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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: Plejecentret Valdemarsgade, Valdemarsgade 25, 9700 Brønderslev 

Leder: Lene Weibel Winther 

Antal boliger: 32 boliger for borgere med demens – heraf tre skærmede pladser + en aflastningsplads  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 6. oktober 2021, kl. 10.45 – 14.45 

Deltagere i interviews: 

• Leder og gruppeleder 

• Fire medarbejdere 
 

Den tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på plejecen-

tret. 

Tilsynet er afrundet sammen med leder. 

Tilsynsførende:  

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

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Ledelsen beskriver overordnet Plejecentret Valdemarsgade som et velfungerende demenscenter med fo-
kus på borgernes livskvalitet. Ledelsen er aktuelt meget optagede af, hvordan medarbejderne løbende 
opkvalificeres på det faglige plan, og gruppeleder, som i praksis har det faglige ledelsesansvar, afslutter 
om kort tid sin diplomuddannelse rettet mod demens. Udviklingsindsatsen er deraf at få indlejret og 
omsat de demensfaglige teoretiske rammer og metoder yderligere til praksis via forskellige mødefora, fx 
ved borgerkonferencer og triageringsmøder. Derudover ønsker ledelsen at efteruddanne flere medarbej-
dere i forhold til, hvordan medarbejderne i højere grad kan medvirke til at forebygge udadreagerende 
adfærd hos borgerne. Yderligere fortæller ledelsen om de mange igangværende projekter, bl.a. ”Mad og 
måltider” med Værdighedsrejseholdet, og Projekt Bestyrelse, hvor kvalitetsteamet arbejder med at un-
derstøtte stedets dokumentationspraksis, som er flere medarbejderes store udfordring. Forårets imple-
mentering af FSIII-forløb er vanskeliggjort pga. undervisning via Teams, og det er et fortsat ledelsesmæs-
sigt skærpet fokus at understøtte medarbejderne gennem daglig sparring og løbende undervisning.  

Af udfordringer nævner ledelsen et periodevist behov for flere skærmede pladser samt rekrutteringsud-
fordringer af fagligt kvalificeret personale. Medarbejdergruppen beskrives som stabil og med mange er-
farne medarbejdere med høj anciennitet. Sygefraværet er en smule højere end vanligt forårsaget af tre 
medarbejderes langtidssygemeldinger, grundet fysiske skavanker. Der er ingen vakante stillinger. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Ledelsen oplyser, at der er arbejdet med sidste år anbefalinger vedr. dokumentationen, men de erkender, 
at FSIII ikke i fuldt omfang er velimplementeret. Tilsynet bemærker, at udfoldelse af medarbejdernes 
faglige tilgange i borgernes døgnrytmeplaner 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 Plejecentret Val-
demarsgade. 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 Plejecentret Valdemarsgade er et velfungerende plejecenter med 
engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel og tryghed for borgere ramt af fremskreden 
demens. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse 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 kompetent 
vis redegøre for, hvordan et vedligeholdende og rehabiliterende sigte indgår i samarbejdet med borgerne 
med afsæt i medarbejdernes socialpædagogiske metoder og tilgangen til personcentret omsorg. Tilsynet 
vurderer samtidig, at det vil kræve en fortsat ledelsesmæssig indsats at understøtte medarbejdernes doku-
mentationspraksis. 

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 indeholder handleanvisende beskrivelser af medarbejdernes 
pædagogiske og faglige tilgange.  
 

2. Tilsynet anbefaler, at tilstande løbende ajourføres, og at der sikres sammenhæng til borgernes døgn-
rytmeplan. 

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 oplyser, at de arbejder målrettet med dokumentationen, så den 
understøtter kvaliteten i daglig praksis. Der er en klar ansvarsfordeling i forbin-
delse med opdatering af dokumentationen, hvor kontaktpersoner er tovholdere.  

Dokumentationen er gennemgået med gruppeleder, som også er superbruger.  

Dokumentationen fremstår delvist opdateret og fyldestgørende. Feltet Generelle 
oplysninger er beskrevet med fyldestgørende beskrivelser fraset en enkelt spar-
som udfyldt livshistorie.  

