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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 plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecenter Elmehøj, Elmevej 89, 9700 Brønderslev 

Leder: Jette Ramskov 

Antal boliger: 19 boliger  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 29.september 2021, kl. 08.30 - 13.00 

Deltagere i interviews:  

 

• Plejecenterleder, en centersygeplejerske og en social- og sundhedsassistent (superbruger i Nexus) 

• Tre borgere 

• Fem medarbejdere 

Den tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på plejecentret. 

Tilsynet er afrundet sammen med plejecenterleder, centersygeplejerske og social- og sundhedsassistent. 

Tilsynsførende:  

Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder redegør for, at plejecentret indgår i Projekt Bestyrelse og bl.a. har valgt, at deres kvalitetsteam 
skal arbejde med UTH. Kvalitetsteamet har allerede udarbejdet actioncards på bevilling af hjælpemidler 
og palliation. Bestyrelsen består af ekstern formand fra lokalområdet, repræsentanter fra ældrerådet og 
centerrådet. Plejecenterleder og projektleder har fast en temadrøftelse om et aktuelt emne på dagsor-
denen. 

Det fornyede fokus på UTH har allerede givet mærkbare forandringer i forhold til UTH på glemt medicin, 
og hvor der nu er indført audit, hvilket har afdækket, at specielt et vagtlag ikke fulgte gældende ret-
ningslinjer for medicinhåndtering. 

Aktuelt er plejecentret i en fælles proces med leder og medarbejdere ved at ensrette vagtplan og opga-
ver, så der er ensartede arbejdsgange/døgnrytme/rutiner over ugen for hele døgnet.  

Plejecentret arbejder med projekt ”Et værdigt måltid”, hvor de har fået midler fra Værdighedsrejsehol-
det. De har blandt andet afdækket, hvilke forventninger og ønsker, borgerne har til det gode måltid, og 
borgernes svar bliver fremadrettet indarbejdet i rammer for måltidet. 

Leder oplyser, at plejecentret aktuelt har en borger, hvor der er behov for en ekstra skærmende indsats 
med en ekstra medarbejder til borger. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er ingen emner til opfølgning. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Plejecenter Elme-
høj. 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 Plejecenter Elmehøj er et særdeles velfungerende plejecenter med 
engagerede medarbejdere 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 præmisser. 

Tilsynet vurderer, at plejecentret lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne ser-
viceniveau 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 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

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 plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter 
kvaliteten i daglig praksis. Plejecentret har en fast ansvarsfordeling, og der ar-
bejdes med audit på dokumentationen. Der sikres løbende opfølgning og revide-
ring af dokumentationen, hvor der frem over bliver planlagt tastetid hver uge.  

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, som dog 
kunne udfoldes yderligere på alle borgere. Borgernes behov for pleje og omsorg 
tager udgangspunkt i borgerens helhedssituation og ressourcer og er beskrevet 
systematisk og handlevejledende i døgnrytmeplanen. Der er lagt vægt på at be-
skrive borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der støttes op om disse samt 
særlige opmærksomhedspunkter. På alle borgere ses aktuelle tilstande med hand-
lingsanvisninger, borgerne er triagerede, og der er dokumentation for borgernes 
stillingtagen til HLR. 

  

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 plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne modtager pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres behov. Borgerne 
udtrykker i høj grad tilfredshed med de ydelser, de modtager. De er alle trygge 
ved indsatsen og samtlige borgere fortæller, at de er aktive i de daglige opgaver 
og de vil helst klare så meget som muligt selv. Borgerne har alle oplevet at have 
fået det bedre, hvor to borgere er blevet væsentligt mere selvhjulpne og dagligt 
træner sammen med medarbejdere. 

Plejecentret arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den nødvendige 
pleje og omsorg med et fast team af kontaktpersoner til hver borger, og for at 
sikre kendskab til alle borgere, roterer alle medarbejdere hvert halve år. Pleje og 
omsorg leveres efter en god faglig standard og med et rehabiliterende sigte, hvor 
medarbejderne reflekteret redegør for, at de guider og motiverer borgerne til 
selv at klare så meget som muligt, og medarbejderne kommer samtidig med en 
række eksempler på, at rehabilitering indgår i selv de mindste gøremål. Der ar-
bejdes systematisk med triagering og med daglige triagemøder, hvor de blandt 
andet også har fokus på, at borgerne får den rette ernæring. 

Borgerne er soignerede, svarende til egen habitus. Der en hygiejnemæssig til-
fredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende borgernes hjæl-
pemidler. Plejecentret har indarbejdet fast praksis for renholdelse af hjælpemid-
ler. 

