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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt kommunalt tilsyn med en udvidet stikprøve på seks, som BDO har 
foretaget efter aftale med Brønderslev Kommune. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
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 observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede 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 plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Kornumgaard, Kornumgårdsvej 40, 9700 Brønderslev 

Forstander: Mie Kjelgaard 

Antal boliger: 70  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 22. juni 2022, kl. 09.15 – 16.00 

Deltagere i interviews: 

• Forstander 

• Fire medarbejdere 

• Seks borgere fra forskellige afdelinger 

De tilsynsførende har desuden foretaget observationer på fællesarealer i samtlige afdelinger ved rund-
gang på plejehjemmet. Tilsynet er afrundet telefonisk sammen med forstander, som er oplyst om tilsynets 
forløb og foreløbige vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Senior Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM 

Manager Helle Charlotte Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

Manager Jeanette Serup, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med plejehjemmets nye forstander, som tiltrådte stillingen i marts 22, og som tidligere 
har været ansat som souschef på stedet. Forstander har efterfølgende ansat stedets erfarne planlægger 
som assisterende personaleleder samt en ny planlægger. 

Forstander beskriver det seneste år som turbulent og travlt, hvor især reorganisering og stabil drift har 
haft ledelsens bevågenhed. Også dokumentationsområdet har haft et ledelsesmæssigt fokus, og pleje-
hjemmet er i en omfattende udviklingsproces, bl.a. er der nyligt indkøbt 15 iPads, som skal øge medar-
bejdernes mulighed for rettidig dokumentation, ligesom der i januar i år er lagt fiber ind. Herudover har 
medarbejderne modtaget undervisning i forhold til FSIII og Nexus-systemet. Forstander beskriver desuden 
flere igangværende eller kommende indsatser, bl.a. relateret til koordinerede arbejdsgange, som skal 
understøtte kerneopgaven, ligesom medarbejderne er påbegyndt et forløb med Affektum, hvor kultur, 
kommunikation og samarbejde er bærende elementer. Stedet har ansat tre sygeplejersker, som ifølge 
forstander tager et stort ansvar for at understøtte medarbejdernes faglighed på de seks afdelinger.  

Aktuelt er fire assistentstillinger vakante, hvilket især har ramt en af husets afdelinger, og forstanderen 
oplyser, at flere ufaglærte medarbejdere er ansat i vikariater. Forstander oplyser, at plejecentret som 
følge af personalemanglen er nødsaget til i spidsbelastede situationer at anvende eksterne vikarer fra et 
vikarbureau, selv om det ikke er en optimal løsning.  

Medarbejdersituationen er overvejende stabil, og sygefraværet beskrives højere end vanligt, bl.a. forår-
saget af flere bølger af COVID-19 smitte blandt medarbejderne. 
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1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Forstander oplyser, at der er arbejdet med sidste års anbefalinger, herunder dokumentation og medar-
bejdernes trivsel og kompetenceudvikling, som fortsat er udviklingsområder. 

 

2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt kommunalt tilsyn på Plejehjemmet Kor-
numgaard. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som 
er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Dokumentationen for seks borgere, fordelt på samtlige afdelinger, er gennemgået sammen med en sygeple-
jerske. 

 

Det er tilsynets samlede vurdering, at Plejehjemmet Kornumgaard efter en turbulent tid med vedvarede 
rekrutteringsudfordringer er ved at etablere sig i sin nye organisering. Såvel medarbejdere som ledelse 
arbejder engageret på at skabe rammer, som medvirker til trivsel og tryghed for borgerne. Tilsynet vurde-
rer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet 
tilrettelægges – individuelt og i fællesskab - på borgernes præmisser. 

