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Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt skærpet tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for 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 observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede 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 friplejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Vivaldi Friplejehjem, Vivaldis vej 8, 9700 Brønderslev 

Forstander: Aleksia Berthelsen 

Antal boliger: 44  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 18. januar 2022, kl. 09.45 – 16.45 

Deltagere i interviews: 

• Forstander 

• Fire medarbejdere, heraf en sygeplejerske 

• Seks borgere 

• Fire pårørende 

 

De tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer i samtlige afdelinger og talt 
med medarbejdere og borgere ved rundgang på friplejehjemmet i både dag- og aftenvagt. Interviews 
med de fire pårørende er afholdt telefonisk. 

Forstander var ikke til stede ved tilsynets afslutning, men tilsynet er efter aftale afrundet på Teams-
møde om aftenen på tilsynsdagen sammen med forstander, som er oplyst om tilsynets forløb, observati-
oner og foreløbige vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Senior Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM 

Manager Helle Charlotte Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes i samarbejde med friplejehjemmets basissygeplejerske. Forstander, som er til indflyt-
ningsmøde, støder til kort efter. Afdelingssygeplejersken, som er stedfortræder for forstander, er fravæ-
rende på dagen. 

Forstander oplyser, at der efter sidste BDO-tilsyn i oktober 2021 er udarbejdet flere handleplaner som 
opfølgning. En medarbejder er fx trukket ud periodevis til at udføre stikprøver i dokumentationen, og 
hensigten er at uddanne flere Nexus-superbrugere. Ligeledes oplyser forstander, at der, for at styrke 
kontinuiteten, er sat ind på at skærpe kontaktpersonsordningen, så medarbejderne primært er tilknyttet 
få borgere. Næste skridt er ifølge forstander, at funktionsbeskrivelser vedrørende kontaktpersoner og 
teams nedfældes på skrift, idet det indtil videre kun er italesat mundtligt på et personalemøde. Tilsyns-
rapporten fra 2021 er yderligere drøftet med medarbejderne på et personalemøde, bl.a. i forhold til 
medarbejdernes efterspørgsel om en mere synlig ledelse. I den forbindelse nævner forstander, at hun 
sammen med afdelingssygeplejersken tilstræber at være tilgængelig, fx fordeler forstander og afdelings-
sygeplejerske sig til morgenmøderne i de forskellige teams i det omfang, som er muligt, ligesom de selv 
opsøger medarbejderne i hverdagen.  

Af øvrige udviklingstiltag er efteruddannelse prioriteret, og samtlige medarbejdere er i marts tilmeldt 
kursus i ”Ånd og rødder” med afsæt i Diakonstiftelsens værdigrundlag. 

Rekruttering af kvalificerede faglærte medarbejdere er ifølge forstander fortsat vanskeligt, og eksterne 
vikarer og afløsere dækker ind ved sygemeldinger. Aktuelt har friplejehjemmet en vakant stilling, som er 
i opslag, og friplejehjemmet har også to medarbejdere på barsel og en på kort barsel, som dækkes ind 
ved hjælp af afløsere og faste medarbejdere.  
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Medarbejdersituationen er aktuelt påvirket af COVID-19 smitte med tre hjemsendte medarbejdere og to 
tidligere smittede, som nu er tilbage. Forstander oplever fleksible og hjælpsomme medarbejdere, som 
gerne giver en ekstra hånd med i belastede perioder.  

Sygefraværet beskrives af forstander som moderat – dog er kortidsfraværet påvirket af den aktuelle CO-
VID-19 situation. 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Forstander oplyser, at der aktuelt arbejdes ihærdigt med seneste tilsyns anbefalinger ud fra en omfat-
tende handleplan, som er iværksat i samarbejde med Brønderslev Kommune. 
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2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Brønderslev Kommune foretaget et uanmeldt skærpet kommunalt tilsyn på Vivaldi 
Friplejehjem. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, 
som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

Dokumentationen for seks borgere er gennemgået sammen med en basissygeplejerske og forstander. 

