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Indledning 

Det interne kommunale tilsyn med plejecentrene medvirker til at sikre en løbende udvikling og evaluering 

af de ydelser, beboerne modtager; og det afdækker forbedringsmuligheder i forhold til den måde, 

opgaverne løses på. 

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt afholde uanmeldte tilsyn på plejecentrene. Reglerne om tilsyn på 

plejecentrene er reguleret i lov om social service § 151. Dette indebærer, at tilsynet også omfatter 

interviews med personalet i forhold til arbejdsmiljø og ledelsessamarbejde. Derudover indgår anden 

relevant lovgivning, som har betydning for tilsynet. Det drejer sig om regler om magtanvendelse, 

brugerinddragelse og værgemål. Herudover skal tilsynet også indbefatte de leverede sundhedslovsydelser 

(efter Sundhedslovens § 138) for at sikre, at de tilrettelægges i overensstemmelse med 

servicelovsydelserne på en overordnet rehabiliterende måde.  

Den rehabiliterende tilgang er central i Norddjurs Kommunes tilrettelæggelse af indsatser, hvorfor tilsynet 

også skal sikre, at kommunen efterlever strategien for den rehabiliterende indsats. I Norddjurs Kommune 

vil der også blive fulgt op på eksterne tilsyn, der har været gennemført siden det seneste kommunale tilsyn 

samt gennemførsel af relevant e-læring. 

Tilsynet har en indfaldsvinkel med fokus på kerneopgaven. Tilsynet vurderer den samlede indsats i forhold 

til lovgivning, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov for omsorg, træning og (syge)pleje.  

Med denne baggrund har tilsynet en faglig indfaldsvinkel med afsæt i dialog mellem tilsynets parter. 

Derved er tilsynet kombineret med umiddelbar ledelsesinformation, læring og vidensdeling. Tilsynsførende 

giver mundtligt en umiddelbar konklusion efter tilsynet. 

Tilsynet har fokus på kerneopgaven og er fremadrettet og udviklingsorienteret. Plejecentertilsynene er 

sammenlignelige, så de kan anvendes til at monitorere udviklingen på de enkelte plejecentre samt give et 

generelt overblik over kvalitetsniveauet på tværs. 

 

Sammenfatning af fund og tilsynets anbefalinger 

Nedenfor følger en umiddelbar, men ikke udtømmende, opsummering af tilsynets fund. I senere 

uddybende afsnit findes en detaljeret beskrivelse af tilsynet, delt op efter hhv. servicelov og 

brugertilfredshedsdelen samt den sundhedsfaglige del.  

På baggrund af observationer og indtryk fra tilsynet har tilsynsførende formuleret anbefalinger til 

Farsøhthus. Anbefalingerne er angivet nedenfor og skal tolkes som fokusområder, der bør arbejdes 

ekstraordinært med, og som vil blive vurderet særskilt på det kommende års tilsyn. 

 

Overordnet vurdering 

Tilsynets opfattelse er, at Farsøhthus er et velfungerende plejecenter hvor personale og beboere trives.  

Indsatsen for at højne kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation skal fortsætte. 
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Brugertilfredshedsundersøgelsen viser: 

 Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med at bo på Farsøhthus. De er særdeles tilfreds med den 

personlige og praktiske hjælp og personalets måde at være på.  

• Beboerne er overordnet tilfredse med maden, og de oplever at der er gode muligheder for at 

deltage i aktiviteter og samvær. Beboerne fremhæver musikterapeutens betydning for 

oplevelse af livskvalitet. 

• Personalet oplyser også at de frivillige fortsat tilbyder mange forskellige faste aktiviteter, og 

det er beboerne meget glade for. Medarbejderne holder fokus på kerneopgaven og den 

basale pleje.  

• Medarbejderne er overordnet tilfredse med deres arbejde, men beskriver at rammerne ikke 

giver mulighed for at levere den kvalitet de ønsker.  

 

Anbefalinger 

Tilsynsførende har følgende anbefalinger til plejecenter Farsøhthus: 

 

• Styrke systematikken i dokumentation og sikre at tilknytningerne til helbredstilstande er   

klare og præcise og at døgnrytmeplanerne altid er opdaterede i alle vagtlag. 

• Sikre at alle mundtlige/uklare ordinationer bekræftes på skriftlig korrespondance og at der 

følges op på alle handlinger. 