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

Samtidig vurderer tilsynet, at der bør være en skærpet og vedvarende ledelsesmæssig opmærksomhed på 
at opkvalificere medarbejdernes dokumentationspraksis, hvorfor der er givet flere anbefalinger inden for 
dokumentationsområdet. Der er desuden givet anbefalinger i forhold til, at ledelsen koordinerer og sikrer, 
at kerneydelsen understøttes med en systematisk struktur for faglige drøftelser, samt en hensigtsmæssig 
fordeling af medarbejderkompetencer på alle afdelinger. Afslutningsvist er der givet anbefalinger, som ret-
ter sig mod medarbejdernes indbyrdes samarbejde og kommunikation. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler ledelsen at følge op og udstikke retning for arbejdsgange og dokumentationsprak-
sis på IPads, som understøtter alle medarbejdernes muligheder for at dokumentere rettidigt. 
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2. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne har en skærpet opmærksomhed på at opdatere borgernes 
døgnrytmeplaner med fyldestgørende beskrivelser af borgernes aktuelle plejehov for hele døgnet - 
og i relevante tilfælde beskrive medarbejdernes faglige tilgange.  

3. Tilsynet anbefaler medarbejderne at ajourføre feltet generelle oplysninger, herunder udfoldelse af 
livshistorier. 

4. Tilsynet anbefaler medarbejderne og sygeplejersker at sikre, at funktionsevnetilstande i alle til-
fælde er opdaterede, svarende til borgernes aktuelle funktionsniveau. 

5. Tilsynet anbefaler ledelsen sammen med sygeplejerskerne at sætte retning for fordeling af medar-
bejderkapaciteten, svarende til kompleksiteten i borgerforløbene i de forskellige afdelinger. 

6. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre en systematisk struktur for borgergennemgang og faglige drøf-
telser med henblik på at understøtte en helhedsorienteret borgerindsats. 

7. Tilsynet anbefaler ledelsen en løbende opmærksomhed på at sikre, at medarbejderne anvender en 
professionel omgangstone og adfærd – både over for borgerne og internt. 

8. Tilsynet anbefaler, at ledelsen og sygeplejerskerne fortsat arbejder på at sikre fælles retning, trans-
parente arbejdsgange og samarbejde på tværs af husene, herunder at de faglige mødefora konse-
kvent afvikles. 

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: 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i lav grad lever op til indikatorerne. 

Medarbejderne beskriver, hvordan de arbejder med dokumentationen, så den un-
derstøtter kvaliteten i daglig praksis, dog erkender de, at det har været en stor 
udfordring kun at have haft en computer pr. afdeling at dokumentere på. Medar-
bejderne bemærker allerede forbedringsmuligheder med de nyindkøbte iPads og 
undervisning i Nexus systemet. Medarbejderne og superbruger oplyser, at der ar-
bejdes med en klar rolle- og ansvarsfordeling, jf. revidering i borgernes journaler.  

Den socialfaglige dokumentation fremstår samlet set mangelfuldt opdateret. Bor-
gernes døgnrytmeplaner mangler i alle tilfælde hhv. opdatering eller udfoldelse 
med fyldestgørende beskrivelser af borgers behov for pleje og omsorg, herunder 
medarbejdernes faglige og pædagogiske tilgange. Bl.a. savnes der beskrivelser af 
borgernes behov for hjælp til bad eller hjælp til fødeindtag, ligesom der hos en 
borger savnes beskrivelse af borgers behov for kateterpleje.  

Feltet generelle oplysninger ses delvist udfyldt og opdateret, fx savnes der be-
skrivelser af borgernes livshistorie hos flere borgere. Funktionsevnetilstande er 
overvejende ajourførte, fraset i to tilfælde, hvor der savnes opdatering i relation 
til borgernes aktuelle tilstand. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt sprog. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i middel grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne oplever at modtage pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres be-
hov. Borgerne udtrykker tilfredshed med den hjælp, de ydes. 

