til personlig hygiejne og måltider
samt psykisk støtte. Der savnes dog beskrivelse af hjælpen til de praktiske opgaver.
 Flere tilstande savner opdatering – eksempelvis er tilstanden Lave husligt arbejde senest beskrevet
sommer 2018, før borgeren flyttede i plejebolig.
Tilsynet bemærker, at det kunne være relevant at vurdere, hvorvidt borgeren kunne deltage mere
aktivt i rengøring og i anretning af måltider.
 I døgnrytmeplanen beskrives aftale / ønske fra Lars vedr. kontakt til hans forældre, hvis han ikke
er kommet hjem. Det er ikke muligt at se, hvorfra denne aftale udspringer.
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Tilsynet anbefaler, at ønsker / vaner dokumenteres i Generelle oplysninger. Da man må forudsætte,
at Generelle oplysninger udarbejdes i samarbejde med borgeren, vil dermed være muligt at aflæse,
at borgeren ønsker det sådan.
Kommentar fra Parkvænget:
Der vil blive fulgt op på døgnrytmeplanen. Men der ydes de aktivitets tilbud som kan forventes i
plejebolig, og da visitationen tilbyder boligen tilbage i 2018, må det jo have været klar hvilke tilbud
der er givet til borger. Der arbejdes i det daglige med at inddrage borgeren i dagligdagen i den grad
som borger formår i forhold til sin sygdom. Der er netop på baggrund af hans sygdom
udfordringer omkring planlægning af fastlagte aktiviteter
Begge borgere:
 For begge borgere bemærker tilsynet, at flere dokumenter er tilrettet, mens tilsynet finder sted.
Kommentar fra Parkvænget:
Der arbejdes dagligt med at dokumentere og redigere i døgnrytmeplaner mm. Der blev af
medarbejder gjort opmærksom på, at der blev tilrettet i dokumentationen under tilsynet.
Tilsynet har taget udgangspunkt i de allerede printede uddrag af dokumentationen.
 For begge borgere ses, at der i tilstandene hhv. ”Muskelstyrke” og ”Færden i forskellige omgivelser”
er beskrevet, at borgerne modtager træning ved fysioterapeut. Dette fremgår imidlertid ikke af
døgnrytmeplaner.
Kommentar fra Parkvænget:
Der er som oftest beskrevet aftaler omkring fysioterapi under tilstande og ikke altid i
døgnrytmeplanerne, dette også mhp at undgå dobbelt dokumentation.
Kommentar fra tilsynet:
Tilsynet gør opmærksom på de gældende aftaler vedrørende dokumentation i Nexus. Som skrevet
nedenfor: ” at det bør synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet i forhold til træning –
både når det munder ud i et tilbud om træning, og når det ikke gør.”
For den borger ses det seneste notat af fysioterapeut at være januar 2019 – dermed fremstår det
uklart, hvorvidt han fortsat modtager træning.
Tilsynet bemærker, at det bør synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet i forhold til
træning – både når det munder ud i et tilbud om træning, og når det ikke gør.
Interview plejeboligleder – Værdighedspolitik

Sygeplejersken genkender beskrivelserne af Holstebro Kommunes værdighedspolitik – siger ”det er jo noget
af det, vi hele tiden arbejder i”. Hun giver et eksempel i forhold til et aktuelt arbejde med måltiderne, hvor
der arbejdes på at gøre måltidet hyggeligt for beboerne. Her er der personale, som spiser med som et
pædagogisk måltid, hvor man bl.a. har en opgave ift. at holde en samtale i gang omkring bordet.
Sygeplejersken oplyser, at beboerne tages med i praktiske opgaver i det omfang, det er muligt. Hun oplyser,
at ”vi tænker meget ligeværd ind i det, vi gør”.
Ved personalemøder og borgerkonferencer tales om, hvordan man udnytter sin viden om beboerne og deres
”tidligere liv”. Det handler bl.a. om ”at se den enkelte borger” og lave aftaler om et fælles tema i forhold til
en given problematik, som alle arbejder med i forhold til denne borger.
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Sygeplejersken oplyser, at man har opmærksomhed på magtanvendelse og arbejder med bevidstheden om
altid at dokumentere, når dette finder sted – eksempelvis ved nødvendigheden af fastspændelse.
Interview pårørende

