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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 Plejecenter Toftegår-
den. 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 Plejecenter Toftegården er, at forholdene kan karakteriseres som  

 

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 tilfredsstillende, og at den rehabi-
literende tilgang er integreret i de daglige indsatser og gøremål sammen med borgerne. Ledelsen og med-
arbejderne bør i højere grad have fokus på borgernes oplevelse af indsatserne. 

Det er tilsynets vurdering, at plejecentrets indsats i forbindelse med borgernes hverdagsliv kan betegnes 
som tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at enkelte borger- og medarbejderudsagn påkræver ledelsesmæs-
sig opmærksomhed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejdernes samlede kompetencer er meget tilfredsstillende og med et ledelses-
mæssigt målrettet fokus på løbende kompetenceudvikling i forhold til kerneopgaven. 

De fysiske rammer er velegnede og imødekommer generelt borgernes differentierede 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   

1. Tilsynet anbefaler, at borgers behov for hjælp i alle tilfælde dokumenteres handlevejledende i 
døgnrytmeplanen.  

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at afløsere får en grundig oplæring og introduktion til 
borgerne og deres behov.  

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen og medarbejderne i et konkret tilfælde, sammen med borger, 
drøfter borgerens specifikke ønske i forhold til personlig pleje. 

4. Tilsynet anbefaler, at borgernes hjælpemidler i alle tilfælde er rengjorte. 

5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen har et skærpet fokus på, at alle medarbejdere udviser en profes-
sionel og respektfuld kommunikation i samarbejdet med borgerne. 

6. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer medarbejdernes mulighed for relevant faglig sparring og 
vidensdeling, herunder afholdelse af handleplansmøder.  
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

 

Adresse  

Nygade 2, 9632 Møldrup 

Leder 

Anni Søby Rasmussen 

Antal boliger  

27 boliger, fordelt på 3 enheder, hvoraf én enhed er for borgere med demenslidelse 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 19. december 2019, kl. 12.30 – 16.30 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet interviewede: 

Leder, tre borgere og tre medarbejdere. 

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 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  Tilsynet indledes i samarbejde med centersygeplejersken, og centerleder kommer efter-
følgende til. Toftegården har fælles ledelse med Kildedalscentret og der arbejdes på 
tværs med udveksling af medarbejderressourcer, sparringsfora og projekter. Leder poin-
terer, at ledelsen, herunder også teamleder, forsøger at være synlige og altid tilgænge-
lige og fordeler tiden lige på begge centre. Som supplement ansættes en fælles fagkoor-
dinator på de to centre med forventet opstart i marts 2020. 

Af fortløbende udviklingsområder nævner leder faglighed og arbejdsmiljø, herunder triv-
sel og arbejdsglæde blandt medarbejderne, bl.a. via løbende samtaler med teamleder. 
Nexus og FSIII er ligeledes et vedvarende opmærksomhedspunkt.  

Pårørendesamarbejde er endnu et prioriteret fokusområde i det nye år samt et projekt i 
forhold til forebyggelse af tryksår ved sengeliggende borgere med afprøvelse af ny tek-
nologi.  

Som et aktuelt indsatsområde nævnes et målrettet samarbejde med terapeuter i forhold 
til medarbejdernes arbejdsstillinger og korrekte forflytninger, hvilket leder har fået po-
sitive tilbagemeldinger på fra medarbejderne.  

Medarbejdergruppen beskrives som stabil med en netop ansat social– og sundhedsassi-
stent og enkelte omrokeringer.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data  Centersygeplejersken deltog i gennemgangen af dokumentationen i Nexus. 

Dokumentationen er opdateret og indeholder fyldestgørende beskrivelser af borgernes 
samlede helbredssituation, ressourcer og plejebehov. Døgnrytmeplaner er handlevejle-
dende og individuelt beskrevet i forhold til borgers behov for hjælp over hele døgnet, 
fraset et tilfælde, hvor der savnes beskrivelser af indsatserne om natten til en borger 
med komplekse behov. Generelle oplysninger, herunder uddybelse af borgers motiva-
tion, mestring, ressourcer og vaner er beskrevet, og der ses flere eksempler på relevant 
opfølgning af indsatser og målinger. 

Dokumentationen matcher borgernes observerede og oplevede behov og er formuleret i 
et fagligt og professionelt sprog. 

Medarbejderne kan i relevant omfang redegøre for, hvordan dokumentationen anvendes 
i dagligdagen og understøtter de faglige overvejelser. Der arbejdes ud fra en klar an-
svarsfordeling i forhold til opdatering af dokumentationen, hvilket sker i samarbejde 
med centersygeplejersken.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfreds-
stillende og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne. 
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3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  Borgerne giver udtryk for at være meget tilfredse og trygge ved særligt det faste per-
sonale og oplever generelt, at hjælpen svarer til deres behov. En borger oplever svin-
gende kvalitet i afløseres indsats, og at de heller ikke altid har tilstrækkelig sygdoms-
forståelse. En anden borgers ønske om et dagligt bad imødekommes ikke i weekender 
og helligdage/ferietider til stor frustration. Borgerne er trygge ved den indsats, der 
ydes, i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. 

