
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport  

Brønderslev Kommune 
 

Sundhed og Velfærd 

Plejecenter Stengården 
 

 

  

Uanmeldt socialfagligt tilsyn 

 Oktober 2021



UANMELDT TILSYN OKTOBER MÅNED 2021 PELEJECENTER STENGÅRDEN BRØNDERSLEV KOMMUNE 

 

 

 
2 

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


UANMELDT TILSYN OKTOBER MÅNED 2021 PELEJECENTER STENGÅRDEN BRØNDERSLEV KOMMUNE 

 

 

 
3 

1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecenter Stengården, Stengården 38, 9320 Hjallerup 

Leder: Bente Ottesen Nielsen 

Antal boliger: 29 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 14. oktober 2021, kl. 08.30 – 13.30 

Deltagere i interviews: 

• Leder 

• Fire medarbejdere 

• Tre borgere 

Tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på plejecentret. 

Tilsynet er afrundet sammen med leder. 

Tilsynsførende:  

Senior Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Leder oplyser indledningsvist om den store forbedring, det nyrenoverede køkken har betydet for hver-
dagslivet og måltiderne på plejecentret. Borgerne har nu mulighed for at deltage i forskellige former for 
aktivitet i forbindelse med bl.a. madlavning og bagning, og spisestuen er blevet et fælles hjerterum for 
alle i huset.  

Dokumentationen har udgjort et kontinuerligt udviklingsområde siden sidste tilsyn, og implementering af 
FSIII er indført i foråret, hvilket ifølge leder er en udfordring for en del medarbejdere. Sekoiaskærme skal 
sættes op i foråret 2022.  

Det seneste år har været præget af en meget stor udskiftning blandt borgerne. Leder har lige afholdt 
MUS, og forskellige kompetenceudviklingsområder er så småt ved at komme i gang efter COVID-19 ned-
lukningen. Det igangværende kursusforløb om ” Vækstkultur” er ligeledes genoptaget, og medarbejderne 
er aktuelt meget optagede af de aktuelle moduler, som har omhandlet gennemgang af personprofiler.  

Medarbejdergruppen er ved at være godt rystet sammen, og de er kendetegnet ved stabilitet og meget 
lavt sygefravær. Der er aktuelt en vakant assistentstilling i aftenvagt, men ifølge leder kommer der kva-
lificerede ansøgninger til stillinger på plejecentret, og leder oplever ikke problemer med at skaffe vikarer 
ved behov. Den ene af plejecentrets to sygeplejersker har barselsorlov, og en sygeplejerske, ansat i 
flexjob, møder ind tre dage om ugen. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er ifølge leder arbejdet målrettet med udvikling af dokumentationen. Tilsynet vurderer dog, at an-
befalingerne fra sidste års tilsyn på området fortsat 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 Sten-
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 samlede vurdering, at Plejecenter Stengården er et velfungerende plejecenter med enga-
gerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er over-
ensstemmelse mellem ledelsens 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. Medarbejderne kan på relevant 
vis redegøre for, hvordan et vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i dagligdagen og i samarbejdet 
med borgerne.  

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at døgnrytmeplaner opdateres og udfoldes med beskrivelse af den faglige tilgang 
til borgerne.  

2. Tilsynet anbefaler, at tilstande og handleanvisninger opdateres, svarende til borgernes aktuelle hel-
hedssituation, og at evt. kognitive udfordringer hos borgerne afspejles i døgnrytmeplaner.  

3. Tilsynet anbefaler, at feltet generelle oplysninger anvendes ensartet og systematisk. 

4. Tilsynet anbefaler ledelsen og Hjælpemiddelcentralen at gå i dialog om mulige tiltag til forbedring 
af samarbejdet om hjælpemidler. 

