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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 Hellevadlund, Borgergade 34, 9320 Hjallerup 

Leder: Jette Ramskov 

Antal boliger: 10 plejeboliger, heraf fem aflastningspladser  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 18. oktober 2021, kl. 08.30 -12.00 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• Tre medarbejdere 

• To borgere 

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

ret. 

Tilsynet er afrundet telefonisk sammen med leder. 

Tilsynsførende:  

Manager Helle C. Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet gennemføres med sygeplejerske, vagtplanlægger og en medarbejder, mens leder efterfølgende 
supplerer med oplysninger telefonisk trods sit feriefravær. Alle beskriver en svær periode grundet en 
sommerferietid med få afløsere samt en omorganisering og samtidig ombygning, da plejecenteret fra 
august 2021 er reduceret med otte plejeboliger. Bygningens nederste etage rummer nu kommunens re-
habiliteringscenter.  

Plejecenteret er nu ved at finde sig til rette på øverste etage, hvor hverdagens omdrejningspunkt ifølge 
medarbejderne er fokus på kerneydelsen og at favne den enkelte borger. Leder, som også er leder på 
Plejecenter Elmehøj, har flere medarbejdere, som arbejder på begge plejecentre, ligesom centersyge-
plejerskerne ligeledes fordeler deres tid på begge plejecentre.  

En aktuel indsats og et vedvarende ledelsesmæssigt fokus er dokumentationspraksis, hvor overgangen til 
FSIII fortsat opleves udfordrende af flere medarbejdere. Derfor er der iværksat ekstra undervisning, side-
mandsoplæring og kommende ”tastedage”. Yderligere pågår der et aktuelt projekt omkring ”et værdigt 
måltid”, hvor flere borgere er inddraget, bl.a. i forhold til betydningen af rammerne for måltidet. Syge-
plejersken oplyser endvidere om kvalitetsteamets igangværende faglige indsatser vedrørende UTH og 
APV-hjælpemidler. Et kommende udviklingsområde er ifølge leder en evaluering og afklaring af økono-
mien og det faktuelle ressourceforbrug, som plejecenterets medarbejdere leverer til rehabiliteringscen-
teret, fx i ydertimerne og af centersygeplejerskerne. 

Medarbejdersituationen betegnes som stabil, og sygefraværet er lavt. 
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1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder oplyser, at der er arbejdet med seneste års anbefalinger vedrørende dokumentationspraksis, men 
leder og medarbejderne tilkendegiver, at COVID-19 nedlukningen og overgang til FSIII har påvirket de 
samlede muligheder for en skærpet indsats. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Plejecenter Helle-
vadlund. 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 Hellevadlund, trods en nylig reducering af det samlede 
antal plejeboliger, er et velfungerende plejecenter med meget engagerede medarbejdere og leder, som 
medvirker til trivsel og tryghed for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem leders 
og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser. 

Tilsynet vurderer, at plejecenteret lever op til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne ser-
viceniveau for området. Kerneydelsen leveres med en god faglig kvalitet, og medarbejderne kan redegøre 
for, hvordan et vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i dagligdagen og i samarbejdet med bor-
gerne. Tilsynet vurderer dog yderligere, at det vil kræve en fortsat målrettet og vedvarende ledelsesmæssig 
indsats at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne fyldestgørende beskriver deres pædagogiske og faglige til-
gange til borgerne og konsekvent opdaterer døgnrytmeplaner i relation til borgernes konkrete behov 
for pleje og omsorg. 

2. Tilsynet anbefaler, at feltet generelle oplysninger sorteres så relevant indhold står under de konkrete 
punkter. 

3. Tilsynet anbefaler leder og medarbejdere en evaluering og opfølgning på, hvordan der i de nye om-
givelser skabes og tilbydes flere aktiviteter og et mere socialt og meningsfuldt hverdagsliv for bor-
gerne. 

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: 4 

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

Medarbejderne redegør for, at dokumentationen fungerer som et aktivt redskab 
for hverdagens praksis, og at der er klare roller og ansvar for arbejdet med doku-
mentationen. Der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, og 
afløsere har adgang til Nexus-systemet via vikar-login samt oplæres forinden. 

