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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 Rosengården, Voldgade 67, 9740 Jerslev 

Leder: Anita Klit 

Antal boliger: 25 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 1. november 2021, kl. 13.15 - 17.30 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• Fire medarbejdere 

• Tre borgere 

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

Tilsynet er afrundet sammen med leder. 

Tilsynsførende:  

Manager Helle Charlotte Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser om et plejecenter, som i stigende grad kan mærke kompleksiteten i borgersammensætnin-
gen, bl.a. i forhold til borgere med psykiske lidelser. Et målrettet ledelsesmæssigt fokus er derfor at 
opkvalificere medarbejdernes kompetencer til den øgede kompleksitet i kerneopgaven, bl.a. i samar-
bejde med VISO og supervision til medarbejderne. Ledelsen oplyser yderligere om en vedvarende indsats 
i relation til medarbejdernes dokumentationspraksis, idet overgangen til FSIII for nyligt er indført, og at 
medarbejderne primært er undervist online via Teams. Leder oplever flere medarbejdere, som udfordres 
både af FSIII samt af deres tekniske færdigheder, hvorfor der er planlagt yderligere undervisning og side-
mandsoplæring. Af udviklingsområder nævner leder et igangværende projekt om mad og måltider, hvor 
leder positivt bemærker medarbejdernes engagement i takt med deres øgede viden. Leder fortæller 
endvidere, at de er udfordret af manglen på social- og sundhedsassistenter i aftentimerne med to vakante 
stillinger. Dette har betydet en midlertidig aftale med FOA’s FTR i forhold til en konkret kompleks udde-
legeret sundhedsfaglig opgave, hvor social- og sundhedsassistenter fra andre vagtlag kommer ind og ud-
fører opgaven, hvis der ikke er andre muligheder.  

Medarbejdersituationen er præget af flere opsigelser og øget sygefravær, som leder har en øget bevå-
genhed på.  

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Leder oplyser, at der er arbejdet med seneste tilsyns anbefalinger vedrørende dokumentation, men leder 
erkender, at det fortsat er en ressourcekrævende proces, grundet overgang til FSIII.   
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Plejecenter Rosen-
gården. 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 vurdering, at Plejecenter Rosengården samlet set er et velfungerende plejecenter med 
engagerede medarbejdere og leder, som medvirker til trivsel for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er 
overensstemmelse mellem lederens 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 god faglig kvalitet, og medarbejderne kan på kompe-
tent vis redegøre for, hvordan det vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i samarbejdet med bor-
gerne. Det er dog tilsynets vurdering, at det fortsat vil kræve en målrettet og vedvarende ledelsesmæssig 
indsats at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis i den nuværende implementering af FSIII 
samt medarbejdernes kompetenceudvikling. 

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 udfolder døgnrytmeplanerne med fyldestgø-
rende beskrivelser af borgernes konkrete behov for støtte ved et bad samt medarbejdernes pæda-
gogiske og faglige tilgange til borgerne. 

2. Tilsynet anbefaler, at funktionsevne- og helbredstilstande konsekvent opdateres ud fra borgernes 
aktuelle helhedssituationer. 

3. Tilsynet anbefaler leder og myndighed at drøfte medarbejdernes oplevelse af lang ventetid på be-
stilte hjælpemidler.  

4. Tilsynet anbefaler, at personhenførbare oplysninger om borgerne på fællesarealer skærmes for uved-
kommende. 

5. Tilsynet anbefaler leder at sikre, at samtlige medarbejdere og afløsere udviser et fagligt og profes-
sionelt sprogbrug i samspillet med borgerne.   

6. Tilsynet anbefaler leder en fortsat opmærksomhed på indsats på at opkvalificere medarbejderne i 
relation til de tiltagende komplekse borgeropgaver.  

7. Tilsynet anbefaler, at leder genoptager afholdelse af husmøder med mulighed for borgergennem-
gang.  
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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, at de arbejder med dokumentationen, så den under-
støtter kvaliteten i daglig praksis, og at der sikres løbende opfølgning og revide-
ring af dokumentationen via en klar rolle- og ansvarsfordeling. Medarbejderne 
tilkendegiver samtidig, at overgangen til FSIII er svær, men at de indbydes og 
dagligt understøtter hinanden. 

