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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 Sjørup Ældrecenter. 
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 på doku-
mentationen i det elektroniske omsorgssystem Nexus. 

Det overordnede indtryk af Sjørup Ældrecenter er, at forholdene kan karakteriseres som  

 

Meget tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende, og at der 
fortsat arbejdes målrettet og systematisk med den fortløbende implementering og tilpasning af Nexus og 
FSIII.  

Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand, som udføres ud fra deres 
egne ønsker og behov. Medarbejderne arbejder ligeledes meget bevidst med at integrere den rehabilite-
rende tilgang i de daglige indsatser. 

Tilsynet vurderer, at ældrecentrets indsats for at skabe et meningsfyldt hverdagsliv for borgerne er meget 
tilfredsstillende både i forhold til aktiviteter, maden og måltidernes kvalitet.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer er meget tilfredsstillende i relation 
til ældrecentrets målgrupper og medarbejdernes faglige engagement. Tilsynet vurderer endvidere, at det 
ledelsesmæssige fokus på praksisnær læring og kurser sikrer medarbejderne mulighed for kompetenceud-
vikling i forhold til kerneopgaven.  

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i de somatiske enheder er meget tilfredsstillende. Forholdene i 
den nye demensenhed er tilfredsstillende med fortsat behov for løbende justeringer.  

 

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 borgernes ressourcer i højere grad fremgår af døgnrytmeplanerne. 

2. Tilsynet anbefaler, at de faglige arbejdsmetoder fra lommebogen ”I Sikre Hænder” er kendt og 
kan anvendes af alle medarbejdere som et aktivt arbejdsredskab i den daglige pleje og omsorg 
hos borgerne. 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelse og medarbejdere drøfter, hvorvidt triagering evt. kan integreres i 
de i forvejen anvendte arbejdsmetoder.  
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

 

Adresse  

Vestre Skivevej 122 a, 8800 Viborg 

Leder 

Vibeke Jeppesen 

Antal boliger  

30 – heraf 10 pladser på demensafsnit 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 17. september 2019, kl. 8.45 – 12.45 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet interviewede: 

Leder, centersygeplejerske, 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  

Manager Sussi Egelund Schmidt, sygeplejerske, MLP 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  Tilsynet indledes med centersygeplejersken og dokumentationen gennemgås i fællesskab 
ind til leder ankommer. Leder oplyser, at det sidste år har været præget af organisati-
onsændringer kombineret med en stor afgang og tilgang af nye borgere hen over foråret. 

Det nye demensafsnit er færdiggjort med to pladser yderligere. Ca. halvdelen af bor-
gerne er nyindflyttede, og flere nye medarbejdere er ansat. Ifølge leder er integration 
af såvel nye borgere som ansatte lykkedes godt og pågår fortsat. Desuden er teamleder, 
som blev ansat sidste år, atter rejst og en ny begynder 1. oktober. Stillingen som center-
sygeplejerske er ligeledes genbesat fra 1. januar med øget fokus på at deltage i plejen, 
hvilket opleves som en klar faglig og samarbejdsmæssig gevinst. Af aktuelle udfordringer 
nævner leder bl.a. den vedvarende indsats for at skabe og bevare konstruktiv kommuni-
kation og samarbejde med de pårørende i spændet mellem forventninger og det muliges 
kunst inden for de givne rammer. 

Sygefraværet er periodevist fortsat lidt for højt, og principperne fra ”Flere på arbejde 
hver dag” anvendes sammen med den lokale handleplan. 

Der er arbejdet målrettet med anbefalingerne fra sidste års tilsyn. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data  Dokumentationen er generelt opdateret med fyldestgørende beskrivelser af borgernes 
aktuelle helbredssituation og plejebehov. Døgnrytmeplaner er handlevejledende for 
hele døgnet, men beskriver dog i varierende grad inddragelse af borgernes ressourcer og 
vaner i samarbejdet. Der ses flere relevante beskrivelser af forebyggende indsatser i 
handleanvisningerne. Helbredsoplysninger er fyldestgørende beskrevet og anvendes ak-
tuelt også til dokumentation af borgernes løbende behandlingskontroller, idet generelle 
retningslinjer for anvendelse af Nexus endnu ikke er udarbejdet ifølge Centersygeplejer-
sken. Dokumentationen matcher borgernes observerede og oplevede behov og er formu-
leret i et fagligt og professionelt sprog. 

Medarbejderne kan redegøre relevant for, hvordan dokumentationen indgår i sikringen 
af kontinuitet i de daglige indsatser og ligeledes understøtter den faglige kvalitet. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfreds-
stillende, og at der fortsat arbejdes målrettet og systematisk med den fortløbende im-
plementering og tilpasning af Nexus og FSIII.  

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  Borgerne oplever, at den tildelte hjælp svarer til deres behov og udføres med afsæt i 
deres ønsker til vanlig døgnrytme. De er ligeledes trygge ved måden, medarbejderne 
varetager deres sundhedsfaglige behov.  

Borgerne er velsoignerede, og rengøringsstandarden findes overalt forsvarlig. 
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Kontinuitet i pleje og omsorg sikres bl.a. med indflytningssamtale og opfølgning efter 
behov, kontaktpersoner samt kontaktteams og fælles opgaveløsning ved sygdom på 
tværs af de tre teams, hvilket øger kendskabet til samtlige borgere.  