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. En døgnrytme-
plan er beskrevet handlingsvejledende og tager udgangspunkt i borgers helheds-
situation og ressourcer, mens der i to døgnrytmeplaner savnes relevant udfoldelse 
af hjælp til personlige pleje samt yderligere udfoldelse medarbejdernes pædago-
giske og faglige tilgange, fx hos en borger med en psykisk lidelse. Generelle op-
lysninger er udfyldte, men de fremstår flere steder med irrelevant indhold i rela-
tion til de konkrete punkter. Tilstande er opdateret, mens der i et tilfælde findes 
en sparsom udfyldt og fyldestgørende handleanvisning i forbindelse med en ind-
sats. 

Dokumentationen er beskrevet i en høj faglig og etisk standard. 

  

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 de pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres behov, og 
borgerne udtrykker tryghed og stor tilfredshed med de ydelser, de modtager. 

Plejecentret arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den rette pleje 
og omsorg via et uformelt overlap mellem vagtlag, orientering i dokumentation 
og morgenmøde med døgnrapport. Der afvikles dagligt triage, og borgergennem-
gang afholdes en gang ugentligt. Medarbejderne redegør endvidere for løbende 
sparring, bl.a. ved ændringer i borgernes tilstand. Grundet plejecenterets stør-
relse fremhæves et stort og indgående borgerkendskab og et velfungerende tvær-
fagligt samarbejde med bl.a. praktiserende læger, demenskoordinator og fysio-
og ergoterapeut. 

Pleje og omsorg leveres efter en høj faglig standard og medarbejderne kan på 
kompetent vis redegøre for et individuelt rehabiliterende sigte, fx i forbindelse 
med psykisk støtte og ADL. Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyg-
gelse, hvor borgernes livshistorie ofte inddrages. 

Der ses en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer 
og vedrørende borgernes hjælpemidler. 

 

Hjælpemidler 

Medarbejdere oplyser, at ventetiden fra bestilling af et hjælpemiddel til levering 
er kort, og de fortæller om en nylig situation, hvor der hurtigt kom hjælp til 
reparation af en lift. Der følges en aftalt arbejdsgang for rekvirering og/eller af-
levering af hjælpemidler, hvor forflytningsvejleder er tovholder. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 4 

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

Borgerne medinddrages i hverdagslivet på plejecentret, og de er særligt glade for 
busture. De har indflydelse og selvbestemmelse både i forhold til personlig pleje 
og i forbindelse med døgnrytme. En borger oplever dog, at der ofte er stille på 
plejecenteret, og at der ikke udbydes så mange aktiviteter, som ønsket. En anden 
borger, som er gangbesværet, ønsker flere muligheder for at komme ud på mindre 
”gåture”, hvilket videreformidles til medarbejderne, som oplyser, at borger ofte 
takker nej, og de er i proces i forhold til rekvirering af en kørestol til borger. 

Leder og medarbejderne er opmærksomme på, at reduktionen af antal plejeboli-
ger har indflydelse på de daglige aktiviteter, og det bevirker en øget stilhed på 
plejecenteret. Ligeledes er aktivitetsniveauet påvirket af, at den kommunale ak-
tivitetsmedarbejder, som tidligere kom en gang ugentligt på plejecenteret, er 
stoppet, hvilket er en beslutning uden for plejecentrets regi. Medarbejderne har 
derfor aktuelt fokus på at tilbyde spontane aktiviteter, og de prioriterer nærvær, 
filmhygge, busture og snak i det omfang, det er muligt. Centerrådet, som er fri-
villige, arrangerer ligeledes banko, sang og fx sidste uges bustur til Nordsømuseet.  

Maden og måltiderne opleves tilfredsstillende af borgerne. 

Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet, og de deltager ligeledes ved måltidet.  Medarbej-
derne har bl.a. fokus på at understøtte borgerne ved behov, en opmærksomhed 
på en tilpas stemning, alt efter borgernes dagsform, ligesom ernæringsmæssige 
problemstillinger observeres og vurderes.  

