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1.0 VURDERING 
 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt 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. Tilsynet har gennemgået tre stikprøver i det 
elektroniske omsorgssystem. 

 

Det overordnede indtryk af Frederiks Friplejehjem er, at forholdene kan karakteriseres som  

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende, og anvendes 
som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er særdeles tilfredsstillende og med 
udgangspunkt i en rehabiliterende og helhedsorienteret tankegang. Plejen tilrettelægges i høj grad med 
afsæt i borgernes ønsker, vaner og aktuelle behov. 

Plejehjemmets indsats i forbindelse med borgernes hverdagsliv kan betegnes som særdeles tilfredsstil-
lende. Borgernes ønsker og initiativer imødekommes, og der er stort fokus på socialt fællesskab.   

Tilsynet vurderer, at de samlede kompetencer på plejehjemmet er meget tilfredsstillende. Der er ledel-
sesmæssigt fokus på at udvikle og stabilisere det fælles faglige fundament. 

De fysiske rammer er særdeles velegnede og imødekommer borgernes behov. 

 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

 

Tilsynet er altid et øjebliksbillede og skal vurderes ud fra dette. 

 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

 

Adresse  

Trehusevej 1, 7470 Karup 

Leder 

Suzanne Helms 

Antal boliger  

24 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 6. august 2019, kl. 12.30 -15.00 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet interviewede: 

Leder, to medarbejdere og tre borgere. 

Tilsynet havde endvidere dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem 
tilsynet. 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til leder om tilsynsforløbet. 

Tilsynsførende  

Consultant Anne Nørgaard Riisager, sygeplejerske 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, sygehjælper og pædagog 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  Leder oplyser, at der er stabilitet i medarbejdergruppen, men at der aktuelt er ferieaf-
vikling blandt de faste medarbejdere. Plejehjemmet har stabile og kompetente vikarer, 
som inddrages ved medarbejdernes fravær.  

Leder oplyser desuden, at plejehjemmet har investeret i den sundhedsfaglige platform 
VAR, der fremadrettet sikrer medarbejderne direkte adgang til aktuelle instrukser. VAR 
vil på sigt kunne linkes direkte til Nexus i relation til konkrete indsatser hos borgeren.  

Som opfølgning på sidste års anbefalinger vedrørende dokumentation konstaterer tilsy-
net, at Nexus er implementeret, og at der i den forbindelse er arbejdet målrettet med 
at sikre kvaliteten i dokumentationen.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data  Dokumentationen er opdateret og indeholder fyldestgørende beskrivelser af borgernes 
samlede helbredssituation, ressourcer og plejebehov. Døgnrytmeplanene indeholder de-
taljerede og handleanvisende beskrivelser af borgerne behov over døgnet, og der ses en 
rød tråd i forhold til borgerens helhedssituation, der er beskrevet under generelle oplys-
ninger. I et tilfælde kan borgerens ernæringsbehov med fordel udbydes i døgnrytmepla-
nen. Dokumentationen afspejler i høj grad en rehabiliterende tilgang og er formuleret i 
et fagligt og professionelt sprog. 

Leder har i samarbejdet med centersygeplejersken udarbejdet klare retningslinjer for 
anvendelse af Nexus og udfører løbende kvalitetskontroller. Medarbejderne kan i rele-
vant omfang redegøre for, hvordan dokumentationen anvendes i dagligdagen og under-
støtter de faglige overvejelser. Medarbejderne fremhæver positivt brugen af tablets, 
der gør det muligt at dokumentere i direkte forbindelse med indsatser og observationer. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfreds-
stillende, og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne. 

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  Borgerne giver udtryk for meget stor tilfredshed med den pleje, omsorg og praktiske 
bistand, de modtager, og som er i overensstemmelse med deres behov. Borgerne ople-
ver, at deres ønsker efterkommes i forbindelse med plejen, og at de dagligt inddrages 
i tilrettelæggelsen heraf. Borgerne er desuden meget trygge ved den indsats, der ydes 
i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. 

Medarbejderne redegør for, hvordan de sikrer borgerne den rette pleje og omsorg, fx 
gennem koordinering ved hver vagts begyndelse, fælles gennemgang af dokumentation 
og kontaktpersonsordning. Medarbejderne understreger, at de tager udgangspunkt i 
borgernes aktuelle behov og ønsker, fx i forhold til, hvornår borgerne ønsker hjælp til 
bad.  
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Nogle borgere har det bedst med faste aftaler, mens andre profiterer af fleksibilite-
ten. Borgernes ønsker, vaner og drømme afdækkes indledningsvis ved hjemmebesøg og 
indflytningssamtale.  

Medarbejderne redegør med konkrete eksempler for, hvordan de arbejder med rehabi-
litering. Borgerne inddrages mest muligt i daglige gøremål og aktiviteter under hensyn-
tagen til deres ønsker og aktuelle dagsform. Fx er en borger glad for at plukke urter til 
madlavningen.  