5. Tilsynet anbefaler leder at følge op på medarbejdernes behov for mere viden om demens og neuro-
pædagogiske metoder. 

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: 3 

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

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter 
kvaliteten i daglig praksis. Centersygeplejerskerne er superbrugere, og de har et 
overordnet ansvar for løbende opfølgning og revidering af den sundhedsfaglige 
dokumentation. Medarbejderne har adgang til at benytte iPads til dokumentation, 
men ikke alle benytter sig heraf. 

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. Opgaveløsning, 
relateret til borgernes behov for hjælp til personlig pleje, er beskrevet i døgnryt-
meplaner, fraset i et tilfælde, hvor døgnrytmeplanen ikke er opdateret efter ind-
flytning. Den faglige tilgang til borgerne er sparsomt beskrevet. Feltet generelle 
oplysninger er udfyldt i varierende grad og anvendes ikke ensartet til beskrivelse 
af borgernes ressourcer, motivation og mestring. Enkelte tilstande savner opda-
tering. Elektronisk triagering i Nexus ses i alle tilfælde opdateret. 

Dokumentationen er beskrevet en et fagligt sprog. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

Borgerne modtager pleje, støtte og omsorgsydelser svarende til deres behov, og 
de giver udtryk for stor tilfredshed med den daglige hjælp. En borger oplyser 
desuden om stor tryghed ved de sundhedsfaglige indsatser, borgeren ydes. 

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

HverdagslivKommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling
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Kontinuitet i pleje og omsorg sikres bl.a. ved kontaktpersonordning, et fælles ko-
ordinerende morgenmøde, hvor sygeplejerske og leder deltager samt et kvarters 
triagering to til tre gange om ugen. Centersygeplejersken deltager i komplekse 
plejeopgaver og er tilgængelig for daglig vejledning og sparring ved behov. Cen-
tersygeplejerske er tillige tovholder for de faste lægekonferencer med pleje-
hjemslægen. Det tværfaglige samarbejde omkring særligt udfordrende borgerfor-
løb, med fx demenskoordinator eller ældrepsykiatri, betegnes som fagligt gi-
vende.  

Pleje og omsorg ydes med en god faglig standard og et vedligeholdende og reha-
biliterende sigte. Medarbejderne redegør med eksempler for, hvordan de motive-
rer borgerne til at vedligeholde deres funktionsniveau, og hvordan de forsøger at 
inddrage borgernes ressourcer mest muligt i hverdagslivet og i samarbejdet om 
den personlige pleje. Medarbejderne oplyser om deres særlige opmærksomhed på 
forebyggelse af tryksår, dehydrering og vægttab, som løbende følges op ved tria-
gering med sygeplejersken. 

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

Hjælpemidler 

Medarbejderne oplyser, at ventetiden fra bestilling til levering af et hjælpemiddel 
varierer meget. Samarbejdet med Hjælpemiddelcentralen følger en aftalt ar-
bejdsgang for rekvirering og aflevering af hjælpemidler, som dog opleves som 
meget bureaukratisk og tidskrævende, og dette har konsekvenser for borgerne. 
Medarbejderne har for nylig oplevet det frustrerende, at Hjælpemiddelcentralen 
fx leverer en vekseltrykmadras uden at medsende en undermadras, og at bestilling 
af en toiletforhøjer medførte gentagne opkald og rykkere og tog adskillelige dage.  

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Borgerne medinddrages i hverdagslivet på plejecentret, og borgerne oplever pas-
sende muligheder for at deltage i udbuddet af aktiviteter. Flere borgere kan selv 
opsøge aktivitet i lokalområdet, og en del borgere bliver opfordret til at deltage 
i aktiviteter, men foretrækker ofte at blive i egen bolig, hvilket de oplever re-
spekt omkring. 