 

Hjælpemidler 

Leder og medarbejdere oplyser, at ventetiden fra bestilling af et hjælpemiddel 
til levering varierer, hvilket dels tilskrives sagsbehandling, og hvor de på pleje-
centret måske ikke altid har været præcise i de faglige begrundelser/beskrivelser, 
og som det sidste har der ligget en udfordring i nye arbejdsgange i Nexus. De nye 
actioncards, som er blevet til i samarbejde med Myndighed forventes at løse de 
forskellige problemstillinger. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med at bo på plejecentret, og de oplever, at de kan 
leve det liv, de ønsker, og at de har et godt liv på trods af helbredsmæssige be-
grænsninger. Borgerne medinddrages i hverdagslivet på plejecentret, og de har 
mulighed for at deltage i et varieret udbud af aktiviteter, hvor centerrådet og 
mange frivillige bidrager med aktiviteter. En borger fortæller, at der f.eks. på 
dagen er planlagt besøg på den nye McDonald restaurant. 

Leder oplyser, at de henstiller til pårørende, at de respekterer planlagte aktivi-
teter, enten at de deltager, eller at de kommer på besøg, når der ikke er aktivitet. 
Medarbejderne understøtter aktiviteter i dagligdagen, blandt andet med små 
hverdagsopgaver, som at lægge vaskeklude sammen, og de bruger klippekort til 
ture til købmanden osv. En gang om ugen kommer der en aktivitetsmedarbejder 
fra kommunen, hvor der er motion, quiz og andre spændende tiltag på program-
met. 

Borgerne er meget tilfredse med maden, og to af borgerne nyder meget at deltage 
i fællesskabet, hvor den sidste borger endnu ikke er klar til at deltage på grund 
af helbredet. 

Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet, og de har fra dagens start planlagt, hvem der har 
hvilke opgaver ved måltidet. Medarbejderne sidder med ved bordet og understøt-
ter det sociale element, og de indtænker rehabilitering og støtter borgerne i selv 
at vælge og selv øse op. Der samarbejdes med kommunens diætist til borgere med 
ernæringsmæssige udfordringer, og der er mulighed for særkost. 
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Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgene er meget tilfredse med medarbejderne, som de oplever som søde, om-
sorgsfulde og imødekommende, og en borger fremhæver særligt, at medarbej-
derne er gode til at følge op, hvis borger har bedt om noget. Borgerne giver udtryk 
for, at der er en god omgangstone på plejecentret, og at medarbejdernes adfærd 
er respektfuld.  

Medarbejderne kan redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommunikationen 
med borgerne. For at komme tættere på, hvad der er betydningsfuldt for den 
enkelte borger, arbejder medarbejderne med en individuel tilgang og med afsæt 
i indflytningssamtale, som tilbydes alle borgere/deres pårørende. Medarbejderne 
er ligeledes opmærksomme på den indbyrdes kommunikation, og de kan tage 
uhensigtsmæssig kultur og kommunikation op i relevante fora. Aktuelt har de sær-
ligt fokus på kommunikation, kultur og samarbejde mellem vagtlag. 

Under rundgang observerer tilsynet, at omgangstone og adfærd er respektfuld og 
anerkendende. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

Leder og medarbejdere redegør for, at plejecentret er dækket ind med de nød-
vendige faglige kompetencer, der imødekommer borgernes behov. Medarbejder-
gruppen er tværfagligt sammensat. Der er gode muligheder for sparring med sy-
geplejerske, demenskoordinator og andre relevante samarbejdspartnere. 

Plejecentret har målrettet fokus på kompetenceudvikling, blandt andet er cen-
tersygeplejersken i gang med et talentudviklingsforløb, og flere medarbejdere har 
været på efteruddannelse i medicinhåndtering, svarende til de nye uddannelser.  

Grundet COVID-19 situationen har flere planlagte kursusaktiviteter været ud-
skudt, men er nu igen planlagt, herunder opfølgning på trivselsmåling. 

Medarbejderne oplever særdeles gode muligheder for kompetenceudvikling, dels 
i det daglige tværfaglige samarbejde og dels i sparring med centersygeplejersken 
i praksisnære opgaver. Ligeledes er der løbende temaundervisning ved centresy-
geplejerske eller plejecenterlæge, og leder er ifølge medarbejderne meget lyd-
hør for kursusønsker. Medarbejderne oplever, at de grundlæggende har et godt 
arbejdsmiljø, og de er gode til at samarbejde indbydes i hverdagen.  

Tilsynet er oplyst, at medarbejdergruppen er stabil med et lavt kort sygefravær. 

Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

Leder og medarbejdere oplever, at COVID-19 situationen har givet nye indsigter, 
f.eks. hvor vigtigt det er, at stimuli tilpasses, så borgerne ikke overstimuleres. 
Mange borgere har profiteret af, at der har været ro på plejecentret, og helt 
konkret er der flere borgere, der har et mindre behov for pn medicin. Fraværet 
af de pårørende har styrket borgernes indbyrdes relationer, så de nu i højere grad 
søger fællesskabet med hinanden og har dannet små klubber, hvilket ses som et 
positivt indspil, nu hvor de pårørende igen kommer på plejecentret. Plejecentret 
har taget med videre, at borgerne bliver i egen bolig et par dage, hvis de f.eks. 
er småforkølede. 

Særligt under den første COVID-19 nedlukning var der mange opkald fra pårørende 
med spørgsmål til deres nære. Plejecentret indførte fast træffetid, så medarbej-
derne var til rådighed til at besvare deres spørgsmål, og dette er de fortsat med. 
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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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