Telefonisk interview af ven:
Ven oplever at personalet møder borgeren med ligeværd og værdighed.
Udtrykker utilfredshed i forhold til personalets viden omkring hvordan borgeren gerne vil have det og hvad
der er vigtigt for borgeren samt i forhold til at blive involveret i borgers behov og ønsker. Oplever at blive
mødt med stor venlighed og imødekommenhed af personalet, men at de ikke følger de anvisninger han
giver. Oplever at alt personalet, har en høj faglighed – men at han vil sætte spørgsmål ved denne faglighed
idet hans indgående kendskab til borger ikke rigtig medtages i den hjælp der ydes.
Oplyser at have lavet en beskrivelse om borger indeholdende borgers ønsker og vaner - men at det ikke
bliver fulgt. Oplyser bl.a. at have bedt om at der iværksættes træning og aktivering, men oplever ikke rigtig
at der sker noget.
Udtrykker utilfredshed i forhold til hvorvidt borger kan føle sig velsoigneret og klædt som hun ønsker det
og er vant til. Oplever ikke at det er muligt for plejehjemmet at imødekomme at borger fremtræder flot i
tøjet og håret som tidligere. Oplever at borger sidder hele dagen i den samme ble som hun har fået på om
morgenen, fortæller at han indimellem har været der det meste af dagen fra kl. 13 – 23, hvor han ikke har
oplevet, at hun er blevet skiftet.
Udtrykker utilfredshed i forhold til maden. Oplever at borger kun får sondemad til trods for at han også
mener at hun er i stand til at få smagsoplevelser i form af eks. is, grød.
Udtrykker generel tilfredshed med den hjælp der ydes til rengøring og tøjvask. Oplever at personalet kigger
ind til borger på bestemte planlagte tidspunkter i forbindelse med sondemad, vending og lejring.
Ven savner at der bliver beskæftigelse for borger samt mulighed for træning. Oplever at borger kan meget
mere end det hun får mulighed for – men oplever ikke at der sker noget til trods for at der har været
møder m.v.
Kommentar fra Parkvænget:
Personalet har en faglig tilgang til borgeren og tager i de tilbud som borgeren modtager udgangspunkt i
faglige vurderinger i er tværfaglig samarbejde med fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog samt
plejeboliglægen. Der er afholdt flere møder med dette tværfaglige team og pårørende, for at få
forventningsafstemt aktivitetsniveauet.
Mht bleskift vil der blive fulgt op på dette.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Sevel Alderdomshjem 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og §86 generelt løses i
overensstemmelse med kommunens serviceniveau, men at ledelsen skal håndtere de sete
forhold, så de ikke får alvorlige konsekvenser for borgerne.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Hos den borger, som er på midlertidigt ophold, observerer tilsynet, at en hjælper i hele sin nonverbale
kommunikation lægger op til, at han selv deltager – ex. rækker hun ham protesen, så han selv kan sætte
den i munden. Hun bruger bl.a. fagter (han er svært tunghør).
 Hos den anden borger observeres det, at der er ro i plejesituationen, og at hjælper løbende fortæller
borger hvad hun vil foretage sig. Af døgnrytmeplanen fremgår det at borger altid får tid for sig selv på
toilettet om morgenen.
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages ikke i tilrettelæggelse af hjælpen, men i nogen grad i
udførelsen af hjælp til mad, rengøring, tøjvask og indkøb i det omfang dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Boligerne fremstår rene og ryddelige.
 Begge borgere fremtræder velsoignerede og rene i tøjet.
 Hos den borger, som er på midlertidigt ophold, serveres morgenmaden først kl. 10:30. Hjælper oplyser
i anden sammenhæng, at borgeren har tabt sig, ligesom tilsynet observerer, at der registreres
væskeskema. Dette er drøftet med sygeplejerske ved afrapportering - hun oplyser, at det ”er et
ressourceproblem”, når nogle borgere først får så sen morgenmad. Medgiver at han måske godt kunne
have fået sin morgenmad i sengen inden morgenpleje.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
dette er taget til efterretning og har været diskuteret i gruppen i forhold til prioriteringer)
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses ikke ajourførte.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(dette er ikke som efterfølgende skrift viser en generel betragtning).
Hos den ene borger ses døgnrytmeplanen at være handlingsanvisende for indsatsen, ligesom der ses
sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens helbred, de udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de
bevilgede indsatser.
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Hos den anden borger, som tilsynet besøgte mangler sammenhængene, da døgnrytmeplanen er skrevet,
inden borgeren blev indlagt og senere kom på MTO. Borgeren har været på MTO i 10 dage.

Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(dette er begrundet i at den nye beboer ses an nogle dage. Den praksis vil blive ændret og formidlet
rundt til personalegruppen at døgnrytmeplanen skal opstartes ved beboerens ankomst til
alderdomshjemmet og der skal lægges en opgave til 5. dagen i forhold til opdatering. Dette gælder alle
vagtlag.)

