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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 center.
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 indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes 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
Partner
Mobil: 2810 5680
Mail: bsq@bdo.dk
Partneransvarlig

Kirsten Marquardsen
Senior Manager
Mobil: 4189 0436
Mail: kmq@bdo.dk
Projektansvarlig

Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes
ud fra dette.
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1. OPLYSNINGER
Generelle oplysninger om Friplejehjemmet og tilsynet
Navn og Adresse: Frederiks Friplejehjem, Trehusevej 1 C, 7470 Karup
Leder: Suzanne Helms
Antal boliger: 24 boliger
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 20. december 2021, kl. 09.00 - 13.00
Deltagere i interviews:
• Leder
• Tre borgere
• Tre medarbejdere
Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til leder om tilsynsforløbet.
Tilsynsførende:
Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH

1.1

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Leder oplyser, at friplejehjemmet ikke har haft borgere smittet med COVID-19. Anbefalinger og vejledninger i forhold til Corona indgår som naturlige værktøjer, og der tilbydes systematisk test til samtlige
medarbejdere to gange om ugen.
Friplejehjemmets fokus er at være sammen med borgerne om hverdagslivet, så medarbejderne afholder
pauser sammen med borgerne. Ved rekruttering af medarbejdere gør leder meget ud af, at nye medarbejdere ligeledes er parate til at tage ansvar for den gode stemning, hvor de indgår i meningsfulde samspil
med borgerne. Den faglige tilgang er situationsbestemt, hvilket ifølge leder betyder, at medarbejderne
fx kigger ind til borgerne uopfordret og uden, at en bestemt opgave skal løses. Der er fokus på personcentreret omsorg, hvor tilgangen bygger på Tom Kitwoods metoder og teorier. De konkrete ydelser styres
via omsorgssystemet, hvor det i døgnrytmeplanerne og den daglige oversigt i Nexus over opgaverne hos
den enkelte beboer er beskrevet, om en borger skal have dispenseret medicin, ydet sårpleje, fulgt op på
ernæring osv.
Hver mandag har plejehjemmet brunch, hvilket giver borgerne ro og en god start på ugen, og den rolige
formiddag skaber rum til forskellige aktiviteter.
Aktuelt har friplejehjemmet fokus på forflytninger og borgernes naturlige bevægemønster, og i forbindelse med dette tema er der ligeledes arbejdet med ”Stop Tryksår”.
Leder redegør for, at medarbejdersituationen er stabil, og at friplejehjemmet siden opstarten har kunnet
rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer. Leder tilkendegiver ligeledes, at de ofte modtager
uopfordrede ansøgninger.

1.2

OPFØLGNING

Opfølgning
Der er ikke givet anbefalinger ved tilsynet i 2020.
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2. TILSYNSRESULTAT
2.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Frederiks Friplejehjem. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem
interviews, observationer og skriftligt materiale.
Der er foretaget stikprøver hos tre borgere.
Det er tilsynets overordnede vurdering, at Frederiks Friplejehjem er et særdeles velfungerende friplejehjem, der har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet
tilrettelægges på borgernes præmisser, og at borgerne er særdeles tilfredse med at bo på friplejehjemmet.
Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet lever op til Viborg Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau på området. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj faglig kvalitet med fokus på
kerneydelsen og et meningsfuldt liv for borgerne.
Tilsynet vurderer, at der er et systematisk og konstruktivt samarbejde med borgernes pårørende, som blandt
andet inviteres til give input til borgernes livshistorier.

2.2

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
Der er ingen bemærkninger.
Anbefalinger
Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger.

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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Dokumentation
5
4
3
Pårørendesamarbejdet

2

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

1

Kompetencer og udvikling

2.4

Hverdagsliv

VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER

Tema

Vurdering

Tema 1:
Dokumentation

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter
kvaliteten i daglig praksis. Der er en klar ansvarsfordeling, hvor den sundhedsfaglige kontaktperson har ansvaret for helbredsoplysninger, og den plejefaglige kontaktperson har ansvar for funktionstilstande og døgnrytmeplaner. Alle har ansvar
for den løbende dokumentation, og mindst en gang årligt bliver journalen gennemgået samtidig med den årlige opfølgning ved egen læge.
Dokumentationen fremstår opdateret og fyldestgørende, og borgernes behov for
pleje og omsorg tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation og ressourcer.
Generelle oplysninger er detaljeret beskrevet, og på alle borgere er helbreds- og
funktionstilstande opdaterede. Døgnrytmeplaner er specifikke og handlevejledende, herunder hvilke aktiviteter borgerne ønsker at deltage i samt særlige oplysninger i forhold til borgernes evt. kognitive udfordringer og særlige ønsker med
stor betydning for borgerne.
Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.

