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Baggrund og plejetilsynsmodel 
 

Vallensbæk kommune besluttede i 2010 at implementere en ny model for kommunale plejetilsyn. 

Plejetilsynene skal ses som en del af kommunens løbende kvalitetsarbejde, hvor der igennem 

målrettede og temaopdelte uanmeldte tilsyn og et efterfølgende Læringsforum, skabes kvalitetssikring 

og lægges vægt på læring og udvikling, der kan bruges fremadrettet i plejeenhederne. 

Administrationens koncept for tilsyn på kommunens plejecentre har i de tidligere år indbefattet at 5 

tilsynskonsulenter fra forskellige kommuner og andre dele af organisationen besøgte de to plejecentre 

i kommunen. 

Administrationen vurderer at dette koncept – med 5 udefrakommende tilsynskonsulenter - vil være 

uhensigtsmæssigt i den nuværende Covid-19 situation – hvor der er indført stramme 

besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre. 

Det er derfor efter drøftelse mellem Social- og Sundhedsudvalget og administrationen besluttet at 

tilsynet i kommunens plejecentre gennemføres – men i en tilpasset udgave. 

Plejetilsynsmodellen består i år af: 

A. Et plejetilsyn der udføres inden for temaerne: 

• Sammenhængen imellem den tildelte hjælp og pleje og beboernes behov (herunder også 

udførelsen og beboernes tilfredshed med hjælpen) 

• Den faglige dokumentation omkring beboerens pleje 

• Rengøringsniveauet på plejecentrene (generelt og hos den enkelte beboer) 

• Udbuddet af aktiviteter for beboerne 

• Kost og ernæring 

 

B. Afholdelse af et Læringsforum med deltagelse af repræsentanter fra Social- og 

Sundhedsudvalget, plejeenhedernes ledelse, den tilsynsførende og centerchefen for pleje og 

omsorg. 

  

C. Udarbejdelse af en kort rapport med fokuspunkter, beslutninger og tids- og handleplan for 

implementering af tiltag efter Læringsforum 

 

I læringsforum 2020 deltager Jytte Bendtsen og Anette Sandgreen fra Social- og Sundhedsudvalget. 
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Tilsynet 
Det uanmeldte kommunale plejetilsyn blev udført den 25. november 2020 af kommunens leder af 

visitationen, der besøgte hhv. Rønnebo og Højstruphave. Tilsynet blev ført med udgangspunkt i en 

tilsynsguide og samtaler med tilfældigt udvalgte beboere.  

 

Læringsforum 
Læringsforum er et dialogforum, hvor medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget sammen med 

ledelsen i plejeenhederne, de tilsynsførende og chefen for Center for Pleje og Omsorg gennemgår og 

diskuterer fokuspunkter fra plejetilsynene, med henblik på at kvalitetssikre, samt skabe læring og 

udvikling i plejeenhederne.  

Læringsforum blev afholdt tirsdag d. 15/12-2020 kl. 12:30–14.00. 
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Afrapportering 
 

Afrapporteringen er inddelt i 5 kapitler, svarende til de faglige temaer, der er udvalgt på forhånd. 

Under hvert af de 5 kapitler fremgår der desuden læringsspørgsmål, som den tilsynsførende har 

udarbejdet. Spørgsmålene skal anvendes som oplæg til en faglig drøftelse i Læringsforummet. 

 

Sammenhængen imellem den tildelte hjælp/pleje og 

beboernes behov 
 

Området er afdækket på baggrund af: 

• Interview med en beboer i henholdsvis stuen, 1. og 2. sal i Højstruphave og i Rønnebo 

• Observationer af tilsynsførende 

 

Generelt 

Den tilsynsførende oplevede, at der generelt er en god stemning på alle afdelingerne og at beboerne 

udtrykker tilfredshed med personalet, med den hjælp de modtager og med dagligdagen i 

plejeenhederne. 

 

Rønnebo 

Den interviewede beboer er meget glad for at bo på Rønnebo, og har fået det meget bedre efter 

indflytning i plejebolig. Beboeren oplever en god kontakt med personalet.  

Der er dog en enkelt blandt personalet beboeren ikke fungerer så godt med kemimæssigt, men anser 

det ikke som et problem. 