Hver dag indledes med fælles tavlemøde, hvor leder og centersygeplejerske deltager 
og dagens opgaver og ressourcer koordineres. Endvidere anvendes borgernes livshisto-
rie samt systematiske faglige modeller, fx Tom Kitwoods blomst og ”Fra jorden til må-
nen”, som blev introduceret på en temadag om demens. Metodehåndbogen fra ”I sikre 
hænder” anvendes af social- og sundhedsassistenter og centersygeplejerske ved æn-
dringer i borgernes tilstand, mens social- og sundhedshjælpere ikke introduceres kon-
sekvent hertil. Stort set alle borgere er tilknyttet plejehjemslægen, og samarbejdet 
opleves konstruktivt og velfungerende. Medarbejderne redegør ud fra praksisnære ek-
sempler for, hvordan den rehabiliterende tilgang om plejen integreres i samarbejdet 
med borgerne samt i inddragelse i hverdagens gøremål, fx borddækning og oprydning. 

Tilsynets 
vurdering 

Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand, som 
udføres ud fra deres egne ønsker og behov. Medarbejderne arbejder ligeledes meget 
bevidst med at integrere den rehabiliterende tilgang i de daglige indsatser. 

 

3.4 HVERDAGSLIV 

Data Borgerne giver udtryk for et individuelt tilrettelagt hverdagsliv med tilbud om et vari-
eret udbud af aktiviteter. Enkelte frivillige og en medarbejder i flexjob bidrager til 
alsidige aktiviteter, fx cykel- og busture. Klippekortordningen varetages af to medar-
bejdere med timer afsat til formålet, og en borger fortæller om en snarlig ”Klippe-
kortsudflugt” med andre borgere fra centret.  

I demensenheden anvendes bl.a. livshistorien til at imødekomme meningsfyldte akti-
viteter. Et aktivt beboer-pårørenderåd bidrager til afholdelse af årstidsbestemte ar-
rangementer, og medarbejderne afholder desuden aktiviteter i enhederne, fx grillaft-
ner. Medarbejderne fremhæver desuden værdien af elevernes indsats, som bidrager 
med ressourcer og ideer til aktiviteter. 

Borgerne finder generelt maden meget tilfredsstillende med en bedring i forhold til 
variation af maden og individuelle menuønsker på fødselsdage. Leder oplyser endvi-
dere, at der løbende er fokus på dialog og samarbejde med køkkenassistenten og 
madleverandøren. Ved behov for særlige ernæringsmæssige indsatser kan en diætist 
inddrages. Medarbejderne redegør for, hvordan ”det gode måltid” understøttes med 
indbydende servering, ro og struktur ved måltiderne samt pædagogiske måltider dag 
og aften.  

Medarbejdernes kommunikation og adfærd i forhold til borgere og kollegaer er re-
spektfuld, humoristisk og imødekommende. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at ældrecentrets indsats for at skabe et meningsfyldt hverdagsliv for 
borgerne er meget tilfredsstillende både i forhold til aktiviteter, maden og måltidernes 
kvalitet. 

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Ledelse og medarbejdere vurderer, at de samlede kompetencer svarer til målgrupper-
nes behov. Medarbejderne har været på demenskurser, og aktuelt er der planlagt kur-
sus i nænsom nødværge for den nye medarbejdergruppe i demensafsnittet, hvor også 
en fagkoordinator og andre eksterne ressourcepersoner inddrages efter behov. Medar-
bejderne oplever gode muligheder for intern og ekstern tværfaglig sparring, og at le-
delsen er lydhør over for individuelle kursusønsker. Aktuelt er flere medarbejdere des-
uden på NADA kursus.  
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Leder har planlagt løbende medarbejderdeltagelse i de udbudte faglige kurser i Viborg 
Kommune og er desuden opmærksom på, at praksisnær læring afholdes internt på æld-
recentret. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer er meget tilfreds-
stillende i relation til ældrecentrets målgrupper og medarbejdernes faglige engage-
ment. Tilsynet vurderer endvidere, at det ledelsesmæssige fokus på praksisnær læring 
og kurser sikrer medarbejderne mulighed for kompetenceudvikling i forhold til kerne-
opgaven.  

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data De somatiske boenheder er indrettet med et hjemligt præg, mens den nye demensen-
hed fortsat bærer bræg af nylig indflytning og indretning. Bygningen har haft kon-
struktionsmæssige ”børnesygdomme”, som aktuelt er under udbedring. Ledelsen op-
lyser, at indgangspartiet til ældrecentret forventes ombygget i det kommende år. 
Udendørs er der for fondsmidler bygget et Orangeri og et bålhus, som anvendes flit-
tigt af borgerne. Flere borgere med øget behov for nedre hygiejne har fået bevilliget 
velfærdsteknologiske toiletter med automatskyl, hvilket ifølge centersygeplejersken 
medvirker til forebyggelse af urinvejsinfektioner. 

Stemningen er overalt imødekommende med en rolig atmosfære. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i de somatiske enheder er meget tilfredsstil-
lende. Forholdene i den nye demensenhed er tilfredsstillende med behov for fortsat 
løbende justeringer.  
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BIRGITTE HOBERG SLOTH 

PARTNER 

M:  2810 5680 

E: BSQ@BDO.DK 

 

Projektansvarlig 

KATHINKA SKOVBYE ERIKSEN 

Manager  

m: 2429 5032 

e: kse@bdo.dk 
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