  

Det er tilsynets samlede vurdering, at Vivaldi Friplejehjem aktuelt har store udfordringer, som påvirker den 
samlede kvalitet af kerneydelsen. Mangel på faglærte medarbejdere, stort flow og manglende ressourcer i 
personalegruppen samt ledelsesfravær påvirker kontinuiteten, fagligheden, trivslen og hverdagslivet på fri-
plejehjemmet. Samtidig ses der mangelfuld dokumentation og mangelfuld koordinering af - og opfølgning 
på - pleje- og sundhedsfaglige indsatser, som kan true borgersikkerheden.  

Friplejehjemmets ledelse arbejder sammen med medarbejderne på at skabe sikker drift og tryghed for 
borgerne, og de er opmærksomme på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med borgere og pårørende. 
Den borgeroplevede kvalitet er overvejende tilfredsstillende, mens pårørendes oplevelser er præget af va-
rierende tilfredshed.  

Tilsynet vurderer overordnet, at der er behov for en skærpet og målrettet ledelsesmæssig indsats i forhold 
til levering og sikring af kerneydelsen og de social- og sundhedsfaglige indsatser samt opkvalificering af den 
samlede dokumentation. Det er samtidig tilsynets vurdering, at der er behov for, at ledelsen straks iværk-
sætter initiativer, rammer og strukturer til understøttelse af medarbejdernes individuelle og samlede behov 
for faglig udvikling, herunder undervisning i basal pleje, sundhedsfremme og forebyggelse.  

Endelig er det tilsynets vurdering, at der er behov for en målrettet ledelsesmæssig indsats for at forbedre 
rammerne for forventningsafstemning og opfølgning på samarbejdet med pårørende. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre de nødvendige rammer for dokumentation og iværksætte indsat-
ser til at understøtte medarbejdernes dokumentationspraksis, særligt med henblik på at skabe ens-
artet anvendelse af Nexus og understøtte kvaliteten i praksis.  
 

2. Tilsynet anbefaler medarbejderne, at døgnrytmeplanerne konsekvent foreligger med fyldestgørende 
beskrivelser af borgernes aktuelle behov for pleje døgnet rundt og med beskrivelser af medarbej-
dernes indsatser, herunder faglige og pædagogiske tilgange til borgerne. 

 
3. Tilsynet anbefaler, at feltet generelle oplysninger konsekvent udfyldes og opdateres i forhold til 

borgernes aktuelle helhedssituation. 
 

4. Tilsynet anbefaler ledelse, sygeplejersker og medarbejdere et skærpet fokus på, at funktionsevne- 
og helbredstilstande, triagering og observationsnotater er fyldestgørende vurderet, udfyldt og opda-
teret. 
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5. Tilsynet anbefaler ledelsen at implementere og sikre en ensartet og systematisk koordineret praksis, 

herunder funktions- og opgavebeskrivelse for kontaktpersoner og teams samt beskrivelse af rammen 
for triagering. 

 
6. Tilsynet anbefaler ledelsen en skærpet indsats i forhold til at sikre, at ufaglærte medarbejdere ken-

der til og er oplært i borgeropgaverne og på faglig forsvarlig vis kan udføre kerneopgaverne hos 
borgerne. 

 
7. Tilsynet anbefaler ledelsen at følge op på medarbejdernes oplevelse af meget stor travlhed og man-

gel på frokostpause. 
 

8. Tilsynet anbefaler ledelsen og sygeplejerskerne et skærpet fokus på sundhedsfremmende og fore-
byggende indsatser og undervisning af medarbejderne i relation hertil. 

 
9. Tilsynet anbefaler ledelsen en øget opmærksomhed på, at det rehabiliterende sigte konsekvent an-

vendes i samarbejde med borgerne i daglig praksis. 

