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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 finder 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 observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 
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 Margrethelund, Margrethelund 6, 9330 Dronninglund 

Leder: Lene Skrejborg 

Antal boliger: 24 midlertidige pladser, 24 pladser for demensramte og 32 almene boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 28. september 2021, kl. 12.45 – 16.15 

Deltagere i interviews: 

• Leder og en gruppeleder 

• Tre medarbejdere 

• To borgere 

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

Tilsynet er afrundet sammen med leder og gruppeleder. 

Tilsynsførende:  

Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 

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

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Ledelsen beskriver et plejecenter, der er ved at genfinde sig selv efter en turbulent periode præget af 
massiv medieomtale og politisk bevågenhed. Ledelsen oplyser, at der er truffet politisk beslutning om en 
ledelsesmæssig omorganisering på plejecentret, så ledelsesopgaverne fremadrettet fordeles på tre le-
dere. Ifølge ledelsen er medarbejderne fortsat påvirkede af den samlede situation, og flere er tilbudt 
psykologsamtaler. Der er udarbejdet flere handleplaner, og et indsatsområde består bl.a. i et længere-
varende forløb med et eksternt konsulenthus med fokus på at skabe en ny fælles kultur. Desuden er der 
ved at blive udarbejdet nyt skriftligt materiale til borgere og pårørende på de midlertidige pladser. 

Implementering af FSIII er ligeledes en aktuel indsats, som ifølge ledelsen kræver vedvarende undervis-
ning og opfølgning, da flere medarbejdere er udfordret af dokumentationskravene. Af øvrige udviklings-
områder nævner ledelsen det videre arbejde med ”Projekt Bestyrelse”, som favner bredt og især retter 
sig imod at styrke kvaliteten i kerneopgaven. 

Ledelsen oplyser, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificerede faglærte medarbejdere, og at der 
aktuelt er fire vakante stillinger. Sygefraværet betegnes som højt og stigende det seneste halve år. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Tilsynet bemærker, at anbefalinger fra seneste tilsyn vedrørende opdatering af døgnrytmeplaner og ren-
gøring af borgernes hjælpemidler stadig gør sig gældende. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Plejecenter Mar-
grethelund. 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 overordnede vurdering, at Plejecenter Margrethelund er i en forandringsproces, hvor både 
medarbejdere og ledelse arbejder målrettet på at skabe rammer, som medvirker til trivsel og tryghed for 
borgerne. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at 
hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser.  

Kerneydelsen leveres samlet set med en tilfredsstillende faglig kvalitet, og medarbejderne kan på relevant 
vis redegøre for, hvordan det rehabiliterende og sundhedsfremmende sigte er integreret i daglig praksis. 
Tilsynet vurderer samtidig, at den samlede journalføring er mangelfuld, og at det vil kræve en fortsat mål-
rettet ledelsesmæssig indsats at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis og opkvalificere den 
samlede dokumentation. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejdertrivsel, faglig udvikling og re-
kruttering fortsat vil kræve en vedvarende ledelsesmæssig indsats. 

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 i alle tilfælde opdaterer borgernes døgnrytmeplaner og udfol-
der beskrivelserne af borgernes egne ressourcer og indsatser. 

2. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne konsekvent opdaterer generelle oplysninger i relation til bor-
gernes aktuelle helhedssituation. 

3. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne ajourfører samtlige tilstande i dokumentationen og vurderer 
den faglige relevans i forhold til borgernes aktuelle tilstand. 

4. Tilsynet anbefaler ledelsen et vedvarende fokus på, at triagering i dokumentationen er opdateret i 
relation til borgernes aktuelle tilstand.  

5. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne er opmærksomme på, at borgernes hjælpemidler rengøres 
efter behov, og at fællesarealer fremstår ryddelige. 

6. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at afløsere er tilstrækkeligt introduceret til kerneopgaven. 

7. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre, at medarbejderne er aktive og opsøgende i samspillet med bor-
gerne, og at de understøtter et aktivt miljø i fællesarealerne.   

8. Tilsynet anbefaler ledelsen et vedvarende og målrettet fokus på at understøtte medarbejdernes 
faglighed, trivsel og arbejdsmiljø. 