Medarbejderne redegør for, hvordan borgerne understøttes i at leve et individuelt 
tilrettelagt hverdagsliv med mulighed for deltagelse i aktiviteter og fællesskab. 
De redegør for individuel hensyntagen til borgernes ønsker og vaner. En aktivi-
tetsmedarbejder forestår aktiviteter to gange ugentligt, og centerrådet har igen 
aktiviteter i huset, som borgerne gerne må deltage i i det omfang, de kan profi-
tere af det. En medarbejder i aftenvagt spiller tit på harmonika for borgerne, og 
plejecentrets nye bus bliver benyttet både til planlagte og spontane udflugter. 
Den nyopførte pavillon benyttes endvidere flittigt, fx til mandeklub med ølsmag-
ning. 

Borgerne finder madens og måltidernes kvalitet tilfredsstillende, og de er glade 
for at mødes i den nye fælles spisestue til måltiderne. Mange bliver i rummet og 
taler sammen efter måltiderne, og de nyder, at ernæringsassistenter er til stede 
og yder dem selskab og en snak, mens de arbejder i køkkenet. 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for deres roller og observationer i relation til 
måltiderne, hvor de lægger vægt på hjemlighed, dialog og nærvær.  

Tilsynet observerer en god stemning og atmosfære samt et aktivt miljø på fælles-
arealerne, hvor der på dagen afholdes gudstjeneste efterfulgt af kaffe og hjem-
mebag med høj deltagelse. 
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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, at der er en god omgangstone på plejecentret, og at medarbej-
dernes adfærd er imødekommende og humørfyldt.  

Medarbejderne lægger vægt på en åben og respektfuld omgangstone, hvor de mø-
der borgerne hvor de er, og hvor de tager hensyn til borgernes kognition, indivi-
duelle livsstil og sproglige jargon. De kan desuden redegøre for, hvordan de er 
rollemodeller for nye kolleger og elever, som skal introduceres til plejecentrets 
værdier og til kommunikation og adfærd med borgerne.  I den forbindelse reflek-
terer medarbejderne over det gode udbytte af undervisningen i DISK-profiler, hvor 
de sammen øver sig i en anerkendende og ligeværdig kommunikation. 

Tilsynet observerer overalt en hjertelig og imødekommende omgangstone og ad-
færd mellem medarbejdere og borgere på fællesarealer.  

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

Såvel leder som medarbejdere vurderer, at de relevante faglige kompetencer 
samlet set er til stede i forhold til målgrupperne. De kender egne og kollegers 
kompetencer, og i tvivlstilfælde kontaktes centersygeplejerskerne. En medarbej-
der tilkendegiver, at hun som erfaren social- og sundhedsassistent oplever det 
som et personligt kompetencetab, at hun ikke længere må udføre de samme sund-
hedsfaglige opgaver som før i tiden. 

Muligheder for at søge kurser og uddannelse anser medarbejderne som gode, li-
gesom de anerkender deres lydhøre og hjælpsomme leder. Samtidig udtaler med-
arbejderne et behov for at supplere deres viden om demens og neuropædagogik, 
idet flere borgere med demens og kognitive udfordringer er flyttet ind i takt med 
den store udskiftning i borgergruppen. 

Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

Lederen og medarbejderne har understøttet borgerne individuelt i fraværet af 
aktiviteter og centerrådets gang i huset i forbindelse med nedlukningen. Leder 
oplevede, at der under nedlukningen pga. færre stimuli i hverdagen faldt mere ro 
på borgere med demens, mens flere pårørende led et stort afsavn i forbindelse 
med besøgsrestriktionerne. Relationer mellem borgere og medarbejdere blev i 
nogle tilfælde styrket. Lederen og medarbejderne har i hele perioden haft stor 
opmærksomhed på at være ekstra opsøgende med telefonisk kontakt og informa-
tion på mail til de pårørende. 

Den skærpede opdeling af medarbejderne på plejecentrets tre etager, som blev 
effektueret under nedlukningen, er forsøgt bibeholdt, da erfaringen var, at det 
for borgerne betød en øget kontinuitet og tryghed i hverdagen.  

2.5 RDERING 

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 
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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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