 
10. Tilsynet anbefaler ledelsen en skærpet indsats for, at samtlige medarbejderne opnår kendskab til, 

og konsekvent følger, gældende regler for medicinhåndtering. 

 
11. Tilsynet anbefaler friplejehjemmet et vedvarende fokus på, at borgerne tilbydes meningsfulde akti-

viteter, som tilgodeser deres individuelle behov. 

 
12. Tilsynet anbefaler ledelsen en vedvarende opmærksomhed på, at samtlige medarbejdere udviser en 

professionel adfærd og omgangstone over for borgere og pårørende, herunder at ledelse og medar-
bejdere drøfter forebyggelse af forråelse, og aftaler, hvordan der bør handles på oplevelsen af uhen-
sigtsmæssig kommunikation eller adfærd. 

 

13. Tilsynet anbefaler ledelsen en skærpet indsats i forhold til at sikre medarbejdernes individuelle og 
samlede behov for kompetenceudvikling på det sociale- og sundhedsfaglige område. 

 

14. Tilsynet anbefaler ledelsen en målrettet indsats for at sikre den generelle medarbejdertrivsel, bl.a. 
ved øget nærvær, faglig ledelse og jævnlig afholdelse af MUS. 

 

15. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op på medarbejdernes behov for ledelsesmæssig opbakning og 
retning i en presset tid med begrænsede faglige ressourcer. 

 

16. Tilsynet anbefaler, at ledelsen konsekvent følger op på henvendelser fra pårørende. 

 

17. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samråd med pårørende drøfter mulige forbedringstiltag til at sikre 
et åbent og tillidsfuldt pårørendesamarbejde. 

2.3 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
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 vurdering) 

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: 2 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i lav grad lever op til indikatorerne. 

Medarbejderne er opmærksomme på dokumentationens betydning i relation til at 
understøtte kvaliteten i praksis. Medarbejderne tilstræber at opdatere den dag-
lige dokumentation, men de oplever ofte manglende tid, ligesom de savner en 
transparent rolle- og ansvarsfordeling for opfølgning af indsatser. Forstander op-
lyser, at der nu er indkøbt IPads til alle medarbejderne, og at medarbejderne -
med undtagelse af aften- og nattevagterne - i december måned var trukket ud til 
opfølgning og opdatering af dokumentationen.  

Dokumentationen fremstår generelt mangelfuldt udfyldt og opdateret, og den 
mangler sammenhæng og opfølgning på indsatser. Borgernes behov for pleje og 
omsorg er i varierende grad beskrevet i døgnrytmeplanerne. Der savnes fx i flere 
tilfælde udfoldelse af borgernes hjælp til bad og fyldestgørende beskrivelser af 
borgernes behov for hjælp i aften- og nattetimerne. Yderligere mangler der be-
skrivelser af medarbejdernes indsatser, fx i forbindelse med en borgers behov for 
hjælp til sufficient væskeindtag eller vedrørende medarbejdernes faglige og pæ-
dagogiske tilgange til borgere med kognitiv svækkelse.  

Feltet generelle oplysninger er sparsomt eller ej udfyldt, særligt savnes beskri-
velser af borgernes mestring, motivation, ressourcer og vaner.  

Funktionsevnetilstande er i to tilfælde opdateret, hvorimod der hos fire borgere 
savnes fyldestgørende og opdaterede tilstande, som beskriver borgernes samlede 
behov, fx vedrørende hjælp til bad og personlig pleje. 

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv

Kommunikation og adfærd

Kompetencer og udvikling

Pårørendesamarbejdet
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Helbredstilstande er i to tilfælde opdateret, mens der er hos fire borgere mang-
lende opfølgning på faglige indsatser, fx i forhold til smerter, vægtkontrol, og 
forebyggelse af tryksår. Desuden savnes opfølgning på en borgers indlæggelse og 
behandling. Yderligere mangler flere helbredstilstande fyldestgørende beskrivel-
ser i relation til borgernes aktuelle helhedssituation, fx vedrørende en borgers 
risiko for dehydrering. Desuden bemærkes et observationsnotat, som ikke relate-
rer til borgers konkrete tilstand. 