9. Tilsynet anbefaler ledelsen en skærpet opmærksomhed på fastholdelse og rekruttering af kompe-
tente, faglærte medarbejdere. 
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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. 

 

 

2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

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

Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder med dokumentationen, så den 
understøtter kvaliteten i daglig praksis. Der beskrives bl.a. en klar rolle- og an-
svarsfordeling og løbende egenkontrol i hver afdeling, ligesom stedets fem super-
brugere i Nexus understøtter medarbejderne med sidemandsoplæring. 

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende og er beskrevet i 
et fagligt sprog. Generelle oplysninger er opdaterede, fraset et tilfælde, og i alle 
tilfælde kunne generelle oplysninger med fordel udfoldes med yderligere fyldest-
gørende beskrivelser.  

Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet handlingsvejledende i døgnryt-
meplaner, dog savnes der en systematik for beskrivelse af borgernes egen indsats. 

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

HverdagslivKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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En døgnrytmeplan mangler endvidere opdatering relateret til borgers aktuelle 
helhedssituation. Enkelte tilstande mangler opdatering og faglig vurdering af re-
levans, fx hos en borger med indsats vedrørende borgers væskeindtag og udskil-
lelse. Triagering ses i to tilfælde ikke opdateret i forhold til borgernes aktuelle 
tilstand. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 3 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i middel 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 fortæller endvidere, at 
de aktivt inddrages og deltager i deres pleje. Borgerne udtrykker mest tryghed, 
når hjælpen ydes af faste medarbejdere, og en borger må indimellem selv vejlede 
de mange afløsere, og har ikke indtryk af, at oplysningerne på medarbejdernes 
iPads er opdaterede. En borger observeres og virker veltilpas, men kan ikke be-
svare spørgsmål, grundet kognitive begrænsninger.  

Plejecentret arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den rette pleje 
og omsorg, bl.a. via afdelingsvise- og koordinerende morgenmøder, orientering i 
dokumentation og med løbende sparring. Triage af borgerne afvikles dagligt, og 
ved ændringer i borgernes tilstand inddrages relevante faglige samarbejdspart-
nere, fx centersygeplejerskerne og plejehjemslægen.  

Pleje og omsorg leveres efter en tilfredsstillende faglig standard, og medarbej-
derne kan med eksempler redegøre for flere rehabiliterende indsatser, fx mobili-
sering. Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, fx i forbindelse 
med borgernes kost og motion. 

Der er en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boligerne, dog observerer 
tilsynet flere snavsede hjælpemidler. Desuden bemærkes et rodet og uroligt ind-
tryk ved indgangen til en afdeling, bl.a. med et bur til vasketøj og flere vaske-
tøjskurve- og poser. 

Hjælpemidler 

Leder og medarbejdere oplyser, at ventetiden fra bestilling af et hjælpemiddel 
til levering varierer, men det er inden for en rimelig ramme. De oplever generelt 
et godt samarbejde med visitationen, og mindre udfordringer eller dilemmaer føl-
ges ofte op med dialog. Medarbejderne redegør for en aftalt arbejdsgang for re-
kvirering og/eller aflevering af hjælpemidler. 

Til grund for tilsynets vurdering tillægges det betydning, at dokumentation ikke 
er fyldestgørende opdateret, og dermed ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter 
kerneopgaven. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 4 

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

Borgerne er meget tilfredse med hverdagslivet på plejecentret. En borger er op-
taget af egne aktiviteter, mens en anden borger deltager i gymnastik og går flere 
daglige ture. Borgerne oplever indflydelse og selvbestemmelse, både i forhold til 
døgnrytme og hverdagsliv.   

Ledelsen og medarbejderne beskriver, at indflytningssamtalen og borgernes livs-
historie ofte inddrages i forhold til, at borgernes ønsker og vaner tilgodeses, og 
at borgerne understøttes i at leve et individuelt tilrettelagt hverdagsliv. Medar-
bejderne redegør endvidere for aktiviteter’, såsom fredagscafé, sang og film-
hygge, ligesom de oplyser om en nylig bustur til Frederikshavn, arrangeret på flere 
borgeres foranledning.  

