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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplys-
ninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala forefindes sidst i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

  

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:kmq@bdo.dk
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om friplejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Asaa Friplejehjem, Vodbindervej 11B, 9340 Asaa 

Forstander: Malene Jensen 

Antal boliger: 30 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 27. september 2021, kl. 09.30 - 14.00 

Deltagere i interviews:  

 

• Forstander og afdelingssygeplejerske 

• Tre borgere 

• Tre medarbejdere 

 

De tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på friplejehjem-

met. 

Tilsynet er afrundet sammen med forstander og afdelingssygeplejerske. 

Tilsynsførende:  

Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Aktuelt har friplejehjemmet et særligt fokus på arbejdsmiljø, og de kører et forløb med fast kollegial 
supervision. Formålet er at give medarbejderne værktøjer til at kunne sondre mellem privatsfære og en 
professionel og faglig tilgang.  

Siden sidst er FSIII  implementeret, og de to sygeplejersker er uddannet til superbrugere. De er overordnet 
ansvarlige for implementering af nye versioner af FSIII og løbende undervisning/sidemandsoplæring, og 
de har desuden fast undervisning hver anden mandag.  

Friplejehjemmet arbejder med personcentreret omsorg og har et godt samarbejde med kommunens de-
menskoordinator. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Forstander oplyser, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Asaa Friplejehjem. 
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet 
gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Det er tilsynets samlede vurdering, at Asaa Friplejehjem er særdeles velfungerende med engagerede med-
arbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse 
mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præ-
misser, herunder et tæt samarbejde med friplejehjemmets mange frivillige. 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne 
serviceniveau for området. Kerneydelsen leveres med en høj faglig kvalitet. Medarbejderne kan på relevant 
vis redegøre for, hvordan et vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i dagligdagen og i samarbejdet 
med borgerne.  

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

 

Bemærkninger 

Tilsynet er oplyst, at journaler er gennemgået og opdateret i forbindelse med implementering af FSIII. 

 

Anbefalinger 

Tilsynet har ikke givet anbefalinger. 

2.3 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bed-
ste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert 
tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurde-
ring). 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 
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2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter 
kvaliteten i daglig praksis. Friplejehjemmet har en klar ansvarsfordeling, og der 
sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen. Social- og sundheds-
assistenterne har fast tid til opfølgning, og social-og sundhedsmedarbejdere får 
sat tid af efter behov. Dokumentationen fungerer som et aktivt redskab for hver-
dagens praksis. 

Dokumentationen fremstår med en høj faglig og professionel standard og er op-
dateret og fyldestgørende. På alle borgere er der generelle oplysninger med hel-
bredsoplysninger, ressourcer, mestring og motivation og livshistorie. Borgernes 
behov for pleje og omsorg er beskrevet systematisk og handlevejledende i døgn-
rytmeplanen og tager udgangspunkt i borgerens helhedssituation og ressourcer. 
Der er lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der 
støttes op om disse samt særlige opmærksomhedspunkter, og på alle borgere ses 
aktuelle tilstande med handlingsanvisninger. 

  

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

HverdagslivKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne er meget tilfredse med hjælpen, og de oplever, at de modtager pleje- 
og omsorgsydelser, som svarer til deres behov. Borgerne er på hver deres måde 
aktive i de daglige opgaver, hvor en borger sætter en ære i at klare så meget som 
muligt selv. De er alle trygge ved hjælpen, og de oplever, at det er kendte med-
arbejdere, der hjælper dem i hverdagen. 

Friplejehjemmet arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den nød-
vendige pleje og omsorg med kontaktpersonordning. Den daglige planlægning sker 
på tavlemødet, hvor planlægningen tager afsæt i borgernes aktuelle tilstand, re-
lationer og kompetence, og hvor der er fokus på at have de samme borgere flere 
dage i træk. Pleje- og omsorg leveres efter en god faglig standard og med et 
rehabiliterende sigte, hvor medarbejderne motiverer og guider borgerne til at 
være mest muligt aktive i den daglige opgaveløsning, afpasset så borgerne har 
overskud til andre ting. Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, 
hvor der er fast praksis for, hvem der kontaktes ved ændringer i borgernes til-
stand, og der samarbejdes tæt med plejecenterlægen. Der er særligt fokus på 
sammenhæng mellem borgernes døgnrytme og ernæring. 

Borgerne er soignerede, svarende til egen habitus. Der en hygiejnemæssig til-
fredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende borgernes hjæl-
pemidler. 