Tilstande er med enkelte undtagelser opdaterede. Døgnrytmeplaner fremstår i to 
tilfælde handlingsvejledede med udgangspunkt i borgerens helhedssituation. Den 
sidste døgnrytmeplan fremstår ikke opdateret i relation til borgers aktuelle til-
stand og indsatser.  

Der savnes i samtlige døgnrytmeplaner sammenhæng til relevante tilstande, ud-
dybende beskrivelser af borgernes indsatser, ligesom medarbejdernes faglige og 
pædagogiske metoder qua målgruppen bør beskrives, fx hvordan en borger med 
udadreagerende adfærd guides og understøttes. 

Dokumentationen er beskrevet i en faglig og etisk standard. 

  

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: 5 

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

Borgerinterview har ikke kunnet foretages, men borgerne er glade og virker til-
fredse med medarbejderne. Tilsynet bemærker ligeledes, at samtlige borgerne er 
soignerede og virker veltilpasse. 

Plejecentret arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer de demensramte borgere 
den rette pleje og omsorg via koordinerende morgenmøder, kontaktpersonord-
ning, daglig triagering og løbende sparring. Endvidere redegør medarbejderne for, 
at borgernes forskelligartede behov stiller store krav til medarbejdernes fleksibi-
litet, kreativitet og relationsarbejdet. Derudover arbejder medarbejderne med 
borgerkonferencer og en fast struktur for borgerne med afsæt i faglige og social-
pædagogiske metoder, fx neuropædagogik og sanseberøring. Der beskrives et 
særdeles velfungerende tværfagligt samarbejde på plejecentret, hvor samtlige 
medarbejdere aktivt indbyder til faglig sparring, ligesom samarbejdet med eks-
terne samarbejdspartnere, fx ældrepsykiatri og diætist, opleves som fagligt kon-
struktivt. 

Pleje og omsorg leveres efter en god faglig standard og med et rehabiliterende 
sigte, hvor medarbejderne har øje for borgernes varierende formåen. Der er re-
levant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, bl.a. ved at tilbyde rette sti-
muli og aktivitet til borgerne. 

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

 

Hjælpemidler 

Leder og medarbejdere oplyser, at ventetiden fra bestilling af et hjælpemiddel 
til leveringen er kort, og der følges en aftalt arbejdsgang for rekvirering og/eller 
aflevering af hjælpemidler. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Ledelse og medarbejdere redegør for, hvordan borgerne medinddrages i hverdags-
livet og med mulighed for at deltage i et varieret udbud af aktiviteter, tilpasset 
borgernes kognitive niveau. Borgernes interesse, vaner og livshistorier inddrages 
ligeledes i videst muligt omfang. Medarbejderne redegør yderligere for et stort 
fokus på ”at invitere borgerne” til spontane aktiviteter samt opmærksomhed på, 
at borgerne føler sig inkluderet i hverdagslivet på plejecentret. Faste aktiviteter 
arrangeres bl.a. af den tilknyttede kommunale aktivitetsmedarbejder og Center-
rådets mange frivillige, som fx tilbyder gymnastik, sang og cykling hver søndag. 
Medarbejderne redegør yderligere for klippekortsordningens anvendelse og ud-
møntning. 

Maden vurderes af borgere som tilfredsstillende. 

Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet, bl.a. ved at maden anrettes indbydende og med 
en fast bordplan med fokus på at forebygge konflikter. Medarbejderne beskriver, 
hvordan de understøtter borgerne til måltiderne gennem berøring og guidning og 
via fokus på at skabe en god stemning ud fra borgernes aktuelle dagsform. Derud-
over observerer medarbejderne borgernes ernæringsmæssige helhedssituation – 
og de følger op med relevant sparring og indsatser, fx ved mistanke om dysfagi. 

Tilsynet observerer en god stemning og atmosfære samt et aktivt miljø på flere 
fællesarealer. Flere borgere er fx samlet i en opholdsstue med en nærværende 
medarbejder. Endvidere bemærker tilsynet, at flere borgere på gåtur i gårdhaven 
er smilende og vinker til medarbejderne. 
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Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

Borgerne har svært ved at redegøre for omgangstonen, grundet deres kognitive 
svækkelse, men tilsynet observerer overalt, at borgerne virker trygge i deres om-
givelser, og at de mødes anerkendende og respektfuld af samtlige medarbejdere. 
Eksempelvis bemærkes en urolig borger, som mødes med nærvær af en medar-
bejder, der både verbalt og nonverbalt kommunikerer med borger, bl.a. med et 
kram, hvorefter borger og medarbejder følges hånd i hånd til borgers bolig.  

