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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 plejeplejehjemmet og tilsynet 

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

Leder: Ulla Kaasgaard 

Antal boliger: 70 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 28. september 2021, kl. 08.00 - 12.00 

Deltagere i interviews: 

• Forstander og souschef 

• Fire borgere og tre pårørende 

• Fire medarbejdere 

 

De tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på plejehjemmet. 

Tilsynet er afrundet sammen med ledelsen. 

Tilsynsførende:  

Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 

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

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder fortæller, at plejehjemmet er ved at lande ovenpå et svært år med COVID-19. Leder oplever, at 
det har været særligt hårdt, da der ikke var ansat en souschef grundet budgetmæssige udfordringer. Fra 
1. marts 2021 er der ansat afdelingssygeplejerske/souschef.  

Plejehjemmet har et særligt fokus på at integrere værdierne fra Danske Diakonhjem i det daglige arbejde, 
og i forhold til at imødekomme borgerne, der hvor de er. For at understøtte dette, er der netop indgået 
aftale med SOSU-skolen, hvor alle medarbejdere tilbydes efteruddannelse i neuropædagogik. Derudover 
bliver et planlagt udviklingsforløb med teamudvikling og tværgående samarbejde for medarbejderne gen-
optaget.  

Ledelsen redegør for, at de har sat ekstra fokus på rekrutteringsstrategi, da mange af plejehjemmets 
medarbejdere er ved at nå pensionsalderen. Der er igangsat en proces i MED-udvalget, hvor forskellige 
muligheder er drøftet. Her i blandt et åbent hus-arrangement som en markedsdag, hvor medarbejderne 
præsenterer deres område og de opgaver, de arbejder med som social- og sundhedsuddannet. Derudover 
er der overvejelser om professionel bistand til stillingsopslag, nytænkning af fleksible ansættelser, seni-
oransættelser osv. 

Leder oplyser, at ”vennekredsen” endnu ikke har genoptaget aktiviteter på plejehjemmet, men leder 
forventer, at de frivillige snart kan understøtte flere aktiviteter. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder redegør for, at der er arbejdet med anbefalinger fra tilsynet i 2020. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Plejehjemmet Kor-
numgård. 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 Plejehjemmet Kornumgård efter en periode med stort pres og træthed 
efter COVID-19 situationen nu er ved at igangsætte processer til afhjælpning af dette. Tilsynet vurderer, at 
der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilret-
telægges på borgernes præmisser og er med til at skabe trivsel for borgerne. 

Tilsynet vurderer, at kerneydelsen generelt leveres med en tilfredsstillende faglig kvalitet. Medarbejderne 
kan redegøre for, hvordan et vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i dagligdagen og i samarbejdet 
med borgerne. 

Det er samtidig tilsynets vurdering, at det vil kræve en målrettet ledelsesmæssig indsats at sikre, at pleje-
hjemmet råder over tilstrækkelige og relevante faglige kompetencer.  

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op hos konkret borger/pårørende i forhold til at sikre forvent-
ningsafstemning omkring borgers plejebehov. 

 

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne afstemmer og evaluerer, hvordan res-
sourcer, opgaver og plejeopgaver løses, svarende til det kommunale serviceniveau. 

 
3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op med Myndighed og aftaleniveau for dokumentation for be-

villing af hjælpemidler. 

 
4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen fortsat arbejder på at sikre medarbejdertrivsel med særlig opmærk-

somhed på eftervirkninger af COVID-19. 

 
5. Tilsynet anbefaler en langsigtet og målrettet ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre den faglige 

udvikling, og på fastholdelse og rekruttering.  

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 
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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. 

 

 

2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 5 

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

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter 
kvaliteten i daglig praksis. Plejehjemmet har en fast ansvarsfordeling, og de ar-
bejder med grundprincippet ”at alle dokumenterer egne handlinger”. Der sikres 
løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, blandt andet med audit 
ved superbrugerne, og aktuelt er der planlagt at supplere den løbende læring med 
Nexuscafé, hvor medarbejderne kan komme og få individuel sparring. 