Der er følgende bemærkninger:
 Også i tilfælde hvor en borger vurderes at være stabil i sin tilstand og behovet for hjælp bør det kunne
aflæses ud af dokumentationen, at hjælpen løbende revurderes.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(der er fungerende løbende opfølgning af tilstande. Der oprettes opgaver på alle helbredstilstande, der
ved sikres løbende opfølgning. Det kan ses under opgaver, observationer og handlingsanvisninger. Vi kan
være i tvivl om hvad der menes med denne påpegning))
 Det fremgår ikke af den tilgængelige dokumentation, at borgerne er vurderet i forhold til personlige
ønsker og vaner – herunder i forhold til støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(dette er taget til efterretning. Dog er vi et lille sted, hvor vi kender beboeren og de pårørende rigtig godt
gennem mange år. )
 Relevante tilstande ses udfyldt for begge borgere. For den ene borger er tilstandene dog senest
opdateret i første halvår af 2019.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(alle Sundhedslovstilstande opdateres straks beboeren ankommer til stedet, så her medgives kritikken
ikke. Servicelovstilstande vil blive opdateret indenfor 1 uge og lægges fremover som opgaver)
Kommentar fra tilsynet:
Tilsynet fører ikke tilsyn med Sundhedsloven – altså vedrører tilsynets kommentering ovenfor ikke
sundhedslovstilstandene.
 Borgeren har siden været indlagt og er nu på MTO. For den anden borger fremgår det hvad borger har
behov og ikke hvad borger kan / ikke kan.
Tilsynet anbefaler en beskrivelse ud fra tænkningen ”hvad kan borgeren – hvad kan borgeren ikke”.
Behovet for hjælp dokumenteres i Døgnrytmeplanen.
 For begge borgere ses der ikke henvisninger til relevante handlingsanvisninger.
Det giver et godt overblik og god sammenhæng, når man i Døgnrytmeplanen beskriver den hjælp, der
ydes og henviser til alle relevante handlingsanvisninger. Dermed er det kun handlingsanvisningen der er
behov for at opdatere.
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Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(dette tages til efterretning, da det ikke har været praksis)
For begge borgere mangler oplysninger om hjælpen vedr. dele af de praktiske opgaver.
Idet DRP må anses for dokumentationen for, at borgerne modtager den hjælp, de er berettiget til
(”borgers afgørelse”), bør den indeholde beskrivelse af alle de opgaver, borgeren modtager hjælp til.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(dette står i de gule tilstande (servicelov) og det vil være dobbelt dokumentation at skulle skrive det i
døgnrytmeplanen også)
Kommentar fra tilsynet:
Tilsynet gør endnu engang opmærksom på – som ovenfor beskrevet, at ” Idet DRP må anses for
dokumentationen for, at borgerne modtager den hjælp, de er berettiget til (”borgers afgørelse”), bør den
indeholde beskrivelse af alle de opgaver, borgeren modtager hjælp til.”
 Der savnes i døgnrytmeplanerne beskrivelse af, at borgerne er vurderet i forhold til behov for træning.
Det bør synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet – også selvom dette ikke munder ud i
et tilbud om træning.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(denne vurdering er anført under de blå tilstande (sundhedslov) under tilstanden: Problemer med
mobilitet og bevægelse. Dette er lavet på samtlige beboere incl. aftaler med evt fys besøg.)
Kommentar fra tilsynet:
Tilsynet henviser til de gældende aftaler vedrørende dokumentation i Nexus.
 Borgeren på midlertidigt ophold har en Genoptræningsplan med fra sygehuset, ligesom der ligger
handlingsanvisninger fra fysioterapeut, hvilket ikke fremgår af døgnrytmeplanen.
Tilsynet anbefaler, at der er tydelig sammenhæng mellem Genoptræningsplan, Handlingsanvisning fra
fysioterapeut samt døgnrytmeplan med henblik på at sikre, at der arbejdes målrettet med de beskrevne
formål med opholdet.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(denne opgave kan med fordel ligge hos terapeuterne)
 Tilsynet bemærker, at der flere steder i dokumentationen (Døgnrytmeplan, Tilstande) sker tilretninger,
mens tilsynet finder sted.

Tilsynet anbefaler, at plejeboligenheden anmoder faglig administrator om undervisning / sparring ift.
aftaler om brug af Nexus.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(det er aftalt med Superbrugeren at brugen af redskaberne i Nexus (døgnrytmeplan, kalender,
handlingsanvisninger, tilstande osv) tages op på fælles møde næste gang. Personale og superbrugeren
genkender ikke vægtningen af døgnrytmeplanen, som det fremgår af tilsynet. Vi har lært at tilstande og
handlingsanvisninger er første prioritet.)
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Interview plejeboligleder – Værdighedspolitik.

Sygeplejersken oplyser, at hun ikke har kendskab til Holstebro Kommunes værdighedspolitik. Angiver at
være forholdsvis nyansat. Oplyser at plejeboligleder ikke har præsenteret Holstebro Kommunes
værdighedspolitik.
Sygeplejersken mener, at plejeboliglederen har fokus på Værdighedspolitiken.
Kommentar fra Sevel Alderdomshjem:
(den er fremlagt og gennemgået)
Sygeplejersken siger, at ”Corona har jo sat en stopper for alt”, da hun vil forsøge at forklare, hvorfor hun ikke
kender til Holstebro Kommunes værdighedspolitik. Angiver at mange møder er blevet aflyst.
Interview pårørende