To borgere ses ikke triageret, mens en borger siden oktober 2021 er triageret gul 
uden henvisning eller historik herfor. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt sprog.  

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 1 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget lav grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne giver overvejende udtryk for, at de modtager pleje- og omsorgsydelser, 
som svarer til deres behov. De er især trygge ved kendte og faste medarbejdere, 
idet de generelt bemærker en større udskiftning i personalegruppen.  

Flere pårørende oplever svingende kvalitet af plejen for deres kære, som påvirkes 
af medarbejderudskiftningen. Flere pårørende udtrykker, at medarbejderne er 
søde, men at mange medarbejdere ikke kender tilstrækkeligt til opgaverne hos 
borgerne. En pårørende oplyser bl.a., at hendes kognitivt friske familiemedlem 
ved en fejl, to gange i den seneste tid har fået udleveret en andens borgers me-
dicin, som borger følte sig presset til at indtage, idet medarbejderen insisterede 
kraftigt. Da samme hændelse gentog sig, sagde borger fra. En sygeplejerske be-
klagede efterfølgende fejlen.   

En anden pårørende er overvejende tilfreds med håndteringen af moderens dag-
ligdag, men pårørende undres over dennes manglende soignering ved besøgene. 
En tredje pårørende har gentagne gange observeret og erfaret mangelfuld pleje 
af sin kære, hvilket er påpeget over for ledelsen. Samme pårørende oplever ringe 
krops- og tandhygiejne af sin kære, manglende hygiejne og oprydning i boligen, 
og pårørende har flere gange måttet guide medarbejderne til at iværksætte be-
handling i forbindelse med opstået UVI. For kort tid siden oplevede den pårørende 
tillige, at en medicinsk behandling ikke blev opstartet som ordineret, før pårø-
rende spurgte ind til forløbet. En fjerde pårørende oplyser, at familien særskilt 
betaler friplejehjemmet for, at deres familiemedlem kan få træning af stedets 
fysioterapeut. 

Friplejehjemmet arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den nød-
vendige pleje og omsorg via kontaktpersonordning- og teams og løbende koordi-
nering og sparring. Medarbejderne oplyser, at afdelingssygeplejersken som regel 
udarbejder og fordeler borgeropgaverne ud fra relationer og kompetencer, som 
dog sjældent kan efterleves pga. sygefravær og mange afløsere. Forstander og 
medarbejdere oplyser, at kontaktpersonsfunktionen er ved at blive redefineret, 
men at det ikke er tydeligt for medarbejderne, hvad der ligger i rollen og opga-
verne frem over. Ved ændringer i borgernes tilstand eller ved sygeplejefaglige 
problemstillinger inddrages sygeplejerskerne løbende, ligesom fysioterapeuten 
hidkaldes ved problemer vedrørende bevægeapparatet. Hver tredje uge afvikles 
der fagmøder, herunder triagering og borgergennemgang, men medarbejderne 
oplyser, at der oftest kun er to-tre deltagende medarbejdere, idet der ikke er 
mødepligt. I den forbindelse savner medarbejderne redskaber og ensartethed ved 
afvikling af triage, hvilket de tidligere har efterspurgt hos ledelsen uden efterføl-
gende ledelsesmæssig respons. 

Medarbejderne beskriver travlhed og mangel på tid til optimal pleje og opfølgning 
i hverdagen, og de har ofte ingen pauser i løbet af dagen. Medarbejderne udtryk-
ker mismodigt, at de ikke kan udføre kerneopgaverne hos borgerne, som de gerne 
ville, og de reflekterer fx over, at forebyggelse af UVI og pneumoni kunne forbed-
res.  
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Ligeledes bemærker medarbejderne en meget svingende faglighed blandt kolle-
gaerne, hvorfor den daglige pleje til borgerne ifølge medarbejderne meget vel 
kan være personafhængig, ud fra den enkeltes faglighed og borgerkendskab. 