Score: 5
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Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne er særdeles tilfredse med den hjælp, de modtager, og de oplever alle,
at hjælpen svarer til deres behov eller mere end det, som en borger udtrykker
det. De er alle meget trygge ved hjælpen, hvor en borger fremhæver, at hjælpen
kommer straks, når borgeren benytter sit nødkald. Alle borgere er selv aktivt deltagende i de daglige opgaver i det omfang, de magter det.
Medarbejderne redegør for, at de skaber kontinuitet, der sikrer borgerne den nødvendige pleje og omsorg, blandt andet med kontaktpersonsystem. Alle borgere
har en sundhedsfaglig og en plejefaglig kontaktperson. Derudover er der forskudt
indmøde og et uformelt overlap mellem nat- og dagvagt. Hver morgen bliver alle
borgere/opgaver gennemgået, og medarbejderne aftaler, hvem der hjælper
hvilke borgere ud fra kompetencer og borgernes tilstand. Rehabilitering indgår
integreret i den daglige opgaveløsning, tilpasset borgernes aktuelle tilstand, og
det der giver mening for borgerne i situationen. Der er ligeledes fokus på en sundhedsfremmende indsats, hvor ændringer i borgernes tilstand tages op tværfagligt
og løses ud fra kompetencebehov. Desuden har friplejehjemmet plejecenterlægeordning med fast stuegang hver 14. dag og tilsyn efter behov.
Borgerne er alle velsoignerede, og tilsynet bemærker en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i borgernes boliger og på fællesarealer.
Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne er alle særdeles tilfredse med at bo på friplejehjemmet. Borgerne har
mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv. Alle oplever, at de
har fuld indflydelse på deres hverdag, og at de selv bestemmer fx døgnrytme. De
er alle meget tilfredse med udbuddet af aktiviteter, og de nævner flere forskellige
ting, som de deltager i. En borger som ikke længere kan læse, fremhæver, at
medarbejderne sørger for, at borger bliver tilbudt at deltage i forskellige aktiviteter. Borgerne er meget tilfredse med medarbejderne, som de oplever er søde,
flinke og meget imødekommende. Ligeledes oplever borgerne en god omgangstone.
Medarbejderne fortæller, at bevægelse indgår så meget som muligt i dagligdagen,
men også at det er vigtigt at understøtte borgerne med sociale og kreative aktiviteter, der taler til borgernes sanser. Formålet er at skabe stemninger og følelser, der lejres for dagen, selv om borgerne måske ikke husker aktiviteten. Under
normale forhold afholder friplejehjemmet to årlige fælles motionsdage, hvor også
de pårørende inviteres til at være med.
Medarbejderne tilgår borgerne individuelt og arbejder blandt andet med hjemme/indflytningssamtaler og borgernes livshistorie for at finde frem til det, der giver
borgerne livskvalitet. Kommunikation og adfærd er på borgernes præmisser, hvor
der er fokus på den tillidsfulde relation og en nærværende og positiv tilgang i
mødet med den enkelte borger. Medarbejderne tilkendegiver, at de har en god
feedbackkultur i forhold til at sikre hensigtsmæssig kommunikation og adfærd,
hvor de også kan tale om det, der er svært.
Borgerne er meget tilfredse med maden og måltidet, hvor to af borgerne nyder at
være en del af fællesskabet, og den sidste borger har af helbredsmæssige grunde
valgt at spise i boligen.
Medarbejderne redegør for det gode måltid, hvor der er fokus på, at borgerne
vælger fra buffeten, og de borgere, der kan, henter selv maden. De borgere, der
spiser i boligen, får ligeledes mulighed for at vælge. For at understøtte borgernes
sociale behov prioriteres det, at medarbejdere spiser sammen med de borgere,
der ikke kommer i fællesskabet. Kokken taler menu med borgerne, også med dem
der ikke kommer i køkkenet.
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Der er fokus på borgernes ernæringstilstand, og borgernes vægt følges ud fra en
konkret individuel vurdering, og afvigelser fra klinisk vejledning dokumenteres og
følges op med indsatser.
Tilsynet bemærker, at borgere og medarbejdere er sammen i fællesrummene,
hvor der dels er brunch og sang, og ved et bord er flere damer i gang med årets
juledekorationer til julebordet.
Tema 4:
Kompetencer og
udvikling
Score: 5

Tema 5:
Pårørendesamarbejdet
Score: 5

2.5

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Leder og medarbejdere redegør for, at der er de rette kompetencer. Medarbejdergruppen er bredt tværfagligt sammensat med sygeplejerske, ergoterapeut, social- og sundhedsmedarbejdere, pædagoger, kok og enkelte servicemedarbejdere. De faste afløsere er sygeplejestuderende.
Medarbejderne har mulighed for løbende kompetenceudvikling, både som temaundervisning ved deltagelse i kursus og i den borgernære praksis. Aktuelt sker
tværfaglig sparring i relation til konkrete borgere, hvor der før Corona har været
tværfagligt mødeforum i hver afdeling. Medarbejderne tilkendegiver, at de er
gode til at arbejde sammen på tværs i huset, og at de et gode til at dele viden
med hinanden. Sygeplejersken er ansvarlig for delegation af opgaver.
Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Leder redegør for, at tilgangen til nye borgere er, at familien og borgers netværk
”flytter med”, og ligeledes er det vigtigt at få afstemt borgers og pårørendes
forventninger til opholdet og sat dem ind i de rammer, plejehjemmet tilbyder.
Der tilbydes hjemmebesøg og indflytningssamtale, og borgerne tildeles kontaktpersoner. Pårørende bliver inviteret med til den årlige opfølgning og lægegennemgang samt til forskellige arrangementer.
Leder oplyser, at der er en verserende klagesag, som ligeledes involverer praktiserende læge. Klager håndteres i samspil med bestyrelsen, og henvendelser tages
op i medarbejdergruppen. Klager og henvendelser bruges til organisatorisk refleksion og læring.

VURDERING

I tilsynene i Viborg 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:

I høj grad opfyldt
Score: 4

Omfattende
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
Der er få mangler i opfyldelsen
Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne
Størstedelen af elementer i indikatoren er opfyldt
Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen
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I middel grad
opfyldt
Score: 3

Delvis opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

I lav grad opfyldt
Score: 2

Mangelfuld opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

I meget lav grad
opfyldt
Score: 1

Meget mangelfuld opfyldelse

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
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
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 sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet 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 kommunale 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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