Borgerens datter udtrykker tilfredshed med hjælpen til personlige og praktiske opgaver.
Datter oplever at Sevel Alderdomshjem er et eksempel på et godt plejehjem – fremhæver altid dette når
hun hører folk tale om de dårlige plejehjem – oplyser også på et tidspunkt at have sat en klumme i avisen
vedr. dette.
Datter oplyser at hjælpen altid ydes med venlighed og respekt. Har ligeledes observeret at dette også er
gældende for de øvrige beboere på stedet.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Thorshøj 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og § 86 løses i overensstemmelse med
kommunens serviceniveau.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Tilsynet oplever, at personalet er gode til at aflæse den aktuelle situation hos borgeren og handle derefter.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 De borgere tilsynet besøgte fremtræder rene og pæne i tøjet.
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad, rengøring,
tøjvask og indkøb i det omfang dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Borgerens boliger fremtræder rene og ryddelige.
 Fællesarealer observeres at fremstå rene og uden ubehagelig lugt.
 Det dufter af mad, når man er i nærheden af køkkenet, hvor alle daglige måltider tilberedes –
plejeboligleder oplyser, at der er et tæt samarbejde mellem køkkenet og den enkelte afdeling, og særlige
behov ift. mad kan hurtigt efterkommes.
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses generelt ajourførte og handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives den hjælp,
borgeren modtager over døgnet. Der ses sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens helbred, de
udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Borgerne observeres at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige ønsker og vaner –
herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Der er følgende bemærkninger:
 Borgerne ses vurderet både mht. genoptræning, vedligeholdelsestræning og §83a.
 Hos én af borgerne savnes i døgnrytmeplan henvisning til relevante Handlingsanvisninger.
 Hos begge borgere savnes vurdering af funktionsniveau samt beskrivelse vedr. ”At lave mad”, ”Lave
husligt arbejde” og ”Skaffe sig varer og tjenesteydelser”. Ligeledes mangler beskrivelse af hjælpen i
døgnrytmeplanerne.
Kommentar fra Thorshøj:
Vedr. punktet om vurdering af funktionsniveauet i forhold til ”at lave mad”, ”at lave husligt arbejde”.
Disse tilstande benyttes kun ved de beboere, hvor der er et behov/problem jvf ”instruksen for
sundhedsfaglige instrukser nr. 37”, hvori der står, at der kun skal oprettes tilstande, hvor det er relevant.
Kan en beboer fx feje et gulv, dække bord, lægge vasketøj sammen, vil tilstanden ”husligt arbejde” blive
benyttet. Det samme er gældende hvis beboeren kan lave sin egen kaffe, vil tilstanden ”at lave mad”
blive anvendt.
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Vedr. punktet ”at skaffe sig varer og tjenesteydelser” tager vi punktet til efterretning. Vi vil fremover
beskrive, hvis beboerne benytter muligheden for Thorshøjs plejepakker, hvorigennem de køber,
toiletpapir, shampoo mm. Øvrige vareindkøb, vil vi dokumentere, hvis pårørende varetager opgaven.

Kommentar fra tilsynet:
Tilsynet henviser til aftaler vedrørende dokumentation i Nexus. Hvis en borger har behov for
hjælp, skal den relevante tilstand udredes. De fleste borgere i plejebolig har behov for hjælp i et
eller andet omfang til de nævnte tilstande.
 Ønsker / vaner fremgår af døgnrytmeplan og der ses sammenhæng til Generelle oplysninger vedr. dette.
 For én af borgerne mangler udredning af tilstanden ”At spise” trods et fokus beskrevet i Døgnrytmeplan
Aften vedr., at borgeren er småtspisende.
Kommentar fra Thorshøj:

Vedr: notatet om at beboerne er småtspisende, mener vi med notatet, at der kun skal øses en
mindre portion på tallerken for at sikre, at beboerne ikke taber appetitten ved at der øses alt for
meget mad op. Beboerne er ikke i en ernæringsmæssig risiko. Derfor er der ikke oprettet en
tilstand. Beboeren vejes x1 månedlig og taber sig ikke.
Værdighedspolitik.

På Thorshøj har man ”leveregler”, som man følger. Man er optaget af ”selvbestemmelse” og ”indflydelse på
eget liv”.
Kommentar fra Thorshøj:
Forslag til tekst: ”På Thorshøj har personalet besluttet, at værdigrundlaget er udmøntet i et sæt ”leveregler”,
som handler om, hvordan værdierne omsættes i praksis”.
Man arbejder lige nu med, at borgeren skal have indflydelse på den mad, der serveres. Borgeren kan f.eks.
vælge mellem et antal smurte madder – man har tidligere forsøgt med ”smør-selv”, men har vurderet, dette
ikke fungerer pga. risiko for bakterier, når flere rører ved fade / mad.
Man har et fokus på ensomhed – har dagligt tilbud om morgensang samt flere andre aktiviteter. Man har en
aktiv vennekreds, ligesom man har et samarbejde med kirken.
Det pointeres dog, at meget ikke fungerer i øjeblikket grundet risikoen for corona-smitte.
Interview pårørende.