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. Generelle oplys-
ninger ses velbeskrevet og opdaterede. Døgnrytmeplaner foreligger med beskri-
velser af borgernes behov for pleje og omsorg og tager udgangspunkt i borgernes 
ressourcer.  

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

HverdagslivKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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Der savnes dog i to tilfælde fyldestgørende beskrivelse af hjælpen til bad, ligesom 
medarbejdernes faglige tilgange kan udfoldes yderligere, fx hos borgere med de-
menslidelse.  

Funktionsevnetilstande er ikke konsekvent opdaterede, mens helbredstilstande 
ses opdaterede fraset en enkelt tilstand. 

Dokumentationen er beskrevet i en høj faglig og etisk standard. 

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 stor tilfredshed med de ydelser, de modtager. 

Plejecentret arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den nødvendige 
pleje og omsorg via dokumentation, kontaktpersonordning og koordinerende mor-
genmøder. Derudover afvikles triage tre gange ugentligt med deltagelse af syge-
plejersken, som ifølge medarbejderne flittigt benyttes til sparring i hverdagens 
praksis, og som har stuegang med plejecenterlægen hver 14. dag. Ved ændringer 
i en borgers tilstand inddrages ”dagens assistent”, som vurderer og følger op i 
forhold til den videre indsats. Medarbejderne beskriver derudover, at deres store 
borgerkendskab er en væsentlig faktor i forhold til at understøtte borgernes hel-
hedstilstand, og relateret til den aktuelle borgersammensætning er kreativiteten 
høj, fx synges der hos en borger, da det skaber genkendelighed. Samarbejdet med 
kommunens faglige ressourcepersoner betegnes desuden yderst velfungerende.  

Pleje og omsorg leveres efter en god faglig standard, og medarbejderne kan kom-
petent redegøre for, hvordan de i samspil med borgerne arbejder med et rehabi-
literende sigte. Der er ligeledes et relevant fokus på sundhedsfremme og forebyg-
gelse, fx vedrørende hygiejne og ernæring. 

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

Hjælpemidler 

Medarbejderne oplyser, at ventetiden fra bestilling af et hjælpemiddel til levering 
er lang – op til otte uger. Det gælder ifølge medarbejderne også for APV-hjælpe-
midler. Der følges en aftalt arbejdsgang for rekvirering og/eller aflevering af 
hjælpemidler. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 4 

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

Borgerne giver udtryk for, at de medinddrages i hverdagslivet på plejecentret, og 
at de har mulighed for at deltage i et varieret udbud af aktiviteter. En borger er 
særligt glad for ture ud af huset, og borger fremhæver bl.a.  ture til Slette Strand 
og Aalborg ZOO, ligesom borgeren forventningsfuldt glæder sig til Mortensaften 
arrangementet på en nærliggende kro. 

Medarbejderne redegør for, hvordan borgerne understøttes i at leve et individuelt 
tilrettelagt hverdagsliv med indflydelse og selvbestemmelse både i forhold til per-
sonlig pleje, døgnrytme og i forbindelse med deltagelse i aktiviteter. En aktivi-
tetsmedarbejder fra Grønningen kommer hver 14. dag og arrangerer faste aktivi-
teter, fx gymnastik, og ”Rosengårdens venner” er aktive, bl.a. i form af tilbud om 
gåture. Ligeledes arrangerer to medarbejdere i flexjob meningsfulde aktiviteter 
samt udmønter klippekortsordningen hos borgerne, fx eftermiddagens halloween-
fest, hvor borgere og medarbejdere forinden har skåret græskar. Ydermere rede-
gør medarbejderne for spontane aktiviteter, ligesom en arv og ekstra midler fra 
COVID-19 puljen medvirker til ekstra kræs for borgerne, bl.a. med flere musikar-
rangementer. 