Ledelsen og medarbejdere redegør for, at kommunikationen til borgerne målret-
tes og tilpasses den enkelte borgers omskiftelige tilstand og behov. Der er bl.a. 
stort fokus på at aflæse borgernes verbale og nonverbale kropssprog. Der lægges 
endvidere vægt på at skabe tryghed og tillid i samspillet mellem borgere og med-
arbejdere med øje for en ligeværdig og anerkendende tilgang. Ligeledes fortæller 
en medarbejder, hvordan hun respektfuld inddrager en inaktiv borger gennem 
formidling i hele morgenplejen. 

Indflytningssamtalen med borger og pårørende anvendes endvidere som et aktivt 
redskab i forhold til at arbejde med en individuelt tilpasset kommunikation og 
adfærd, som medvirker til at fremmer borgers livskvalitet. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

Ledelse og medarbejdere vurderer, at medarbejderne besidder kvalificerede og 
relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppen. Ledelsen oplyser ligele-
des, at de ved ansættelser har et stort fokus på en kommende medarbejders men-
neskesyn, som skal stemme overens med plejecentrets kultur og værdier i relation 
til arbejdet med demensramte borgere. Ledelsen afholder MUS og redegør ligele-
des for deres arbejde med omsorgskulturen blandt medarbejderne, idet medar-
bejdernes trivsel afspejles til omverdenen og dermed tilgangen til borgerne. 

Medarbejderne oplever, at de har gode muligheder for kompetenceudvikling gen-
nem VAR, kurser og projekter, og de har faglig konstruktiv sparring via de mange 
tvær- og monofaglige mødefora, fx borgerkonferencer og triage. Endvidere har 
alle gennemført ABC-demensmodul via e-learning, og en stor andel af medarbej-
dergruppen har tillige været på kursus i neuropædagogiske tilgange og trykmas-
sage til demensramte mennesker. 

Medarbejderne vurderer samstemmigt, at de har et internt godt arbejdsmiljø, og 
de oplever sig mere og mere som en fælles samlet helhed. Ifølge medarbejderne 
opleves ledelsen som lydhøre, tilgængelige og meget opmærksomme på medar-
bejdernes omskiftelige praksis, og de beskriver med eksempler, hvordan ledelsen 
aktivt er opsøgende og omsorgsfulde ved hverdagsbegivenheder. 

Årets tema: 

COVID-19 restrik-
tionerne 

 

Scores ikke 

Ledelse og medarbejderne vurderer, at COVID-19 restriktionerne væsentligt for-
ringede livskvaliteten hos borgerne, grundet det store savn af pårørende. Der var 
i en længere periode helt lukket ned for besøg af pårørende, og det kunne mærkes 
hos borgerne, hvor enkelte borgere fik depressionslignende tegn. Ledelsen og 
medarbejderne arbejdede i den periode målrettet med at kompensere for pårø-
rendes fravær, bl.a. med fokus på ekstra berøring og forebyggelse af hudsult, 
ligesom ekstra nærvær og tilsyn blev prioriteret.  

Medarbejderne har forskellige erfaringer vedrørende samspillet med borgerne, 
når medarbejderne arbejdede med værnemidler på. Nogle borgere havde svært 
ved at aflæse medarbejderne, mens andre borgere kunne genkende medarbej-
dernes stemme, kropssprog og den vanlige struktur for plejen og hverdagen. Yder-
ligere oplevede ledelsen og medarbejderne det vanskeligt at etablere et trygt og 
tillidsfuldt samarbejde med nye pårørende, da al kommunikation foregik pr. mail 
eller telefonisk. Denne indsigt anerkendes med fokus på, hvor betydningsfuldt det 
fysiske møde med pårørende er i dagligdagen. 
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Ledelse og medarbejderne redegør dog for et positivt og 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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