Telefonisk Interview af datter:
Datter oplyser, at hjælperne tager sig godt af borger og at de er kærlige. Oplever at kunne se glæden i
borgers øjne når det kendte personale er der.
Oplever at det virker til at borger er glad for at bo på Thorshøj. Oplever at personalet er søde til at ringe
såfremt der er et eller andet.
Datteren udtrykker tilfredshed med den hjælp, borgeren modtager til personlig pleje, måltider, rengøring,
tøjvask og indkøb. Ligesom hun oplever, hjælpen leveres på en værdig måde.
Datter oplyser at borger ikke er i stand til at benytte nødkald, og at personalet derfor kigger ind og lader
døren stå lidt på klem for at skabe tryghed.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Ulfborg aktivcenter 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og § 86 generelt løses i
overensstemmelse med kommunens serviceniveau, og at de sete forhold er uden alvorlig konsekvens for
borgerne.
Vi kan være i tvivl om, hvorvidt borgerne modtager den relevante hjælp i forhold til socialpædagogisk
støtte.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Borgerne observeres at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige ønsker og vaner –
herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber. Med hensyn til den ene af de udvalgte
borgere udtrykker tilsynet en undren over, at borgeren er visiteret til botilbud i Sundhed og Ældre frem for
et botilbud inden for socialområdet med relevant socialpædagogisk personale.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 Den ene borger klarer selvstændigt egen personlig pleje.
 Den anden borger ønsker i vid udstrækning ikke at blive vasket eller få rent tøj på – siger f.eks. ”jeg er
nok ikke altid lige god til at få en vaskeklud i hovedet – det gjorde jeg jo i går – så får jeg at vide, at det
skal jeg lige gøre. Borgeren er meget snavset på hænder og underarme – virker generelt usoigneret og
med dårlig kropslugt. Borgeren er aktiv alkoholiker og udtrykker, at ”jeg føler mig mest hjemme i en
skrotdynge”.
Plejeboligleder oplyser, at der er nogle få blandt personalet, som kan få lov til at hjælpe borgeren med
bad af og til.
 Ingen af de udvalgte borgere deltager i aktiviteter i plejeboligenheden efter eget ønske. Den ene borger
siger, at han dagligt går i haven, hvor han bl.a. ordner terrasser og fejer, oplyser altid at have været glad
for havearbejde og savner ikke andre aktiviteter. Han oplyser i øvrigt, at han deltager i udvalg for
hjemløse, deltager i Udsatterådet i Kommunen. Den anden borger siger ”Jeg er ikke til sådan noget”.
Han siger: ”jeg er noget af en enspænder – jeg sætter mig op i Anlægget og betragter folk og køber et
par øl på vejen.”
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i nogen grad i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad,
rengøring, tøjvask og indkøb.
Der er følgende bemærkninger:
 Den ene borger oplyser, han selvstændigt klarer rengøring, tøjvask og indkøb. Han modtager hjælp
i form af madordning i plejeboligenheden. Han spiser efter eget ønske i egen bolig.
 Den anden borger oplyser, han får hjælp til rengøring ”af og til”. Han er tilfreds med det, som det er.
Tilsynet observerer, at boligen fremstår meget snavset og rodet med bl.a. cigaretskodder og
ølflasker på både spisebord og sofabord. I boligen er der en gennemtrængende lugt. Oplyser, han
selv har vaskemaskine i boligen – ”engang imellem putter de (personalet) noget i maskinen”.
Borgeren giver udtryk for, at rent tøj ikke betyder noget for ham – han fremstår usoigneret og i
snavset og hullet tøj. Han er tilfreds med maden og spiser efter eget ønske i egen bolig.
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Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses generelt ajourførte, men kun i nogen grad handlingsanvisende for indsatsen. Her
beskrives en del af den hjælp, borgeren modtager over døgnet. Der ses begrænset sammenhæng mellem
beskrivelse af borgerens helbred, de udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Borgerne observeres i nogen grad at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige ønsker
og vaner – herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Der er følgende bemærkninger:
 Generelle oplysninger ses udfyldt, men er dog mangelfuldt og visse steder forkert beskrevet.
Tilsynet råder til, at alle helbredsoplysninger / diagnoser fremgår af Generelle oplysninger samt at være
opmærksom på at beskrive borgerens ønsker / vaner. Dermed vil der i langt højere grad være
dokumentation for, hvordan hjælpen skal leveres (ift. de ønsker borgeren har og den måde, han hidtil
har levet sit liv på).
 Ikke alle relevante tilstande ses udfyldt, ligesom enkelte af de udredte Tilstande beskriver borgers behov.
Tilsynet anbefaler en beskrivelse ud fra tænkningen ”hvad kan borgeren – hvad kan borgeren ikke”.
Behovet for hjælp dokumenteres i Døgnrytmeplanen.
 Der ses nogen grad af sammenhæng mellem Generelle oplysninger, Tilstande og Døgnrytmeplanen, og
for en af borgerne mangler der døgnrytmeplan for aften og nat. Ligesom der vedrørende en enkelt
tilstand ses modsatrettede oplysninger.
Tilsynet anbefaler følgende trin i forhold til at skabe sammenhæng i dokumentationen:
Generelle oplysninger er starten, hvor bl.a. borgerens helbred, osv. beskrives.
Tilstande beskriver, hvad borgeren kan og ikke kan og angiver dermed behovet for hjælp.
Døgnrytmeplan beskriver den hjælp, borgeren modtager over døgnet med udgangspunkt i
behovet.
 Døgnrytmeplaner beskriver kun delvist den hjælp, borgerne har behov for. Der savnes for begge borgere
beskrivelse af hjælp / støtte til praktiske opgaver. For den ene borger ses døgnrytmeplanen ikke
opdateret siden indflytning.
Dermed er det vanskeligt at afgøre, hvorvidt borgerne er tildelt den nødvendige hjælp.
Idet DRP må anses for dokumentationen for, at borgeren modtager den hjælp, hun er berettiget til
(”borgers afgørelse”), bør den indeholde beskrivelse af alle de opgaver, borgeren modtager hjælp til.
 For ingen af borgerne ses henvisninger fra døgnrytmeplaner til relevante handlingsanvisninger.
Det giver et godt overblik og god sammenhæng - når man i Døgnrytmeplanen beskriver den hjælp, der
ydes og henviser til alle relevante handlingsanvisninger. Dermed er det kun handlingsanvisningen der er
behov for at opdatere.
 Der ses ingen dokumentation af, hvorvidt borgerens behov for træning er vurderet.
Det bør synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet – også selvom dette ikke munder ud i
et tilbud om træning.