Beboeren oplever, at der er sammenhæng imellem behovet for hjælp og den hjælp beboeren får. 

Beboeren er generelt meget tilfreds med hjælpen. 

 

Højstruphave stuen 

Den interviewede beboer er glad for at bo på Højstruphave og synes at alle personaler er meget søde, 

og at personalet gerne vil hjælpe ved behov. 

Beboeren kender de medarbejdere, der kommer, og synes det er trygt. 

Beboeren oplever, at niveauet for pleje og hjælp er passende – og mangler eller savner ikke anden 

hjælp. 
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Højstruphave 1. sal 

Den interviewede beboer føler sig godt taget af og taget i mod når beboeren henvender sig til 

personalet og oplever, at der er en god kommunikation med en god tone.  

Beboeren ”føler sig forkælet”, og oplever, at personalet er omsorgsfulde og opmærksomme på 

beboerens behov og tilstand. Føler i det hele taget, at det er trygt at bo på Højstruphave. 

Vedrørende hjælpen er beboeren meget tilfreds og synes at hjælpen er passende. Beboeren 

værdsætter desuden meget, at hun får lov til at udføre de opgaver hun selv kan, såsom bad, skift af 

sengetøj samt støvaftørring. 

 

Højstruphave 2. sal 

Den interviewede beboer er meget tilfreds med hjælpen, og giver udtryk for at omsorgen fra 

personalet er god. Beboeren oplever, at der er god kontinuitet i personalegruppen og i plejen. 

Beboeren oplever desuden, at der er en rigtig god tone i kommunikation med personalet. 

Beboeren oplever, at der bliver taget rigtig godt hånd om beboeren. Personalet kommer hurtigt når 

beboeren kalder på hjælp og beboeren oplever, at sammenhængen imellem behovet for hjælp og den 

hjælp beboeren får matcher fint. 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvordan sikres det, at beboerne også fremover har høj tilfredshed og gode oplevelser på 

Højstruphave og Rønnebo? 

• Hvordan sikres det, at beboere der er i stand til det, fastholdes i selv at udføre opgaver 

omkring personlig pleje og praktisk bistand, og eventuelt rehabiliteres til selv at kunne udføre 

ønskede opgaver? 

 

Konklusioner på læringsforum 

Hvordan sikres det, at beboerne også fremover har høj tilfredshed og gode oplevelser på 

Højstruphave og Rønnebo? 

En vigtig forudsætning for en god trivsel blandt plejecentrenes beboere er, at medarbejderne kender 

borgernes livshistorie, vaner og interesser. 

Der er afsat midler i værdighedspuljen til at sætte fokus på personcentreret omsorg. En del af arbejdet 

med den personcentrerede omsorg handler om at sætte fokus på borgernes livshistorie og at arbejde 

systematisk med netop livshistorien og dokumentationen heraf. 
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Hvordan sikres det, at beboere der er i stand til det, fastholdes i selv at udføre opgaver omkring 

personlig pleje og praktisk bistand, og eventuelt rehabiliteres til selv at kunne udføre ønskede 

opgaver? 

Beboerens kontaktperson er vigtig i denne forbindelse. Det er motiverende for beboerne at 

kontaktpersonen kender beboernes ressourcer. I den forbindelse er det også vigtigt at beboernes 

funktionsvurderinger holdes ajour i omsorgssystemet (Cura) – her skal medarbejderne have fokus på 

at udarbejde relevante, håndterbare mål for beboerne. 

Det er desuden vigtigt, at medarbejderne skelner imellem, hvornår der skal arbejdes aktiverende, 

kompenserende og rehabiliterende med beboerne. Det gøres blandt andet ved at holde øje med, 

hvordan beboerne har det på den enkelte dag.  

Beboerne skal også fremadrettet tænkes ind, i forhold til hvad de kan deltage i – eksempelvis 

rengøring og madlavning.  

 

  

 

 

 

  



 

Side 7 af 13 
 

Den faglige dokumentation omkring beboerens pleje 

 
Den faglige dokumentation omkring beboerens pleje er vurderet på baggrund af: 

• Gennemgang af dokumentationen for en beboer i henholdsvis stuen, 1. og 2. sal i 

Højstruphave og i Rønnebo. Dokumentationen fremgår af omsorgssystemet Cura. 