 

 Kvalitetsvurdering 

Tilsynsførendes vurdering af kvaliteten sker ud fra en samlet vurdering i forhold til: 

Generelle emner: 

• Beboertilfredshed 

• Den sundhedsfaglige dokumentation 

• Fokusområder for det indeværende år 

• Sidste tilsyns anbefalinger 

• Opfølgning på eventuelle eksterne tilsynsrapporter 

• Udviklingsmuligheder 

• Patientsikkerhed 

• Medicinhåndtering 

• Anvendelse af organisationens instrukser 

• Hygiejne 
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• Delegation 

• Arbejdsmiljø, herunder sygefravær og resultater af evt. trivselsundersøgelser 

• Gennemførelse af relevant e-læring 

• Tværgående samarbejdsaftaler med ex. praktiserende læger og kommunalt akutteam 

• Økonomi 

 

Specifikke fokusområder i 2019: 

• Patientsikkerhed: Indrapporterings- og læringskultur, forbedringsinitiativer, og 

ledelsesinvolvering. 

• Dokumentation, herunder dokumentation af informeret samtykke og generel systematik 

• Patientkategorier/sundhedsfaglige opmærksomhedsområder 

o Diabetes 

o KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) 

o Borgere, der for nyligt har fået foretaget kirurgiske indgreb (sårpleje, tryksår, genoptræning) 

o Mundhygiejne 

o Ernæring 

o Opfølgning på behandling 

o Risikosituationslægemidler, herunder Marevan og Metothrexat 

o Den ældre medicinske patient 

Datakilder 

Tilsynet vurderer: 

• Med hvilken faglig kvalitet kerneopgaverne løses 

• Ydelser efter serviceloven 

• Om beboerne modtager støtte og omsorg i overensstemmelse med lovgivningen 

• Beboertilfredshed, samarbejde og miljø på stedet 

• Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation 

• Opfølgning på tidligere fokusområder 

• Praksis for medicinhåndtering 

 

Indsamling af data sker ved interviews med henholdsvis 2-3 borgere, 2-4 medarbejdere samt en afsluttende 

samtale med plejecenterledelsen. Derudover udfører tilsynet journalaudits på ca. 4 borgere i det 

elektroniske journalsystem under tilstedeværelse af plejecenterler og afdelingsledere. Disse journalaudits 
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gennemføres i åben dialog, og har ud over at vurdere servicelovsydelserne også til formål at afdække den 

sundhedsfaglige dokumentationspraksis. 

Interviews med beboere og medarbejdere er foretaget med udgangspunkt i forudbestemte spørgsmål og 

temaer, som er gennemgående for samtlige plejecentre. Interviewene afdækker både brugertilfredshed og 

servicelovsydelser.  

Ydermere taler tilsynsførende med plejecenterledelsen om det lokale kvalitetsarbejde, herunder arbejdet 

med utilsigtede hændelser. Tilsynsførende besigtiger plejecentret og vurderer personalets kendskab til 

instrukser og hygiejne. Samtidig foretages en dybdegående stikprøvekontrol af 

medicinhåndteringen/medicinopbevaringen samt den doserede medicin hos 2-4 borgere.  

 

Tilsynets resultater og fund, uddybende 

Servicelov og brugertilfredshed  

Denne del af tilsynet omfatter servicelovsydelser og beboertilfredshed og har taget udgangspunkt i 

interviews med 3 beboere i meget forskellige aldersgrupper og 2 medarbejdere samt observationer i 

fællesarealer. 

Beboerne giver udtryk for meget høj grad af tilfredshed med at bo på Plejecenter Farsøhthus.  

De er særdeles tilfredse med den personlige og praktiske hjælp. Dog kunne den ene beboer ønske sig 

hyppigere hjælp til hårvask ift. tidligere vaner. 

Der er stor tilfredshed med omgivelserne, medarbejdernes måde at være på og aktivitetsniveauet. 

Beboerne er bekendte med aktivitetsmuligheder, og deltager i det omfang de har lyst. I særdeleshed 

fremhæver beboerne musikterapeutens betydning for oplevelse af livskvalitet. ”Hun skaber rum til 

fortrolighed, bearbejdelse af krise og livsglæde”, ” hun betyder så ualmindeligt meget. Det er ufatteligt 

hvad hun betyder for mig og huset. Det er fantastisk”, Alle medarbejdere anerkendes og værdsættes meget 

højt for deres indsats og måde at være på. Beboerne oplever, at de kommer hurtigt ved behov, 

understøtter muligheden for træning og samtidigt respekterer de behovet for ” privat rum”. En af beboerne 

udtrykker, at det er svært ” når de skal videre”, for jeg kan ikke lade være med at knytte mig til dem. En af 

beboerne kunne ønske færre forskellige hjælpere, men opgaverne bliver løst rimeligt ensartet, og de 

adspurgte beboere oplever ikke aflysning af hjælpen. Den ene beboer oplyser, at hun vil tale med datter 

om at få en håndholdt støvsuger, så hun selv kan fjerne krummer under spisebordet imellem 

rengøringstiderne. Beboerne vil gerne gøre alt det de selv kan og holde sig i gang. 