Borgerne er meget velsoignerede, og rengøringsstandarden findes overalt forsvarlig. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er særdeles til-
fredsstillende og med udgangspunkt i en rehabiliterende og helhedsorienteret tanke-
gang. Plejen tilrettelægges i høj grad med afsæt i borgernes ønsker, vaner og aktuelle 
behov.  

 

3.4 HVERDAGSLIV 

Data Plejehjemmet har stort fokus på, at der skal være mulighed for et aktivt hverdagsliv 
med et bredt udvalg af aktiviteter og socialt samvær. På dagen for tilsynet har tre 
borgere bl.a. været på cykeltur, og en mindre gruppe skal i den lokale genbrugsbutik 
om eftermiddagen. Medarbejderne værdsætter, at de har mulighed for at imøde-
komme borgernes ønsker og initiativer og understreger, at de fælles oplevelser med 
borgerne styrker relationerne.   

Borgerne giver udtryk for meget stor tilfredshed med udbuddet af aktiviteter, og de 
refererer til indslag og udflugter, fx en lyngtur, fodring af plejehjemmets geder og 
fredagsbar. I forbindelse med sidstnævnte oplyser borgeren, at der er et godt fælles-
skab og masser af underholdning. Aktuelt ser borgerne frem til den nærtstående fej-
ring af plejehjemmets to års fødselsdag.  

Borgerne er meget tilfredse med maden, og en borger udtrykker, at de lever som 
”grever og baroner”. Al mad produceres i eget køkken, og der laves særkost ved be-
hov for fx gelemad. Kokken er opsøgende i forhold til borgernes ønsker til menu, og 
der serveres to retter både til middag og aften. Alle måltider anrettes som buffet, og 
borgere, som ikke selv kan hente mad, informeres om valgmulighederne. Måltiderne 
betragtes som samlingspunkt for fællesskab, og alle medarbejdere, inklusive leder, 
pedel og køkkenmedarbejdere spiser sammen med borgerne. Pårørende er altid vel-
komne. Om aftenen indgår medarbejdere i fleksjob som ekstra ressource omkring 
måltidet og fællesskabet. Både borgere og medarbejdere giver udtryk for, at der er 
en god stemning omkring måltiderne og ved tilsynets ankomst høres der sang fra spi-
sestuen, hvor frokosten er ved sin afslutning.  

Borgerne beskriver medarbejderne som søde og meget opmærksomme og oplever en 
god omgangstone, uanset hvilke medarbejdere der er på arbejde.  

Tilsynets 
vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmets indsats i forbindelse med borgernes 
hverdagsliv kan betegnes som særdeles tilfredsstillende. Det vurderes, at borgernes 
ønsker og initiativer imødekommes og der er stort fokus på socialt fællesskab.   

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Leder og medarbejdere vurderer, at der er de rette kompetencer i den samlede med-
arbejdergruppe. Der er en ligelig fordeling af social- og sundhedsassistenter og -hjæl-
pere samt en sygeplejerske. Medarbejderne oplyser, at de har et meget velfungerende 
samarbejde med rig mulighed for faglig sparring.  
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Udvalgte nøglepersoner er relevant uddannede, fx inden for demens og forflytning. Sy-
geplejersken har endvidere en koordinerende funktion i forhold til eksterne samar-
bejdspartnere, fx plejehjemslægen og kommunens specialsygeplejersker.  

Leder foretager individuel kompetencescreening ved den årlige medarbejderudviklings-
samtale. Alle medarbejdere deltager i teambuilding to gange årligt med udgangspunkt 
i faglige temaer, som fx kultur og kommunikation. Leder har fokus på det talte og det 
skriftlige sprog samt den pædagogiske tilgang, og i fælles faglige drøftelser tages der 
udgangspunkt i Tom Kitwood-blomsten.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de samlede kompetencer på plejehjemmet er meget tilfredsstil-
lende. Der er ledelsesmæssigt fokus på at udvikle kulturen og det fælles faglige funda-
ment.  

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data De fysiske rammer, såvel indendørs som udendørs, fremstår harmoniske og meget 
indbydende. Indretningen af fællesarealer understøtter hverdagslivet med gode mu-
ligheder for at opholde sig i mindre eller større grupper eller blot sidde i ro og nyde 
udsigten til grønne arealer og plejehjemmets dyrehold. Der er desuden indrettet et 
legeområde til børn, et autentisk barområde og mindre nicher på gangarealerne.  

Leder oplyser, at de i indretningen af rammerne har fokus på nærvær og sansestimu-
lation. Blandt konkrete tiltag er der for nylig foretaget en mindre ombygning, og et 
større badeværelse er blevet etableret med udvidet mulighed for wellness.  

Der er god stemning og atmosfære, og tilsynet observerer, at flere borgere søger mod 
fællesstuen efter deres middagshvil.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er særdeles velegnede og imødekommer bor-
gernes behov.  
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