Interview plejeboligleder – Værdighedspolitik

Man har på Ulfborg Aktivcenter arbejdet med ”det gode måltid”:
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Samarbejde med Det Gode Køkken omkring kostformer, beriget kost, osv.
Man serverer varm mad til aften på baggrund af teoretisk viden omkring det varme måltid ift. mæthed
og søvn.
 Man har små kander på bordene, så borgerne selv kan skænke op.
 Der er ansat en serviceassistent, som en gang om ugen bager, så der dufter af hjemmebag i hele
fællesområdet.
Man har tidligere arbejdet med at servere pålægsfade til frokost, således borgerne selv kunne vælge fra
fadet. Dette har dog været svært, da mange er demente og kan måske ikke træffe et valg. Aktuelt er dette
dog indstillet pga. Corona.
I forhold til værdighedspolitikken nævnes også begrebet ”livsafslutning”. Her nævnes det, at sygeplejersken,
som er ansat på Ulfborg Aktivcenter, er specialuddannet i terminal sygepleje.
Man har på Ulfborg Aktivcenter et stort samarbejde med pårørende – de medinddrages allerede ved
indflytning og opfordres bl.a. til at ringe, hvis de undres eller er utilfredse.
Interview pårørende

Da begge borgere, som er udvalgt af tilsynet, selv er i stand til at svare på interview, er det valgt at undlade
at kontakte pårørende.
Begge borgere har ifølge plejeboligleder desuden en meget lille kontakt til pårørende, som angiveligt ikke
ville kende til deres hverdag i plejeboligen.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Vinderup Plejehjem 2020
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og § 86 generelt løses i
overensstemmelse med kommunens serviceniveau, og at de sete forhold er uden alvorlig konsekvens for
borgerne.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
Tilsynet oplever, at der generelt er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse. Det påpeges
dog, at det er vanskeligt at vide, i hvilket omfang hjælpen tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker.
Personlig hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp og pleje i det omfang
dette er muligt.
Der er følgende bemærkninger:
 De besøgte borgere modtager den hjælp, som der ses at være vurderet behov for. Hjælpen foregår i et
roligt tempo, hvor personalet hele tiden fortæller, hvad de gør.
 Hos begge borgere observeres det, at hjælpen til øvre hygiejne foregår, mens borgeren sidder på
bækkenstol – borgerne har ikke mulighed for at sidde lidt for sig selv ift. toiletbesøget. Disse situationer
er drøftet ved afrapportering.
Praktisk hjælp
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages ikke i tilrettelæggelse og udførelse af hjælp til mad, rengøring,
tøjvask og indkøb, da dette ikke er muligt grundet helbredssituation.
Der er følgende bemærkninger:
 Boligerne fremstår rene og ryddelige ved tilsynsbesøget.
 Borgerne fremtræder velsoignerede og rene i tøjet.
 Tilsynet observerer, at morgenmåltidet serveres i fællesrum. I fællesrummet sidder flere borgere ved
siden af hinanden – nogle spiser selv, andre hjælpes med at spise. Der finder ikke nogen samtale sted
mellem borgerne – ingen af dem hilser på hinanden. Personale går til og fra – på et tidspunkt er der fire
medarbejdere, som hver især finder morgenmad frem til ”deres” borger.
I forbindelse med afrapportering er følgende drøftet: Er denne samling af borgere til måltiderne et levn
fra en tid, hvor borgerne kunne profitere af hinandens selskab? Profiterer de af hinandens selskab, eller
er det et arrangement, som primært har til formål at lette personalets arbejdsgange?
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses generelt ajourførte og handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives den hjælp,
borgeren modtager over døgnet. Der ses i nogen grad sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens
helbred, de udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Borgerne observeres kun sparsomt at være vurderet i forhold til individuelle behov samt personlige ønsker
og vaner – herunder støtte til at opretholde privatliv og sociale fællesskaber.
Der er følgende bemærkninger:
 Hos én borger ses manglende beskrivelse af borgerens ønsker /vaner – hos den anden borger ses denne
beskrivelse kun sparsomt udfyldt.
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Hos én borger ses beskrivelse af ønsker i Generelle oplysninger ikke at være overført til døgnrytmeplan.
Ønsker at deltage i kirkelige aktiviteter.
Tilsynet gør opmærksom på, at når ønsker og vaner ikke er udfyldt, er det ikke muligt at vide, hvorvidt
hjælpen sker på baggrund af borgerens eget ønske – eksempelvis i forhold til spisesituationer, interesser,
mv.
 Relevante tilstande ses udfyldt i forhold til personlige opgaver. Der mangler udredning omkring
tilstandene på anretning og servering af mad, huslige opgaver og indkøb.
 Der ses ikke henvisninger i DRP til relevante handlingsanvisninger.
Tilsynet gør opmærksom på, at det giver et godt og enkelt overblik, når man i Døgnrytmeplanen
beskriver den hjælp, der ydes og henviser til alle relevante handlingsanvisninger. Dermed skal kun
handlingsanvisningen opdateres ved behov.
 Borgerne ses at være vurderet i forhold til rehabiliteringspotentiale.
Værdighedspolitik