Plejehjemmet arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den rette 
pleje og omsorg via afdelingsvise morgenmøder med mundtlig overlevering ved-
rørende borgernes ændringer det seneste døgn. Praksis for fordeling af borgerop-
gaver er forskellige i afdelingerne og afhængig af antallet af faglærte medarbej-
der. En afdeling planlægger fx med kontinuitet for øje, og medarbejderne hjæl-
per ofte de samme borgere, mens en anden afdeling med få assistentkompetencer 
fordeler borgeropgaver alt efter de fremmødtes erfaring og oplæring i de påkræ-
vede opgaver. Medarbejderne beskriver enslydende, at der sker en løbende faglig 
sparring, og at sygeplejerskerne ofte inddrages i faglige drøftelser eller ved æn-
dringer i borgernes tilstand. Den tidligere afviklede systematiske borgergennem-
gang ligger ifølge medarbejderne i dvale efter to år med COVID-19 og stor travl-
hed. 

Medarbejderne beskriver med flere praksiseksempler, hvordan de i samarbejde 
med borgerne arbejder med et rehabiliterende sigte, fx ved påklædning og i ple-
jen. Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, fx i forhold til 
motivation og motion. 

Tilsynet observerer en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, på fæl-
lesarealer og vedrørende borgernes hjælpemidler.  

Til grund for den samlede vurdering tillægges det betydning, at manglerne i do-
kumentationen samt varierende medarbejderressourcer med højt forbrug af vika-
rer og afløsere på afdelingerne kan påvirke kvaliteten og faglighed i indsatserne. 
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Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med at bo på plejehjemmet, og borgerne oplever at 
have indflydelse og selvbestemmelse, fx i forhold til deres døgnrytme og hver-
dagsliv. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med udbuddet af aktiviteter. 

Medarbejderne redegør for, hvordan borgerne understøttes i at leve et individuelt 
tilrettelagt hverdagsliv med mulighed for deltagelse i aktiviteter og fællesskab. 
To medarbejderne er fx tovholdere for at arrangere individuelle og fælles aktivi-
teter til borgerne, og der udarbejdes ligeledes en aktivitetsoversigt. Der er op-
mærksomhed på at inddrage borgernes ønsker og aktiviteter, banko og wellness 
er ifølge medarbejderne meget populære. Der er desuden planlagt en sommer-
hustur til næste forår. 

Borgerne udtrykker tilfredshed med madens kvalitet.  

Medarbejderne redegør for faglige refleksioner vedrørende madens og måltider-
nes betydning for borgernes livskvalitet, herunder hvordan de motiverer borgerne 
til at indtage måltiderne i fællesskab med respekt for, at enkelte borgere ønsker 
at indtage måltidet i egen bolig. Medarbejderne deltager ligeledes i pædagogisk 
måltid, og medarbejderne understøtter borgerne alt efter behov, lige som det 
tilstræbes at skabe en hyggelig og rolig stemning. Ifølge medarbejderne observe-
rer de desuden løbende borgernes ernæringsmæssige tilstand eller afvigelser, som 
fx deres appetit.  

Tilsynet observerer dagens Sankt Hans arrangement, som foregår i den fælles at-
riumgård, og som afsluttes med fællessang. Bordene er forinden pænt pyntede og 
klargjort til servering af pølse og brød, og under hele arrangementet bemærkes 
en hyggelig og munter indbyrdes stemning imellem borgere, medarbejdere og fri-
villige. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 4 

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

Borgerne oplever, at der er en god omgangstone på plejehjemmet, og medarbej-
derne beskrives som respektfulde og imødekommende i deres adfærd over for 
borgerne. 

Medarbejderne oplyser, at de lægger vægt på, at kommunikationen med borgerne 
skal være anerkendende, og at borgerne føler sig set og mødt i dagligdagen. For 
at sikre en god og målrettet kommunikation mødes borgerne individuelt, og med-
arbejderne reflekterer over, at flere borgere profiterer af en ”frisk” tone, et kram 
eller en humoristisk jargon.  

Medarbejderne beskriver, hvordan de tilpasser deres handlinger og adfærd til den 
enkelte borger, og hvordan de er ekstra opmærksomme på deres tilgange til kog-
nitivt svækkede borgere. 