 

 

Generelt 

Tilsynet har undersøgt, om der foreligger serviceafgørelser og klagevejledninger hos beboerne.  

Tilsynet konstaterer i den forbindelse, at der er sendt afgørelser på hjælp i plejebolig inkl. 

klagevejledninger hos alle 4 beboere. 

 

Derudover har tilsynet gennemgået beboerens dokumentation. Der gennemgås følgende områder i 

omsorgssystemet Cura: 

 

• Generelle oplysninger 

• Helbredstilstande 

• Funktionsevnetilstande 

 

Generelt set er dokumentationen udfyldt fyldestgørende for de fire beboere og oplysningerne er 

opdateret for nylig. 

 

Beboeren på Rønnebos generelle oplysninger er dog relativt sparsomt udfyldt – og 3 ud af 5 af 

helbredstilstandene er ikke vurderet siden indflytning – 2 ud af 5 er dog vurderet indenfor de sidste to 

måneder. 

Derudover er 7 ud af 7 funktionsevnetilstande heller ikke vurderet siden før indflytning og er baseret 

på oplysninger fra tidligere hjemkommune. Beboers funktionsniveau er forbedret på flere områder i 

forhold til da hun blev godkendt og flyttede ind. 

Beboeren flyttede på Rønnebo medio juni 2020. 

 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvordan sikres det, at alle beboeres dokumentation er opdateret med aktuelle oplysninger? 

 

Konklusioner på læringsforum 

Hvordan sikres det, at alle beboeres dokumentation er opdateret med aktuelle oplysninger? 

Det aftales på læringsforum at ledelsen på plejecentrene italesætter overfor medarbejderne at 

dokumentationen på beboerne skal udfyldes. Samtidig aftales det, at der afsættes den nødvendige tid 

til, at medarbejderne kan løfte dokumentationsopgaven. 

Det kræver fokus hos både medarbejdere og ledelsen at fastholde, at dokumentationen udføres. 
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Rengøringsniveauet på plejecentrene (generelt og hos den 

enkelte beboer) 

 
Rengøringsniveauet er vurderet på baggrund af: 

• Interview med en beboer i henholdsvis stuen, 1. og 2. sal i Højstruphave og i Rønnebo 

• Udført visuel kvalitetskontrol på beboertoilet, beboerstue, fællesarealer. 

 

 

Rengøringsniveauet i plejecentrenes fællesarealer   

Tilsynskonsulenten konstaterer på baggrund af en visuel gennemgang af fællesarealerne, at der på 

tilsynsdagen var pænt, rent og ryddeligt på alle fire afdelinger.  

 

Sundhedsfaglige forhold i boligen 

Tilsynskonsulenten konstaterer på baggrund af en visuel gennemgang af beboernes toiletter og 

beboernes stuer, at boligerne fremstod rent, pænt og ryddeligt både i opholdsrummene og på 

badeværelserne. 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvordan fastholdes det nuværende høje rengøringsniveau? 

 

Konklusioner på læringsforum 

Hvordan fastholdes det nuværende høje rengøringsniveau? 

Der er etableret regelmæssige systematiske kvalitetskontroller på rengøringen siden sidste tilsyn. Det 

har virket efter hensigten – og fastholdes fremadrettet. 

Der er desuden skabt et større fokus på oprydning generelt, hvilket er med til at gøre rengøringen 

nemmere. 
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Udbuddet af aktiviteter 
Udbuddet af aktiviteter er vurderet på baggrund af: 

• Interview med en beboer i henholdsvis stuen, 1. og 2. sal i Højstruphave og i Rønnebo 

 

Generelt 

Generelt set viser tilsynet, at beboerne oplever, at antallet af aktiviteter er begrænset som følge af 

Covid-19 situationen.   

 

 

Rønnebo 

Den interviewede beboer er ked af, at de ikke må besøge hinanden i boligerne for tiden som følge af 

Covid-19. Beboeren løser dog dette ved at spise måltider sammen med de andre beboere i 

fællesrummet, og sidder der og hygger efter maden. 