 

Hjælpemidler 

Forstander og medarbejdere oplyser, at friplejehjemmet har egne APV -hjælpe-
midler. Ledelse og medarbejdere oplever et velfungerende samarbejde med visi-
tationen, og at levering af personlige hjælpemidler sker uden problemer. Friple-
jehjemmet har en fast tovholder på hjælpemidler, og en fast visitator er tilknyt-
tet friplejehjemmet. Bestilling af hjælpemidler sker i Nexus. På friplejehjemmet 
ligger rengøring af hjælpemidler i et fast rul og med klar opgavefordeling. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne er meget tilfredse med at bo på friplejehjemmet, og de oplever at have 
indflydelse og selvbestemmelse både i forhold til personlig pleje og i forbindelse 
med døgnrytme og hverdagsliv. De er alle tilfredse med udbud af aktiviteter, hvor 
en borger er optaget af egne aktiviteter, og to andre borgere deltager i så meget 
som muligt. 

Medarbejderne redegør for, hvordan borgerne understøttes i at leve et individuelt 
tilrettelagt hverdagsliv med mulighed for deltagelse i aktiviteter og fællesskab. 
Friplejehjemmet har en tovholder på aktiviteter, som har ansvar for at koordinere 
med et stort hold af frivillige, som kommer flere gange om ugen og understøtter 
forskellige aktiviteter, f.eks. er der en mandeklub. Festerne er fyrtårne, men der 
er også plads til spontane aktiviteter i det nære. 

Borgerne er særdeles tilfredse med maden, og en borger fremhæver, at borger 
får serveret særkost. Alle borgere spiser i fællesskabet, hvor en borger nyder sær-
ligt det sociale liv. 

Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet. Medarbejderne deltager med et pædagogisk mål-
tid, og der planlægges dagligt, hvem der har hvilke opgaver under måltidet. Der 
arbejdes med dynamisk bordplan, så borgernes sociale behov understøttes bedst 
muligt. Der er fokus på borgernes ernæringsmæssige behov, hvor borgerne ernæ-
ringsscreenes ved indflytning. Ved behov for særlige indsatser samarbejdes der 
med diætist og evt. ergoterapeut.  
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Der er en god stemning og atmosfære samt et aktivt miljø på fællesarealer, hvor 
borgerne hygger sig ved middagsmåltidet i de respektive afsnit. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne er meget tilfredse med medarbejderne, og de giver udtryk for, at der er 
en god omgangstone på friplejehjemmet, og at medarbejdernes adfærd er re-
spektfuld. Kommunikationen målrettes og tilpasses den enkelte borgers tilstand 
og behov, og alle borgerne giver udtryk for, at de bliver lyttet til, og at der bliver 
handlet på det, de beder om. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommunikationen 
med borgerne, og de har blandt andet fokus på borgernes livshistorier for at kunne 
møde dem med ligeværdighed og respekt. Ligeledes fortæller medarbejderne, at 
de arbejder med kollegial supervision, som blandt andet støtter dem i at være 
professionelle i mødet med borgerne og kunne trække sig, når og hvis der er situ-
ationer, der tilspidser.  

Tilsynet observerer, at medarbejdernes omgangstone og adfærd er respektfuld og 
anerkendende. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Forstander og medarbejdere vurderer, at de relevante tværfaglige /faglige kom-
petencer er til stede i forhold til målgrupperne. Medarbejdergruppen er tværfag-
ligt sammensat og har, ud over sygeplejersker, social-og sundhedsmedarbejdere 
og pædagoger, også ansat kostfaglige medarbejdere og serviceassistenter. Alle 
medarbejdere har deltaget i fem dages efteruddannelse inden for demens fordelt 
på ti halve dage. 

Medarbejdergruppen betegnes som stabil, og i forhold til fravær følges fast praksis 
for trivselssamtaler med opfølgning på fravær. 

Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling og 
faglig sparring med fx centersygeplejerske og demenskoordinator. Sygeplejer-
skerne afholder intern undervisning i faglige temaer, og i dagligdagen er der faglig 
sparring i de forskellige mødefora og i konkrete borgerrettede opgaver. 

Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

Ledelsen og medarbejderne har understøttet borgernes aktiviteter og fastholdt 
samme niveau som før COVID-19 nedlukningen, både fælles og individuelt. I fra-
vær af de frivilliges gang i huset har der blandt andet været faste aktiviteter tre 
gange om ugen. Aktuelt er friplejehjemmet optaget af at aflære restriktionerne, 
og igen få genstartet det gode samspil med friplejehjemmets frivillige, hvor en af 
friplejehjemmets pædagoger er tovholder og koordinerer aktiviteterne med de 
frivillige.  

Ingen af borgerne har savnet aktiviteter, hvor de to af borgerne deltager i fælles 
aktiviteter og den tredje borger er optaget af egne aktiviteter. 
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2.5 VURDERING 

I tilsynene i Brønderslev Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Score: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er ingen mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere 

• Alle elementer i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er få mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af bor-
gerne 

• Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 

I middel grad 
opfyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er en del mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er mange mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få af elementerne i indikatoren er opfyldt 

• Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er omfattende mangler i opfyldelsen 

• Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne 
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 
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