Dokumentationen fremstår med en høj faglig standard, og er opdateret og fyl-
destgørende. For alle borgere ses generelle oplysninger med helbredsoplysninger, 
ressourcer, mestring og motivation og livshistorie, som dog på en borger kunne 
udfoldes yderligere. Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet systematisk 
og handlevejledende i døgnrytmeplanen, og tager udgangspunkt i borgerens hel-
hedssituation og ressourcer. For alle borgere ses aktuelle tilstande med handlings-
anvisninger, og der er lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive udfordringer, 
og hvorledes der støttes op om disse, samt særlige opmærksomhedspunkter.  

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: 3 

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

Borgerne er overordnet meget tilfredse med pleje- og omsorgsydelser, som svarer 
til deres behov, dog tilkendegiver en borger, at de behov, borger har, kan blive 
skubbet til side grundet travlhed hos medarbejderne. En pårørende giver udtryk 
for bekymring og utryghed i forhold til, at dennes nære får tilstrækkelig og kvali-
ficeret hjælp til toiletbesøg, og samtidig oplever samme pårørende ikke, at hjæl-
pen svarer til det, der er aftalt og forventet. 

Plejehjemmet arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den nødven-
dige pleje og omsorg, herunder kontaktpersonordning og et uformelt overlap mel-
lem vagtlag. Der er fælles morgenmøde for hele plejehjemmet med rapport, og 
derefter går medarbejderne i grupper og planlægger dagen ud fra borgernes ak-
tuelle tilstand, kompetencer og de opgaver, der skal udføres på dagen. Medarbej-
derne oplever, at de igennem længere tid har været presset på ressourcer og 
blandt andet derfor ikke altid kan prioritere en rehabiliterende indsats, og samti-
dig har de oplevelsen af ikke at kunne levere på et tilstrækkeligt godt serviceni-
veau. Plejehjemmet arbejder ikke med triagering, men har fast praksis for, hvem 
der kontaktes, hvis der er ændringer i borgernes tilstand. Der er et velfungerende 
samarbejde med plejecenterlægen, hvor sygeplejerskerne samler til ugentlig 
stuegang og til årskontroller. 

Borgerne er soignerede, svarende til egen habitus, og der er en hygiejnemæssig 
tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende borgernes 
hjælpemidler. 

 

Hjælpemidler 

Ledelsen og medarbejderne tilkendegiver, at der kan være en del tovtrækkeri 
omkring bevilling af hjælpemidler. Medarbejderne oplever at skulle udarbejde 
lange beskrivelser, hvor leder erkender, at de måske ikke altid er præcise i de 
faglige beskrivelser eller opmærksomme på, hvad der forventes af en ansøgning. 
Plejehjemmet har to tovholdere på hjælpemidler, som også er forflytningsvejle-
dere og ansvarlige for APV-hjælpemidler. Plejehjemmet har en oplevelse af, at 
der kan gå lang tid fra de afmelder et hjælpemiddel, til det bliver afhentet. 

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 de oplever, at de har 
fine tilbud om aktiviteter, hvor en borger blandt andet fortæller, at de er nogle, 
der spiller kort hos hinanden. Andre borgere fortæller, at de deltager i så meget 
som muligt, og alle ser frem til dagens cirkusforestilling. Borgerne har indflydelse 
og selvbestemmelse både i forhold til personlig pleje og i forbindelse med døgn-
rytme og hverdagsliv, hvor et ægtepar er meget tilfredse med, at de har fået 
mulighed for at indrette stue i den ene bolig og soveværelse i den anden. 

Medarbejderne redegør for, at det er plejehjemmets aktivitetsudvalg, der plan-
lægger aktiviteter, hvor borgernes ønsker indarbejdes i planen. Under COVID-19 
er der kommet mere gang i aktiviteterne i de respektive afdelinger, blandt andet 
bages der ofte. 