Beboeren var meget glad for muligheden for at sidde på terrassen og spise i sommer og oplevede, at 

det gav flere beboere, der spiste sammen og de fleste blev siddende i længere tid bagefter. 

Beboeren oplever, at der er nogen beboere der samles i fællesrummet og ser film sammen, og at der 

er mulighed for at spise i fællesrummet til alle måltider. Hvilket hun ikke selv ønsker at benytte sig af. 

 

 

Højstruphave stuen 

Den interviewede beboer udtrykker ønske om flere aktiviteter – f.eks. at gå tur med enten andre 

beboere eller personale, generelt samvær og kortspil.  

Ved efterfølgende samtale med leder af Højstruphave oplystes det, at beboer og kontaktperson er ude 

og cykle sammen en gang om ugen, og at beboer er i kortklub med to andre beboere. 

 

Højstruphave 1. sal 

Den interviewede beboer har tidligere brugt dagcenteret meget – men benytter det ikke nu pga. Covid-

19. 

Beboer oplyser, at der ikke er aktiviteter i dagligdagen i øjeblikket. Beboer mener, at det er ok pga. 

”situationen”. 

Beboer oplyser, at beboerne sidder sammen om aftenen og snakker. Beboeren føler, at det er trygt at 

der ikke kommer så mange besøgende i disse tider. 

 

Højstruphave 2. sal 

Den interviewede beboer deltager i banko og gudstjeneste. 
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Beboeren oplyser, at personalet er gode til at spørge om beboeren ønsker at deltage i andre 

aktiviteter, men er ikke selv interesseret i andre aktiviteter end banko og gudstjeneste.  

Beboer oplyser dog, at gudstjeneste er begrænset til hver 3. uge på grund af Covid-19. Det er 

beboeren ærgerlig over. 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvordan kan der på trods af Covid-19 etableres aktiviteter, som imødekommer beboernes behov 

samtidig med, at der skabes trygge og sikre rammer? 

 

Konklusioner på læringsforum 

Hvordan kan der på trods af Covid-19 etableres aktiviteter, som imødekommer beboernes behov 

samtidig med, at der skabes trygge og sikre rammer? 

Beboerne har mulighed for at anvende en klippekortsordning på plejecentrene, der giver mulighed for 

at medarbejderne kan lave aktiviteter sammen med beboerne.  

Ledelsen i plejecentrene vil sætte fokus på denne mulighed, og sikre at information vedrørende 

klippekortsordningen igen udbredes til de pårørende og personalet på plejecentrene som en 

påmindelse om at denne mulighed kan anvendes under Covid-19. 

Der er allerede et stort fokus på aktiviteter på plejecentrene under Covid-19 og der er etableret gode 

muligheder for 1-1 aktiviteter med beboer og medarbejdere.  

Der er desuden etableret aktivitetstavler på plejecentrene, som ledelsen ønsker at synliggøre med 

billeder af beboernes aktiviteter – og derigennem være med til at inspirere de pårørende og beboerne 

til at deltage i aktiviteterne. 

På Rønnebo planlægger ledelsen desuden at gøre fællesrummet større med henblik på at skabe 

bedre rammer for at beboerne kan samles til fælles aktiviteter. Fællesrummet udvides ved at inddrage 

en del af medarbejdernes lokaler. Der vil i forbindelse med udvidelsen også blive frisket op med 

maling, nye møbler mm. på Rønnebos fællesarealer. 
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Kost og ernæring 
 

Området er afdækket på baggrund af: 

• Interview med en beboer i henholdsvis stuen, 1. og 2. sal i Højstruphave og i Rønnebo 

• Observationer af tilsynsførende 

 

Generelle oplevelser omkring maden, smag, udseende, kvalitet 

Der er en generelt stor tilfredshed med maden på både Højstruphave og i Rønnebo. Beboerne 

udtrykker blandt andet, at de får dejlig mad og at maden er rigtig god - både med hensyn til smag og 

udseende.  

 

Oplevelser omkring spisestuen / området 

Den beboer, der interviewes fra Rønnebo, bemærker, at der er kedeligt i spisestuen. Der er ikke så 

mange, der spiser der for tiden, og de fleste sidder alene ved bordet på grund af hensynet til Covid-19. 