Personalet oplyser, at de ikke har kendskab til Holstebro Kommunes værdighedspolitik. De anvender eget
værdisæt – plejeboligenheden er et diakonhjem.
Medarbejderne beskriver, at det er vigtigt at tænke over værdierne i dagligdagen. At værdierne er med i
hele måden, man samarbejder på. Fremhæver vigtigheden af respekt. Oplyser at afgående leder har været
god til at i-tale-sætte og sætte gang i udvikling omkring bl.a. værdier.
Medarbejderne henter et opslag, som hænger på væggen, hvor det beskrives, hvordan værdier omsættes til
handling – medarbejderne har selv været med til at udforme dette opslag.
Interview pårørende

Telefonisk Interview af svigerdatter:
Svigerdatteren oplever at det kører ok. Oplyser at de kan se at borger er ”blomstret op” efter at hun er
indflyttet i plejebolig enheden – har også fået mere sul på kroppen.
Svigerdatteren udtrykker tilfredshed med den hjælp, borgeren modtager til personlig pleje, måltider,
rengøring og tøjvask. Ligesom hun oplever, hjælpen leveres på en værdig måde. Dog bemærker hun i forhold
til rammerne for måltiderne, at hvis det var op til borger selv at afgøre, så ville hun nok vælge at spise hos
sig selv. Ligeledes bemærkes, at det er personafhængigt, hvorvidt aftaler omkring påklædning bliver
overholdt.
De pårørende oplever at blive involveret i ting, der omhandler borgeren, idet borgeren ikke selv er i stand til
at tage stilling.
Svigerdatteren oplyser, at borgeren ikke er i stand til at anvende nødkald, men at personalet kigger ind til
hende – ligeledes står døren også altid på klem.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Center Vest 2019
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og §86 generelt løses i overensstemmelse
med kommunens serviceniveau, men at ledelsen skal håndtere de sete forhold, så de ikke får alvorlige
konsekvenser for borgerne.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse af hjælp og pleje i det omfang dette er muligt.
Tilsynet konstaterer ligeledes at forholdene er i orden vedrørende levering af hjælp til mad, rengøring og
indkøb.
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Der er følgende bemærkninger:
 Den ene borger oplever at hun selv kan bestemme - udtrykker at hun er glad for at bo på Center Vest og
er glad for personalet og den hjælp, hun modtager.
 Den anden borger har nedsat hukommelse på grund af Alzheimers, har ligeledes svært nedsat hørelse.
Hjælper benytter i forbindelse med plejen verbale instrukser, tegn og fagter.
Tilsynet undrer sig over at borger først får høreapparaterne sat i efter at plejen er afsluttet.
Praktisk hjælp
Der er følgende bemærkninger:
 Den ene borger giver udtryk for at maden er god.
 Uvist om begge borgere i højere grad ville kunne indgå i aktiviteterne omkring eks. selv at smøre maden.
 Begge boliger fremstår pæne og ryddelige.
 Begge borgere fremtræder pæne og rene i tøjet.
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses i nogen grad ajourførte og handlingsanvisende for indsatsen. Her beskrives den hjælp,
borgeren modtager over døgnet. Der ses i nogen grad sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens
helbred, de udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de bevilgede indsatser.
Der er følgende bemærkninger:
 Hos den ene borger er Generelle oplysninger udfyldt, men ikke opdateret. Hos den anden boger er
Skemaet Generelle oplysninger ikke oprettet – man kan således ikke se om hjælpen i Døgnrytmeskemaet
er på baggrund af borgers egne ønsker og vaner.
Tilsynet gør opmærksom på at Generelle oplysninger skal være udfyldt. Specielt emnerne Ønsker og
Vaner anses særligt relevante ift. borgere med demens. De Generelle oplysninger ligger sammen med
de udredte Tilstande til grund for den hjælp der skal ydes hos borger (og som er beskrevet i
Døgnrytmeplanen).
 Hos begge borgere ses relevante Tilstande kun delvist udfyldt.
o Hos den ene borger ses at en Tilstand er ændret mens tilsynet finder sted (Tilstanden er inden
da senest ændret inden borger flyttede ind i plejeboligen), at der ikke er overensstemmelse i
score og beskrivelse i Tilstanden ”Varetage egen sundhed”, at Tilstanden ”Lave husligt arbejde”
ikke er tilpasset efter indflytning i plejeboligen.
o Hos den anden borger ses ud af Døgnrytmeplanerne for aften og nat, at borgeren kan klare
mange opgaver ”med guidning” – dette modsvarer imidlertid ikke tilsynets observationer ved
overværelsen af morgenplejen, hvor han hjælpes med stort set alt.
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Tilsynet gør opmærksom på, at alle relevante tilstande skal være udfyldt og opdateret, således at der
kan ses sammenhæng til hjælpen beskrevet i Døgnrytmeplanen.
Borgernes hjælp til personlig pleje er dokumenteret i Døgnrytmeplanen. Den hjælp borgerne modtager
til praktiske opgaver – rengøring, tøjvask og indkøb ses ikke beskrevet.
Det er derfor ikke muligt af dokumentationen at afgøre, hvorvidt borgerne får den hjælp, de har krav på
vedrørende rengøring, tøjvask og indkøb.
Der ses ingen henvisninger til handlingsanvisninger.
Med henblik på overblik og sammenhæng anbefaler tilsynet at man i Døgnrytmeplanen beskriver den
hjælp der ydes og henviser til alle relevante handlingsanvisninger. Dermed er det kun
handlingsanvisningen der skal opdateres ved behov.
Der savnes beskrivelse af vurdering af behov for træning.
Tilsynet gør opmærksom på, at det bør synligøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet – også
selvom dette ikke munder ud i et tilbud om træning.
Ved opsamling / tilbagemelding med sygeplejerske ved tilsynets afslutning oplyses, at tilstandene
vedrørende §83 hjælp ”nok ikke har så stort fokus for os”. Man har angiveligt mere fokus på tilstandene
vedrørende Sundhedsloven.