Medarbejderne tilkendegiver, at der indimellem kan være indbyrdes kollegiale 
konflikter, som påvirker omgangstonen mellem medarbejderne. En medarbejder 
udtrykker, at hun til tider trækkes til side af kollegaer og her inddrages i ordveks-
linger og uprofessionel omtale af andre kollegaer, hvilket hun dog tydeligt træk-
ker sig fra.  

Tilsynet observerer, at medarbejdernes omgangstone og adfærd over for borgerne 
er respektfuld og imødekommende med stor opmærksomhed på borgernes indivi-
duelle og situationsbestemte behov. 
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Tema 5: 

Medarbejderkom-
petencer og ud-
vikling 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i middel grad lever op til indikatorerne.  

Leder og medarbejdere vurderer, at de vakante stillinger og det høje sygefravær 
har betydning for de samlede faglige kompetencer. Ledelsen har sammen med 
sygeplejerskegruppen derfor et stort fokus på medarbejdernes kompetenceudvik-
ling, bl.a. ved at såvel faglærte som ufaglærte oplæres i borgeropgaver i henhold 
til delegeringsrammen.  

Forstander arbejder desuden målrettet med strategier, som skal understøtte med-
arbejdernes faglighed, og udvikle deres kompetencer og samarbejdsarbejdsevner, 
ligesom der planlægges med reetablering af faglige møder. Forstander bemærker 
en positiv feedback fra medarbejderne efter afslutning af det første modul med 
Affektum, bl.a. nævnes øget forståelse for hinandens forskelligheder. Forstander 
vurderer, at arbejdet med medarbejdernes samarbejdsevner på tværs og med 
fælles retning er en vedvarende proces. Forstander er fx bekendt med den ulige 
fordeling af assistentkompetencer i afdelingerne, men forstander har indtil videre 
undladt en større personaleomrokering, da hun vurderer, at det vil være uhen-
sigtsmæssigt for kerneopgaven, og at det vil skabe unødig uro blandt medarbej-
derne.   

Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling, og 
de benytter sig af indbyrdes faglig sparring, ligesom sparring med centersygeple-
jerskerne værdsættes. Flere medarbejdere oplyser, at de senere på året skal på 
neuropædagogisk kursus, og at de ser ligeledes frem til implementering af ny 
og bedre adgang for alle til VAR-portalen.  

VAR-portalen, som netop er indkøbt til stedet. Medarbejderne tilkendegiver, at 
de faglige mødefora i en længere periode har været begrænsede, og at persona-
lemanglen kan medføre pressede dage. Medarbejderne er bekendt med, at særligt 
en afdeling er sårbar i relation til assistentkompetencer, men medarbejderne op-
lever, at de er blevet bedre til at hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne. Flere 
medarbejderne italesætter første modul med Affektum som en øjenåbner, men 
de har svært ved at sætte konkrete ord på deres oplevelse, ud over at forløbet er 
godt – men at det var hårdt. I den forbindelse reflekterer medarbejderne over, at 
forandringsprocesser kan være sårbare, bl.a. fordi det kræver tillid at skulle 
”åbne og blotte sig” over for hinanden.  

Det lægges til grund for den samlede vurdering, at flere vakante stillinger og flere 
ufaglærte ansatte aktuelt udgør et kompetencetab i medarbejdergruppen. 

Årets tema:  

Forebyggelse af 
forråelse 

 

Ingen score 

Forstander oplyser, at der på et personalemøde sidste år blev drøftet begrebet 
forråelse med udgangspunkt i deres praksis og med afsæt i Dorte Birkemoses de-
finition af forråelse. 

Budskabet efter disse drøftelser var, at både ledelse og medarbejdere skal tilsigte 
en vedvarende bevidsthed om og opmærksomhed på, at deres kommunikation og 
omtale af borgerne og hinanden skal tage afsæt i stedets værdisæt.  