Kommunale aktivitetsmedarbejdere står derudover for aktiviteter på plejecentret 
en gang ugentligt. Ledelsen og medarbejderne redegør for klippekortordningen, 
som i praksis primært varetages af to ansatte på plejecentret. 
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Borgerne oplever maden som meget tilfredsstillende, og måltiderne betegnes som 
hyggelige. En borger, der får sondekost, er selv aktiv omkring dette og er blandt 
andet optaget af, at den rette mængde gives. 

Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet. Medarbejderne har fokus på at skabe ro og sociale 
samtaler alt efter borgersammensætningen. Samtlige medarbejdere deltager ved 
måltiderne, og de beskriver fokus på, at borgernes behov under måltidet tilgode-
ses, bl.a. med opmærksomhed på borgernes ernæringsmæssige problemstillinger 
eller ved behov for hjælp.  

Tilsynet observerer en afdeling, hvor der sidder borgere for sig selv i dagligstuen 
med deres eftermiddagskaffe foran et TV, og hvor nogle medarbejdere sidder i 
den modsatte ende - adskilt fra borgerne - og hyggesnakker med hinanden. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne oplever en god omgangstone og adfærd fra medarbejderne, som ligele-
des er respektfulde og venlige. En borger udtrykker, at borger slet ikke kan gen-
kende det billede af plejecentret og medarbejderne, som er skabt i medierne. 
Sideløbende oplever en anden borger sig velinformeret af medarbejderne i for-
bindelse med mediebevågenheden. 

Medarbejderne redegør for, hvad der lægges vægt på i adfærd og kommunikation 
til borgerne, og de har øje for en individuelt tilpasset borgertilgang, særligt i 
forbindelse med plejen til borgere med kognitiv svækkelse. Pårørende inddrages 
ligeledes. Medarbejderne redegør endvidere for, hvordan et smil og en imøde-
kommende og anerkendende tilgang er et fagligt udgangspunkt i dialogen med 
borgerne, og at jargon og humor ofte anvendes i samspillet alt efter relation.  

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

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

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

Ledelsen og medarbejdere vurderer, at medarbejderne besidder relevante tvær-
faglige kompetencer i forhold til målgrupperne. Ledelsen beskriver, at flere med-
arbejdere, på trods af et turbulent år, har deltaget i kurser, bl.a. i neuropæda-
gogik og medicin.  

Medarbejderne oplever, at de under normale omstændigheder har gode mulighe-
der for at udvikle sig fagligt, bl.a. via borgerkonferencer og gruppe-, personale- 
og monofaglige møder. Den faglige sparring med fx centersygeplejerskerne, de-
menskorps, diætist og interne tværfaglige kollegaer beskrives som værdifuld. Li-
geledes oplyser medarbejderne samstemmigt om et godt indbyrdes samarbejde 
og fokus på en anerkendende tilgang til hinanden.  

Samtidig tilkendegiver medarbejderne, at den seneste periode har været særde-
les svær, og tilkendegiver, at de er tyndslidte og følelsesmæssigt påvirkede af 
medieomtalen og af enkelte pårørendes adfærd og kommunikation over for med-
arbejderne. Samtlige medarbejdere er tilbudt psykologhjælp i den forbindelse. 

Til grund for vurderingen tillægges det betydning, at længere tids manglende per-
sonaleressourcer, skiftende afløsere og et højt sygefravær gør hverdagen sårbar 
og udfordrer såvel kvalitet som kontinuitet i kerneydelsen. 
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Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

Ledelsen beskriver, at tiden med COVID-19 restriktionerne har været en speciel 
periode for både borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse. Flere oplevede 
perioden som vanskelig, og ifølge ledelsen var der et stort fokus på informationen 
til de pårørende for at skabe tryghed. Nedlukningen gav ligeledes anledning til 
nye arbejdsgange, fx tilbud om aktiviteter ude i de forskellige afdelinger. Ledel-
sen og medarbejderne redegør for en omorganisering af de større fællesarrange-
menter, idet flere borgere bl.a. har profiteret af afdelingsvise aktiviteter. Ledelse 
og medarbejderne redegør yderligere for et vedvarende fokus på hygiejne, bl.a. 
hos borgerne, i borgernes boliger og på fællesarealer.  

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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