Medarbejderne har fokus på det rehabiliterende sigte, men de tilkendegiver, at 
det kan knibe med konsekvent at arbejde med et rehabiliterende afsæt - men det 
prioriteres så vidt muligt. 

Tilsynet observerer en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard i boliger, på fæl-
lesarealer og vedrørende borgernes hjælpemidler. 

Til grund for tilsynets vurdering tillægges det betydning, at der mangler struktur 
og systematik i levering og opfølgning på såvel social- som sundhedsfaglige ind-
satser. Samtidig vurderer tilsynet, at observationer eller ændringer hos borgerne 
ikke i tilstrækkelig grad giver anledning til, at medarbejderne handler forebyg-
gende, og at ovennævnte episode vedrørende alvorlige fejl i medicinhåndteringen 
indikerer, at borgersikkerheden kan være truet. Endvidere vurderes det høje an-
tal ufaglærte afløsere at udfordre borgerkontinuiteten og kvaliteten af kerneydel-
sen markant. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 3 

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

Borgerne medinddrages i hverdagslivet på friplejehjemmet, og de har mulighed 
for at deltage i forskellige udbud af aktiviteter. To borgere er glade for stolegym-
nastik, og musikarrangementerne er særdeles populære hos flere borgere. En-
kelte borgere giver udtryk for, at der sker for lidt. Borgerne udtrykker, at de har 
indflydelse og selvbestemmelse i forhold til pleje, døgnrytme og hverdagsliv.   

En pårørende fortæller, at dennes familiemedlem efter indflytningen jævnligt 
deltager i aktiviteter, som ikke tidligere havde familiemedlemmets interesse.  En 
anden pårørende fortæller undrende, at borgers livshistorie, som udførligt blev 
udarbejdet til friplejehjemmet, ifølge ledelsen er bortkommet, hvilket begrænser 
medarbejdernes forudsætninger for at tilgodese pleje og aktiviteter for familie-
medlemmet, som er kognitivt svækket. 

Medarbejderne beskriver deres fokus på, hvordan borgerne understøttes i at leve 
et individuelt tilrettelagt hverdagsliv med mulighed for deltagelse i aktiviteter og 
fællesskab. I den forbindelse fortæller medarbejderne, hvordan de tager indivi-
duelle hensyn til borgernes ønsker og vaner. Friplejehjemmet har ansat to aktivi-
tetsmedarbejdere til varetagelse af klippekortsydelserne.  Medarbejderne tilken-
degiver dog et øget og fremadrettet fokus på at tilbyde nogle borgere flere indi-
viduelle aktivitetstilbud, særligt de, som ikke profiterer af større fællesarrange-
menter. 

Borgerne beskriver maden som tilfredsstillende og måltiderne som hyggelige.  

Medarbejderne har faglige refleksioner vedrørende madens og måltidernes betyd-
ning for borgernes livskvalitet. De beskriver deres fokus på, at borgerne oplever 
måltiderne hyggelige, som bl.a. støttes med bordplan, individuelle hensyn og 
medarbejderdeltagelse. Ligeledes observeres borgernes ernæringsmæssige pro-
blemstillinger, fx synkebesvær, og medarbejderne inddrager kommunens ergote-
rapeut ved behov.  

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 2 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i lav grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne giver udtryk for en overvejende god omgangstone på friplejehjemmet, 
og at medarbejdernes adfærd er venlig og respektfuld, fraset en tidligere beskre-
vet hændelse vedrørende medicinadministration.  