Både ledelsen og medarbejdere oplyser, at de har et indbyrdes fokus på at sikre 
en god omgangstone, og at de har tillid til at drøfte brud på omgangstonen ind-
byrdes. 
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3. SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN  

3.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune i forlængelse af det socialfaglige, kommunale tilsyn foretaget 
et sundhedsfagligt tilsyn hos seks borgere på Plejehjemmet Kornumgaard. BDO er kommet frem til følgende 
vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer 
og skriftligt materiale. 

Der er foretaget tre stikprøver i medicinkontrol.   

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Kornumgaard i overvejende grad efterlever det 
politisk fastsatte serviceniveau og de dertil knyttede kvalitetstandarder for området.  

Plejehjemmet Kornumgaard lever delvist op til Brønderslev Kommunes retningslinjer for medicinhåndtering, 
og tilsynet vurderer, at det vil kræve en indsats fra såvel ledelse som sygeplejersker at sikre korrekt praksis 
og kendskab til gældende retningslinjer relateret til medicinopbevaring og pn medicin.  

Samtidig vurderer tilsynet, at der bør være en ledelsesmæssig bevågenhed på at understøtte medarbejder-
nes dokumentationspraksis på det sundhedsfaglige område og på at sikre arbejdet med en tværfaglig og 
fælles læring af indberettede utilsigtede hændelser. 

3.2 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
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 vurdering). 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet.  
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3.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler sygeplejerskerne og medarbejderne at sikre, at helbredstilstande beskrives fyl-
destgørende og konsekvent oprettes og ajourføres i relation til borgernes aktuelle og potentielle 
sundhedsfaglige problemer. 

2. Tilsynet anbefaler sygeplejerskerne, at de i et samarbejde med medarbejderne konsekvent følger 
op på, at handleanvisninger foreligger opdaterede i relation til udførelsen af borgeres SUL-indsatser. 

3. Tilsynet anbefaler sygeplejersker og medarbejdere at beskrive observationsnotater fyldestgørende 
og i relation til den konkrete SUL-indsats.  

4. Tilsynet anbefaler ledelse, sygeplejersker og medarbejdere en skærpet opmærksomhed på, at me-
dicinhåndtering, herunder opbevaring, dispensering og pn medicin, i alle tilfælde udføres, jf. gæl-
dende retningslinjer. 

5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sammen med sygeplejegruppen følger op og sikrer en ensartet og 
systematisk praksis for indberetning og efterbehandling af UTH, som bidrager til læring og forebyg-
gelse af utilsigtede hændelser. 

3.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Sundhedsfaglig 
dokumentation 

 

Score: 3 

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i middel grad lever op til indikatorerne.  

Medarbejderne beskriver borgernes sundhedsmæssige problemstillinger, hvor 
sparring og opfølgning sker sammen med social- og sundhedsassistenter eller sy-
geplejersker. Ifølge medarbejderne varetager sygeplejerskerne de komplekse 
sygeplejefaglige opgaver, som fx sår, ligesom de vurderer, om der kan ske op-
gaveoverdragelse til SOSU-personalet i stabile borgerforløb. Medarbejderne op-
lever et tæt og velfungerende samarbejde med plejehjemmets sygeplejersker 
og forstander, der ligeledes har en sygeplejefaglig baggrund.  

Der afvikles stuegang med plejehjemlæge en gang ugentligt med sygeplejersker 
som tovholdere, men alle medarbejderne har ansvar for at reagere på ændringer 
i borgernes tilstand. Medarbejderne kender GPDR-regler, og de er opmærk-
somme på deres tavshedspligt om borgerne. 

Medarbejderne oplyser, at det primært er social- og sundhedsassistenter og sy-
geplejerskers ansvar at ajourføre den sundhedsfaglige dokumentation i borger-
nes journal. En sygeplejerske beskriver flere udviklingspunkter efter den nylige 
undervisning, bl.a. at helbredsoplysninger skal indeholde data om behandlings-
ansvarlige læge i relation til borgernes konkrete diagnoser. 