Borgerne er meget tilfredse med maden, og flere nyder at spise i fællesskabet, 
hvor en borger har valgt at spise i egen bolig. 

Medarbejderne redegør for, hvordan de tager individuelle hensyn til borgernes 
ønsker og vaner og for det gode måltid. Medarbejderne understøtter det sociale 
element under måltidet, og de er opmærksomme på, at borgernes ernæringsmæs-
sige tilstand tilgodeses. Medarbejderne understøtter rehabilitering under målti-
det, f.eks. med fadservering, hvor borgerne selv kan vælge, og i enkelte afsnit 
deltager borgerne i afrydning efter måltidet.  Der er altid mulighed for særkost. 
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Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med særligt de faste medarbejdere, og de tilkende-
giver, at der er en god omgangstone på plejeplejehjemmet. Alle borgerne oplever 
stor imødekommenhed, og at de bliver respekteret, og at man kan snakke sig 
tilrette. Medarbejderne redegør for, at kommunikation og adfærd er på borgernes 
præmisser. De tilpasser sig den enkelte borger og fortæller, at de under COVID-
19 har været opmærksomme på, at flere borgere særligt havde behov for et kram. 
De arbejder med indflytningssamtale, hvor også pårørende deltager. 

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

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

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

Leder vurderer overordnet, at de relevante tværfaglige/faglige kompetencer er 
til stede i forhold til målgrupperne, hvor medarbejdergruppen består af sygeple-
jersker, social- og sundhedsmedarbejdere, pædagoger, kostfaglige medarbejdere 
og husassistenter til rengøringsopgaver. Derudover kan plejehjemmet trække på 
fysioterapeut, diætist og demenskoordinator fra kommunen. Plejehjemmet har 
endvidere ufaglærte faste tilkaldevikarer. Alle medarbejdere er inden for de se-
neste år efteruddannet i demens på SOSU-skolen. Der er planlagt et kompetence-
løft i ”akutpleje” for social- og sundhedshjælpere, og fra 2022 tilbydes flere med-
arbejdere kursus i neuropædagogik, så alle medarbejdere får det samme kursus. 

Leder oplyser, at de netop har planlagt personalemøde med evaluering af som-
meren med fokus på den træthed og afmatning, der opleves i organisationen, 
samt en dialog om langsigtet rekrutteringsstrategi, herunder hvordan de faglige 
kompetencer prioriteres og udnyttes bedst. 

Medarbejderne oplever overordnet gode muligheder for kompetenceudvikling, 
men de tilkendegiver samtidig, at de i det daglige tværfaglige samarbejde ikke 
altid udnytter hinandens faglige kompetencer tilstrækkeligt. Medarbejderne til-
kendegiver samtidig, at de er slidte efter tiden med COVID-19, og de oplever at 
være pressede på ressourcer i forhold til den service, som de ønsker at levere. 

Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

I forbindelse med COVID-19 nedlukningen blev det besluttet at nedsætte en akti-
vitetsgruppe, hvor to medarbejdere blev udpeget til at være ansvarlige for akti-
viteter på hver afdeling. Oplevelsen i dag er, at det har bragt mere nærvær, når 
aktiviteterne afvikles i mindre grupper. Derudover er der kommet nye tiltag, 
f.eks. har borgerne været af sted i sommerhus, hvilket var en stor succes. Bor-
gerne nød det og spiste mere, og flere havde ikke behov for pn medicin, så det er 
allerede besluttet, at det gentages igen i 2022. 

Medarbejderne har savnet kontakten til de pårørende og har i højere grad 
lært/erkendt, at de pårørende er en ressource, og de er glade for, at de pårø-
rende atter er tilbage på plejehjemmet.  

Det øgede informationsniveau under nedlukningen med mails til de pårørende er 
fastholdt. 
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2.5 BORGERVURDERING 

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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