Pleje og omsorg leveres med en generel god faglig standard. Kontinuitet i den daglige 
pleje og omsorg skabes bl.a. med faste medarbejderteams, kontaktpersonsordning, 
fælles koordinering af opgaver og daglige tavlemøder med fokus på borgergennem-
gang.  

Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse bl.a. via en skærpet op-
mærksomhed på ændringer i borgernes tilstand og forebyggende indsatser samt et vel-
fungerende tværfagligt samarbejde med centersygeplejersken og relevante ressource-
personer. Medarbejderne kan desuden kompetent redegør for, hvordan det daglige 
samarbejde med borger ydes med et rehabiliterende sigte, og hvordan borgerne med-
inddrages i praktiske gøremål, hvilket tilsynet ser i praksis. 

Tilsynet observerer i en afdeling flere hjælpemidler, der trænger til at blive rengjorte.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er tilfredsstil-
lende, og at den rehabiliterende tilgang er integreret i de daglige indsatser og gøremål 
sammen med borgerne. Ledelsen og medarbejderne bør i højere grad have fokus på 
borgernes oplevelse af indsatserne.  

 

3.4 HVERDAGSLIV 

Data Borgerne oplever et trygt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv og et varieret tilbud 
om aktiviteter. En borger bemærker, at medarbejderne gør meget for at indfri hver 
enkelt beboers ønsker og fremhæver adskillige ugentlige aktiviteter.  

En aktivitetsmedarbejder ansat i ydertimerne, mange frivillige, musikpædagog og 
medarbejderne arrangerer faste fællesarrangementer, udflugter og årtidsbestemte 
aktiviteter, og klippekortydelser er velintegreret. En medarbejder reflekterer dog 
over, at tiden til ”stjernestunder” med borgerne er betydeligt reduceret og savner 
flere nære stunder sammen med borgerne, som ikke indebærer plejeopgaver.   

Borgerne beskriver maden som velsmagende og måltiderne som hyggelige stunder. 
Medarbejderne udviser stor opmærksomhed på at skabe hjemlige rammer for bor-
gerne og har fokus på borgernes individuelle ernæringsbehov. En medarbejder ople-
ver, at det aftalte samlingstidspunkt - for at understøtte det sociale fællesskab om 
formiddagskaffen i demensafsnittet for både borgere og medarbejdere - ikke i alle 
tilfælde efterleves i praksis. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan de tilpasser deres tilgang og kommunika-
tion med respekt for den enkelte borgers væremåde, jargon og behov. En borger har 
dog gentagne gange oplevet en særlig skrap tone hos visse medarbejdere, og som er 
påtalt flere gange uden mærkbare ændringer.  

Tilsynet bemærker, at flere borgere nyder eftermiddagskaffen i hyggelig atmosfære 
og nærvær af medarbejdere. 

Tilsynets 
vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at plejecentrets indsats i forbindelse med borgernes hver-
dagsliv kan betegnes som tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at enkelte borger- og 
medarbejderudsagn påkræver ledelsesmæssig opmærksomhed.  
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3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Såvel leder som medarbejdere vurderer, at de samlede kompetencer på plejecentret 
er tilstrækkelige i forhold til borgernes forskelligartede problemstillinger. Flere med-
arbejdere har bl.a. været på demens- og medicinkurser, modtaget undervisning i palli-
ation, og samarbejdet med plejehjemlæge beskrives som fagligt givende. Tilstedevæ-
relse af centersygeplejerske og tilknyttet Neurorehabilitering med faste terapeuter 
styrker fagligheden.  

Medarbejderne oplever generelt gode muligheder for kompetenceudvikling, og at le-
delsen er lydhør ved behov. Medarbejderne beskriver det kollegiale sammenhold som 
åbent og ansvarligt og til tider udfordret af øget plejetyngde. Handleplansmøder afly-
ses ofte på grund af travlhed, og medarbejderne udtrykker ønske om flere muligheder 
for vidensdeling. Ligeledes tilkendegives ligesom forrige år, at de savner fast ledelse 
på centret, trods stor lydhørhed og velvillighed fra teamleder, og ser frem til, at fag-
koordinator starter.   

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer er meget tilfreds-
stillende og med et ledelsesmæssigt målrettet fokus på løbende kompetenceudvikling i 
forhold til kerneopgaven. 

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data De fysiske rammer fremstår hyggelige, velindrettede og understøtter borgernes triv-
sel med en hensigtsmæssig indretning i forhold til borgernes forskelligartede behov.  
De åbne køkkener og opholdsstuer indbyder til fællesskab, og borgerne kan efter øn-
ske deltage i praktiske opgaver. Udenomsarealer virker indbydende med bl.a. sanse-
have, som flittigt benyttes året rundt.  

Borgerne udtrykker stor tilfredshed med at bo på Toftegården. En borger påpeger 
dog, at badeværelset er meget trangt ved brug af et hjælpemiddel og at Tv’et i afde-
lingen er tændt døgnet rundt med høj lyd, som virker forstyrrende.   

Tilsynet bemærker overalt en venlig stemning.   

Tilsynets 
vurdering  

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