Beboerne på Højstruphave udtrykker, at de er meget glade for spisestuen / spiseområdet. De synes 

der er hyggeligt og de er glade for indretningen. 

 

Tilgængeligheden af mad og drikke hen over dagen 

Der er generelt en stor tilfredshed med tilgængeligheden af mad og drikke. 

Beboeren fra Rønnebo oplyser, at der er frugt om formiddag og aften og kaffe om 

eftermiddagen/aften, og det er fint. 

En beboer fra Højstruphave oplyser desuden at han drikker for lidt væske og at personalet derfor gør 

en stor indsats for at finde noget drikkelse han godt kan lide. 

 

Vedrørende hensynet til beboernes individuelle behov for mad og drikke 

De beboere, der har behov for individuelle hensyn, oplever at der bliver taget hensyn. For eksempel 

nævner en beboer, at der tages hensyn til beboers diabetes – og en anden beboer nævner, at der kan 

laves specialmad til beboeren, hvis man ikke bryder sig om dagens ret. 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvordan kan der arbejdes med, at skabe en bedre oplevelse af spisestuen og spise området – 

særligt på Rønnebo? 

• Hvordan kan der holdes fast i at skabe de gode oplevelser beboerne har omkring maden? 
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Konklusioner på læringsforum 

Hvordan kan der arbejdes med, at skabe en bedre oplevelse af spisestuen og spise området – særligt 

på Rønnebo? Og hvordan kan der holdes fast i at skabe de gode oplevelser beboerne har omkring 

maden? 

Som nævnt ovenfor vedrørende ”udbuddet af aktiviteter” opdateres fællesområdet på Rønnebo – det 

gøres større, hyggeligere og udnyttes bedre. Det forventes at kunne give beboerne på Rønnebo en 

bedre spiseoplevelse i fællesområdet. 

Generelt set skal der arbejdes med at skabe gode rammer omkring måltiderne. Det skal udbredes til 

alle afdelinger på plejecentrene og handler blandt andet om: 

• Ingen mobiltelefoner under måltidet 

• Medarbejderne starter den gode samtale 

• Personalet er opmærksomme og med til at forebygge konflikter under måltiderne 
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Generelle observationer 
Området er afdækket på baggrund af: 

• Observationer af tilsynsførende i fællesområde og egen bolig 

 

Den samlede vurdering af afdelingerne 

Der er generelt en god stemning på de fire afdelinger. Der er rent og ryddeligt på fællesarealerne og 

der står håndsprit tilgængeligt flere steder på afdelingerne. 

Beboerne oplyser alle, at de er meget glade for at bo i plejebolig – både på Højstruphave og i 

Rønnebo. 

På Højstruphave 1. sal oplever den tilsynsførende dog, at der er en lidt hektisk og utålmodig stemning 

når man sidder i afdelingens fællesareal. Noget af snakken/koordineringen imellem personalet foregår 

på tværs af rummet i højt stemmeleje og imens de bevæger sig væk fra hinanden. Tonen overfor 

beboerne opleves dog fin. 

 

Øvrige observationer (bliver GDPR overholdt på fællesarealerne, bliver uniformshygiejnen 

overholdt) 

Den tilsynsførende oplever at GDPR generelt bliver overholdt på afdelingerne.  

Den tilsynsførende oplever desuden, at alt personalet bærer reglementeret uniform efter forskrifterne 

og at personalet bærer værnemidler efter forskrifterne ved færden på fællesarealer. 

 

Læringsspørgsmål 

• Hvordan kan der arbejdes med at sikre en god stemning på afdelingernes fællesarealer? 

 

Konklusioner på læringsforum 

Hvordan kan der arbejdes med at sikre en god stemning på afdelingernes fællesarealer? 

Det understreges på læringsforum, at det er vigtigt at personlige samtaler omkring borgerne foregår 

dæmpet og ikke bør foregå igennem rummet. Det vil også blive formidlet til personalet på 

plejecentrene. 

At sikre en god stemning på afdelingernes fællesarealer handler om medarbejdere og ledelsens 

adfærd. Den har en afgørende betydning for borgerne og deres hverdag. Stemninger smitter. Derfor 

er det vigtigt at medarbejdere og ledere har en bevidsthed om hvordan deres adfærd påvirker 

beboerne. 