/Visitationen, Tilsynsteamet
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TILSYN Krohaven 2019
TILSYNETS SAMLEDE VURDERING

Det er Tilsynsenhedens vurdering, at opgaverne efter § 83, § 83a og §86 generelt løses i overensstemmelse
med kommunens serviceniveau, men at ledelsen skal håndtere de sete forhold, så de ikke får alvorlige
konsekvenser for borgerne.
SAMMENFATNING

Interview, samtale og observation
De borgere, tilsynsteamet besøgte, inddrages i tilrettelæggelse af hjælp og pleje i det omfang dette er muligt.
Tilsynet oplever, at der er respekt omkring borgernes værdighed og selvbestemmelse.
Der er følgende bemærkninger:
 Tilsynet overværer en plejesituation, hvor hjælperen gennem hele seancen er opmærksom på at
inddrage borgeren i plejen, har opmærksomhed på borgerens store blufærdighed og på fineste vis
skaber tryghed omkring situationen.
 Tilsynet besøger en borger, som giver udtryk for, at han modtager nødvendig hjælp – ”jeg har det godt
nok”, siger han og siger om personalet, at ”de er gode til det…, og vi snakker om det”.
Praktisk hjælp
Tilsynet konstaterer, at forholdene generelt er i orden vedrørende levering af hjælp til mad, rengøring,
tøjvask og indkøb.
Der er følgende bemærkninger:
 Tilsynet observerer, at de besøgte boliger fremstår rene og ryddelige.
 Tilsynet observerer, at de besøgte borgere er rene og pæne i tøjet.
 Det oplyses af hjælper, at borgerne kan få hjælp til indkøb – da bestilles varerne hos købmand, og
borgerne betaler for udbringning.
Tilsynet gør opmærksom på, at borgerne ikke skal betale for udbringning af varer jf. Holstebro
Kommunes Kvalitetsstandard.
Dokumentation

Døgnrytmeplaner ses i nogen grad ajourførte og handlingsanvisende for indsatsen. Der ses kun i nogen grad
sammenhæng mellem beskrivelse af borgerens helbred, de udredte tilstande, døgnrytmeplanen og de
bevilgede indsatser.
Der er følgende bemærkninger:
 Generelt mangler beskrivelse af borgernes Ønsker og Vaner i Generelle oplysninger.
Tilsynet gør opmærksom på, at specielt emnerne Ønsker og Vaner i Generelle oplysninger anses
relevante at udfylde. Dermed vil der i langt højere grad være dokumentation for, hvordan hjælpen skal
leveres i forhold til de ønsker borgeren har, og den måde, han hidtil har levet sit liv på.
 Generelt mangler udfyldelse af Tilstandene Lave mad, lave husligt arbejde og Skaffe sig varer og
tjenesteydelser – udredning af disse tilstande lægger op til levering af hjælp til måltider, rengøring,
tøjvask og indkøb.
Tilsynet gør opmærksom på, at alle relevante tilstande skal være udfyldt og opdateret, således at der
kan ses sammenhæng til hjælpen beskrevet i Døgnrytmeplanen.
Samlet set er det vanskeligt at afgøre, om borgerne modtager de indsatser, de har behov for.
 Hos én borger ses, at Tilstande og Døgnrytmeplan senest er udfyldt, inden borgeren flyttede i plejebolig.
Dvs. skemaerne beskriver den hjælp, han modtog fra hjemmeplejen, da han boede i egen bolig. Han har
boet i plejebolig i lidt mere end tre måneder.
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Tilsynet gør opmærksom på, at – selvom borgeren måske har det samme behov for hjælp, som han
havde før indflytning – skal det være synligt af dokumentationen, at man har taget stilling ved
indflytningen i plejebolig. Tilsynet gør derfor opmærksom på den mulige fejlkilde, der ligger i, at disse
oplysninger ikke er ført á jour.
 Hos ingen af de besøgte borgere ses dokumentation af vurdering ift. evt. nedsat funktionsniveau eller
behov for genoptræning eller vedligeholdelsestræning.
Tilsynet gør opmærksom på, at det bør synliggøres i dokumentationen, at borgeren er vurderet – også
selvom dette ikke munder ud i et tilbud om træning.
 De sete døgnrytmeplaner har ingen henvisninger til relevante Handlingsanvisninger.
Tilsynet råder til, at man i Døgnrytmeplanen henviser til alle relevante Handlingsanvisninger – dermed
sikres overskuelighed og at handlingen udføres korrekt.
 Ved afrapportering til sygeplejersker oplyses, at man oplever systemet Nexus som meget ”tids-tungt” at
anvende – ”virkeligheden er, at det er svært at nå den aftalte dokumentation”.
/Visitationen, Tilsynsteamet
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