En pårørende oplyser, at dennes familiemedlem har udtrykt, at det er svært at 
forstå de medarbejdere, som har sproglige udfordringer, hvilket ligeledes gør sig 
gældende for den pårørende, men de har ikke fulgt yderligere op på dette, da 
hverken den pårørende eller borger vil være til ulejlighed. En anden pårørende 
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har bemærket en ”mærkelig” atmosfære på friplejehjemmet, og pårørende op-
lever hverken medarbejderne eller ledelsen som særligt imødekommende.  

Medarbejderne lægger vægt på, at kommunikationen og samspillet med borgerne 
bygger på respekt, bl.a. ved dialog og ved at være lydhør, ligesom borgernes 
kropssprog afkodes. Derudover har medarbejderne fokus på den individuelle rela-
tion og jargon, som afvejes alt efter borgerkendskab og situation.  

Medarbejderne tilkendegiver, at borgertilgange kan variere i den samlede medar-
bejdergruppe, og de har bl.a. kendskab til en hændelse imellem en borger og en 
medarbejder, som udviklede sig uhensigtsmæssigt. Ligeledes nævner medarbej-
derne et kompliceret borgerforløb, hvor samtlige medarbejdere ikke udviste en 
professionel adfærd. I dette tilfælde manglede der, ifølge medarbejderne, ledel-
sesmæssig understøttelse og opbakning, og supervision blev efterspurgt uden le-
delsesmæssig respons.  

En medarbejder oplyser, at hun flere gange har overhørt kolleger anvende en me-
get uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd over for borgerne. Adspurgt, hvor-
dan hun handlede på oplevelsen, oplyser medarbejder, at hun valgte ikke at 
adressere kollegaen - eller ledelsen - idet hun ikke ønskede at gøre sig upopulær. 

Tema 5: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 2 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i lav grad lever op til indikatorerne.  

Forstander vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer i for-
hold til målgrupperne, fx har flere erfaring inden for gerontopsykiatri. Forstander 
erkender, at driften fortsat fylder meget i hverdagen, ligesom tiden med COVID-
19 har påvirket mulighederne for medarbejdernes kompetenceudvikling. Derfor 
er flere kompetenceudviklingstiltag i støbeskeen, og flere medarbejdere skal i 
2022 afsted på kurser, fx inden for palliation og neuropædagogik. Forstander op-
lyser om et kontinuerligt fokus på at klæde ufaglærte medarbejdere og afløsere 
fagligt på til borgeropgaver, bl.a. gennem et fast program og opfølgning med le-
delsen. Forstander oplyser endvidere om, at der er tilbudt MUS til medarbejderne, 
og forstanderen oplever, at medarbejdertrivslen er opadgående. 

Medarbejderne oplyser, at der ved komplekse borgerforløb er afviklet fast team-
baseret sparring, og at de løbende har tværfaglig sparring og kendskab til hinan-
dens individuelle kompetencer, som de opsøger efter behov, og som samlet un-
derstøtter helhedssynet på borgerne. Medarbejderne beskriver samtidig, at 
fagmøder overordnet ikke er fagligt berigende, grundet manglende struktur og 
sparsom deltagelse eller aflysning. Ifølge medarbejderne er det heller ikke alle 
kollegaer, som formår at omsætte faglighed i praksis, fx ved basale plejeopgaver.  

Medarbejdernes daglige praksis og trivsel beskrives som meget personafhængig, 
hvor weekendvagter opleves som positive, fordi medarbejderne arbejder i gode 
teams. Ligeledes medvirker de tætte relationer til borgerne positivt til arbejds-
glæde, og medarbejderne oplever, at de har et betydningsfuldt og meningsfuldt 
arbejde, når det gælder den tætte borgerrelaterede indsats.  