Indretningen af fællesarealet bemærkes af medarbejderne som hjemlig, men fæl-
lesarealet er småt, så medarbejderne tilstræber i videst omfang at finde gode 
løsninger, som tilgodeser samtlige borgeres behov. 

Tilsynet observerer et stille miljø, men en god stemning og atmosfære på fælles-
arealet. 
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Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne oplever og giver udtryk for, at der er en god omgangstone på plejecen-
teret, og at medarbejderne er meget søde og venlige, og deres adfærd er respekt-
fuld.  

Medarbejderne redegør for, hvordan kommunikationen er individuelt tilpasset den 
enkelte borgers tilstand og behov. Relationen og samspillet vurderes som betyd-
ningsfuldt, og medarbejderne er opmærksomme på at være professionelle og ud-
vise respekt for den enkelte borger, skønt der ofte er en tæt relation, grundet 
stedets få borgere og medarbejdere. Medarbejderne lægger desuden vægt på tid 
og rummelighed, og at borgerne anerkendes. Ligeledes aflæser medarbejderne 
borgernes verbale og nonverbale kropssprog, så samtlige borgere afkodes korrekt. 
Pårørende inddrages, og særligt blandt kognitive svækkede borgere anvendes på-
rørendes viden i dagligdagen, fx snak om tidligere kæledyr eller borgers familie. 

Tilsynet bemærker, at medarbejdernes kommunikation og samspil med borgerne 
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 vurderer, at medarbejderne besidder relevante og tvær-
faglige kompetencer i forhold til målgruppen. Leder tilbyder MUS, sender løbende 
tilbud om relevante kurser til medarbejderne og er endvidere opmærksom på 
medarbejdernes trivsel i en omskiftelig tid. 

Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling og 
faglig sparring, fx gennem mono- og tværfaglige møder og borgergennemgang, og 
de er selv opsøgende på relevant faglig viden. Den løbende og tværfaglige sparring 
med bl.a. centersygeplejerskerne og demenskoordinator opleves som fagligt be-
rigende. Centersygeplejerskerne understøtter med undervisning, fx i stomipleje 
og medicinhåndtering, og medarbejderne fortæller yderligere, hvordan de tvær-
fagligt og gennem dialog har udviklet fagligt understøttende ”action card” med 
udfoldelse af teori og henvisning til relevante faglige emner, fx palliation.   

Trivslen og det interne arbejdsmiljø er ifølge medarbejderne godt og med øje for, 
at arbejdspladsen er lille, og at alle bidrager til, at samarbejdet fungerer i den 
mindre personalegruppe. Der opleves stor lydhørhed over for hinandens perspek-
tiver, og alle medarbejdere brænder for borgerne på stedet. 

Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

En borger udtrykker trist, at tiden med COVID-19 restriktionerne var særdeles 
svær, særligt i forbindelse med de få besøg fra pårørende. Det er fortsat borgers 
oplevelse, at hverdagen ikke er ligesom før nedlukningen. 

Leder og medarbejderne redegør for, hvordan de i tiden med COVID-19 restrikti-
onerne har tilstræbt at understøtte borgerne individuelt med yderligere nærvær 
og omsorg. Plejecenteret havde endvidere i nedlukningsperioden tilknyttet en fy-
sio- og ergoterapeut fra et kommunalt dagtilbud, som tilbød og arrangerede indi-
viduelle aktiviteter og træning. Under nedlukningen prioriterede leder endvidere 
et højt informationsniveau til de pårørende, bl.a. i form af flere mails med bille-
der af livet på plejecentret. Leder og medarbejderne anerkender samstemmigt, 
at borgernes hverdagsliv og livskvalitet blev påvirket negativt i perioden med re-
ducerede pårørendebesøg.  

Leder og medarbejderne redegør for et positivt og vedvarende fokus på hygiejne, 
bl.a. hos borgerne, i borgernes boliger og på fællesarealer. Ligeledes fremhæves 
et større fokus og en fleksibilitet blandt medarbejderne i forhold til hverdagens 
omskiftelighed, og de fortæller, at en ”akutvogn” er bibeholdt, hvis et akut behov 
skulle opstå i fremtiden. 
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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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