Den sundhedsfaglige dokumentation er delvist fyldestgørende og opdateret i for-
hold til borgernes aktuelle sygdomme og handicaps og i forhold til dertil relate-
rede handleanvisninger.  
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Under helbredsoplysninger fremgår borgernes diagnoser, mens helbredstilstan-
dene hos flere borgere mangler hhv. dækkende indsatsbeskrivelser, opdatering 
eller oprettelse af tilstande i relation til konkrete SUL-indsatser. Hos en borger 
savnes der desuden en ajourført handleanvisning i forhold til indsatsen vedrø-
rende vejning, mens der hos en anden borger ses flere mangelfulde observati-
onsnotater i forbindelse med borgerens aktuelle sår behandling.  

Medicinhåndtering 

 

Score: 3 

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i middel grad lever op til indikatorerne.  

Forstander og sygeplejersker oplyser om flere iværksatte udviklingsprocesser, fx 
er der nyligt indrettet et fælles medicinrum til opbevaring af borgernes risiko-
medicin efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover er det hen-
sigten, at borgernes medicinskemaer fremtidigt ikke udprintes, men udeluk-
kende tilgås fra iPad. 

Ved tilsynets stikprøvekontrol ses der i alle tilfælde opdatering og overensstem-
melse mellem ordineret medicin og medicinliste, ligesom medicinen konsekvent 
er korrekt administreret. Hos en borger mangler flere dagsdoseringsæsker dog 
mærkning med borgerens navn og CPR-nummer. I et tilfældes findes der desuden 
flere mangler vedrørende pn medicin, bl.a. savnes der en anbrudsdato, mærk-
ning af et medicinsk præparat med borgers navn og CPR-nummer samt en be-
mærkning om, at en medicinsk pn salve forefindes på borgerens badeværelse. I 
alle tre tilfælde ses der mangler ved opbevaring, herunder manglende adskil-
lelse af aktuel og ikke aktuel medicin, og der ses flere medicinske præparater 
hos borgere, hvor borgerens navn og CPR-nummer ikke er påført, ligesom en 
ugeæske mangler at blive påført ugenummer. Derudover findes et medicinsk 
præparat uden anbrudsdato, og hos to borgere findes der flere medicinske pro-
dukter med overskredet holdbarhedsdato i beholdningen med ikke aktuel medi-
cin. 

Instrukser og ret-
ningslinjer 

 

Score: 4 

 

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

Medarbejderne har overvejende kendskab til gældende instrukser og retnings-
linjer, fraset retningslinjerne for medicinopbevaring. 

Forstander oplyser, at en ny forbedret adgang til VAR-portalen er under imple-
mentering i kommunen, så alle, og ikke kun social- og sundhedsassistenter og 
sygeplejersker kan tilgå portalen.   

Indberetning og 
opfølgning på UTH 

 

Score: 4 

 

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

Ledelsen oplyser, at der arbejdes med indberetning og opfølgning på UTH, hvor 
sygeplejerskerne laver samlerapportering.  

Medarbejderne tilkendegiver, at de ikke har kendskab til det samlede antal af 
indberettede UTH, men de erindrer, at det primært er glemt medicingivning 
eller fald, som ligger til grund for de indberettede hændelser.  

Ifølge medarbejderne sker opfølgning af UTH oftest afdelingsvist eller personligt 
og ad hoc, og medarbejderne har ikke oplevelsen af, at opfølgningen sker efter 
en systematik praksis med fælles læring for øje. 
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3.5 VURDERING 

I tilsynene i Brønderslev Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen, og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.   

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for 
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.  

Det samlede tilsynsresultat følges op af kontakt til forvaltningen.  

SCORE: 1 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 
kunne afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne 

• Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 
nødvendigt omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger. 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.  
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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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