Maden og måltiderne betegnes af borgerne som tilfredsstillende. 
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Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet. De har fx fokus på borgersammensætningen, så 
alle borgerne tilgodeses ved fx behov for hjælp, begrænset stimuli eller social 
kontakt. Derudover observerer medarbejderne borgernes appetit og ernærings-
mæssige problemstillinger, som efterfølgende følges op med diætist eller rele-
vante fagpersoner. Ligeledes beskriver medarbejderne, at weekendens borddæk-
ning altid er med dug, servietter og hyggelys.  

Tilsynet observerer en seddel med personhenførbare oplysninger vedrørende bor-
gernes kost frit tilgængelig på et fællesareal, hvilket bemærkes til en medarbej-
der, som noget uforstående fjerner sedlen.  

Der bemærkes endvidere en god stemning og atmosfære på fællesarealer. 

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 4 

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

Borgerne oplever og giver udtryk for en god omgangstone på plejecentret, og at 
medarbejderne er flinke og søde.  

Medarbejderne kan med eksempler redegøre for, hvad der lægges vægt på i kom-
munikationen med borgerne, bl.a. er respekt, ligeværdighed og en anerkendende 
tilgang til borgerne i fokus. Derudover afkodes borgernes kropssprog og reaktioner 
i samspillet, særligt hos borgere med kognitiv svækkelse. Samtidig tilkendegiver 
medarbejderne, at de indimellem oplever, at kollegaer og afløsere tiltaler bor-
gerne ”lille ven” eller ”nu skal vi på toilettet”, hvilket opleves upassende, og som 
påtales til de pågældende. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 3 

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

Lederen og medarbejderne vurderer, at de samlet set har de relevante faglige 
kompetencer i forhold til målgrupperne med vished om, at alle medarbejderne 
ikke er tilstrækkeligt klædt på til borgere med komplekse psykiatriske lidelser. 
Derfor vil leder i dialog med SOSU Nord om et muligt kursus til medarbejderne. 
Leder nævner i den forbindelse, at dette ligeledes italesættes over for bestyrel-
sen på næstkommende møde. 

Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling via 
MUS, indbyrdes sparring og VAR, ligesom den faglige sparring med centersygeple-
jerske og demenskonsulent opleves fagligt givende. Sygeplejersken er ifølge med-
arbejderne lydhør og har fokus på at uddelere opgaver inden for de mulige ram-
mer. Dog savner og efterlyser medarbejderne fast afvikling af husmøder, indehol-
dende borgergennemgang, idet afholdelse af møderne ikke har været velfunge-
rende igennem en længere periode. Medarbejderne tilkendegiver enslydende med 
leder, at de i nogle situationer mangler værktøjer og faglig viden om borgere med 
psykiske lidelser, skønt de konsekvent tilstræber at møde borgerne på bedste vis. 

Medarbejderne oplever et overordnet godt arbejdsmiljø, som dog har været præ-
get af en presset tid med mange sygemeldinger.  

Til grund for tilsynets vurdering lægges medarbejdernes behov for kompetence-
udvikling samt rekrutteringsudfordringer. 

Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

Leder indleder med at anerkende sin medarbejdergruppe for deres store indsats 
og kreativitet under COVID-19 nedlukningen. Samtidig erfarede både leder og 
medarbejdere, hvordan restriktionerne påvirkede borgernes generelle livskvalitet 
i en negativ retning. Ligeledes oplevede de både frustrerende og forstående på-
rørende i perioden, og tiden anerkendes som svær for alle. 
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Leder og medarbejderne redegør endvidere for, hvordan de under COVID-19 re-
striktionerne har understøttet borgerne individuelt og i fællesskabet, bl.a. har 
der været musikalske udendørskoncerter, fokus på øget nærvær og hyggestunder, 
ligesom FaceTime flittigt blev anvendt som et løbende kontaktforum til de pårø-
rende eller ved væsentlige begivenheder, som da en borger blev oldemor. 

Ligeledes blev informationsniveauet til de pårørende i den interne Facebook 
gruppe øget i perioden, så der kunne følges med i hverdagen på plejecentret, og 
leder prioriterede at sende flere nyhedsbreve ud til de pårørende end vanligt. 

Leder og medarbejderne redegør dog for et positivt islæt med et vedvarende fo-
kus 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 borgere 

• 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 borgere 

• 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 borgere 

• 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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