Flere medarbejdere er triste over den store medarbejderudskiftning, som i en 
længere periode har foregået på stedet. Medarbejderne efterspørger en synlig og 
nærværende ledelse med øget fokus på faglig retning, styring og organisering, 
ligesom opfølgning på medarbejdernes forespørgsler i flere tilfælde savnes, fx 
lederinitiativ i relation til en ny kontaktpersonsordning samt MUS-samtaler, som 
tidligere er aflyst. 

Ekstra tema:  

Pårørendesamar-
bejdet 

 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i lav grad lever op til indikatorerne. 

En pårørende udtrykker, at samarbejdet tidligere har været bedre, fordi pårø-
rende havde en relation til enkelte faste medarbejdere, som nu er stoppet. Pårø-
rende erfarer, at der samlet set er sket en medarbejderudskiftning på omtrent 60 
medarbejdere de seneste år.  
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Score: 2 Set i lyset heraf savner pårørende relation til faste medarbejdere i forhold til 
samarbejdet og for at sikre aftaler og opfølgning. Efter utallige møder med ledel-
sen, hvor en pårørende har påtalt manglende pleje af sin kære, er denne lovet 
bedring, hvilket dog ifølge den pårørende ikke er sket. Den pårørende har nu mi-
stet tilliden til stedet, og pårørende har sendt en klage til forvaltningen og mod-
taget kvittering herfor. Den pårørende har desuden bemærket flere frustrerede 
medarbejdere, som har det svært, bl.a. ved forespørgsler, hvor ”bolden oftest 
kastes videre”, eller hvor aftaler vedrørende familiemedlemmet ikke bliver note-
ret som aftalt. 

En anden pårørende fortæller om en turbulent og forvirrende indflytning af sit 
familiemedlem under nedlukningen. Indflytningssamtalen blev udskudt og afviklet 
lang tid efter indflytningen. Pårørende oplever, at ledelsen opfordrer til konse-
kvent at kontakte dem, hvis de er utilfredse, eller hvis de har brug for at drøfte 
hændelser, hvilket den pågældende har benyttet sig flittigt af, idet han, ordret 
citeret, ”ofte har været uenig i personalets prioriteringer”. En tredje pårørende 
har ikke megen kontakt eller samarbejde med medarbejderne eller ledelsen, men 
oplyser, at der blev afviklet indflytningssamtale inden indflytning. 

Flere pårørende oplever lang responstid fra ledelsen ved forespørgsler på mail, og 
de møder sjældent ledelsen, når de er på besøg.  

Forstander redegør for, at enten hun selv eller afdelingssygeplejersken sammen 
med en medarbejder foretager hjemmebesøg hos borger og har indflytningssam-
tale med borger og pårørende inden indflytning, når dette er muligt. Her afklares 
forventninger, og der indhentes livshistorie og ønsker for hverdagen.  

Forstander oplever et overvejende velfungerende pårørendesamarbejde, og hun 
inviterer til dialog ved uoverensstemmelser eller misforståelser. Friplejehjemmet 
har endnu ikke etableret et bruger-/pårørenderåd, trods gentagne forsøg og flere 
skrivelser fra forstander. Aftaler med pårørende varierer ifølge forstander  fra 
månedlige til årlige møder, og ledelsen prioriterer at imødekomme pårørendes 
forskellige behov.   

Forstander oplyser, at der ikke har været indgivet deciderede klager siden sidste 
besøg, men at der tidligere har været klager via Brønderslev Kommune, som ef-
terfølgende er håndteret med invitation til dialog og løsningsorienterede aftaler. 

Forstander oplyser, at ledelsen er opmærksom på, at medarbejderne vejledes i 
at møde pårørende med åbenhed og dialog, og at ufaglærte medarbejdere henvi-
ser til mere erfarne og faglærte medarbejdere ved spørgsmål fra pårørende. 

Medarbejderne oplever et generelt velfungerende samarbejde med de pårørende. 
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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 beboere 

• 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 bebo-
erne 

• 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 beboerne 

• 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 beboerne 

• 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 beboerne 
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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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