 

Der er tilfredshed med maden. En af beboerne ville gerne inddrages mere i menuplanlægning. Ikke fordi 

der er noget galt med maden, men jeg kunne måske bidrage med flere variationsmuligheder og ” det ville 

være med til at jeg stadig kan føle, ” at jeg kan bruges til noget”. Samme beboer kunne ønske sig mulighed 

for ledsagelse ” udenfor huset” og udvikling af systemer, som kunne gøre det nemmere at færdes udenfor 

egen lejlighed med meget begrænset synsevne. Vedkommende påpeger, at det endeligt ikke må forstås 

”som brok”, for vedkommende er meget glad for den hjælp, vedkommende får. Beboeren beder også 

tilsynet viderebringe, at det af hensyn til personalets forhold vil være godt med små ramper til at udligne 
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kant ved havedøren. Tilsynet bemærker, at beboerne vægter højt, at medarbejderne også har gode 

betingelser 

Tilsynet bemærker at der er en hjemlig atmosfære præget af ro i beboernes fællesrum. Beboerne snakker 

med hinanden. Der er få medarbejdere i fællesrummene, men medarbejderne understøtter stemningen i 

deres kommunikationsform og adfærd. Beboerne oplyser, at de finder sammen med medbeboere, som de 

kan føre en god dialog med uanset alder til faste ”hyggestunder” i weekenden, og dette ser de frem til. 

Beboerne er meget glade for at Farsøhthus`venner fortsat tilbyder mange forskellige faste aktiviteter. 

Beboerne deltager i det, de kan og ønsker at deltage i.  

Medarbejderne er overordnet tilfredse med deres arbejde, men oplever ikke rammerne giver mulighed for 

at arbejde med den kvalitet de ønsker, særligt i omsorgen for mennesker med demens. De oplever at 

hverdagslivet bliver ”bundet op” omkring medicin og måltider. Ved sygdom i medarbejdergruppen kan de 

ikke altid levere hjælp i henhold til kvalitetsstandarden. Medarbejderne oplever at de gør deres bedste, 

men at de opgaver de møder ind til ” svarer til 12 timer, hvor vagten kun er på 8 timer” og sker der så 

uheld, som at en beboer falder, så kan det tage 1½ time at dokumentere korrekt og så ” vælter det hele”. 

De er tilfredse med det de når, men ikke med det de ikke kan nå. De kender beboernes livshistorier og 

bruger disse aktivt, men ville gerne kunne tage flere individuelle hensyn. De fremhæver 

firvillighedsarbejdet og musikterapeuten som kæmpe aktiver i hverdagen. De oplever et godt samarbejde 

med pårørende, men også behov for en meget tydelig forventningsafstemning ved indflytning. Dette 

opleves endnu mere nødvendigt efter de seneste besparelser og initiativer er iværksat. Der arbejdes 

bevidst med kvalitetsudvikling både i forhold til organisering og udnyttelse og udveksling af kompetencer i ” 

Workshops”. Oplæring af nye medarbejder og oplæring i nye opgaver fungerer godt. Der er kendskab til 

procedurer. Medarbejderne beskriver at de er superglade og ledelsen. Vi har tillid til dem og de har tillid til 

os. De beskriver at de holder af beboerne, er glade for at gå på arbejde, og føler det som deres andet hjem, 

men at det ” bare fylder så meget, når vi ikke er hænder nok”.  

Tilsynets opfattelse er Plejecenter Farsøhthus er et meget velfungerende plejecenter, hvor de begrænsede 

rammer påvirker hverdagen, men forsøges håndteret på bedste vis.  Beboerne giver udtryk for trivsel og 

tryghed i hverdagen, og personalet formår at skabe en rolig og hjemlig stemning og holde beboernes behov 

i ” fokus”. Personalet gør alt hvad de kan, men oplever utilstrækkelighedsfølelse over ”det de ikke kan” 

indenfor de givne rammer og prioriteringer. De udtrykker faglig viden, vilje og engagement til at 

samarbejde om at gøre det bedst mulige i et tæt samspil med ledelsen. 

 

Sundhedsfaglighed og medicinhåndtering 

Under tilsynet er der fokus på om, der er systematik i dokumentationen. Farsøhthus havde aktuelt en 

beboer, der havde fået foretaget et kirurgisk indgreb. Der blev derudover valgt en beboer ud fra 

fokusområdet, den ældre medicinske patient. 

Det var tilsynets opfattelse, at der arbejdes godt med at skabe sammenhæng i den enkeltes borgerjournal. 

Helbredsoplysninger er beskrevet på en sådan måde, at det giver et godt overblik, og der henvises til 

relevante helbredstilstande.  



8 
 

For at optimere systematikken kan det med fordel præciseres, hvilke helbredstilstande der helt nøjagtigt er 

tale om. Derudover skal det altid anføres, hvem der har ansvar for opfølgning af blodprøver og medicinsk 

behandling. I enkelte tilfælde manglede dette, men der blev også set eksempler på fin dokumentation i 

forhold til aftale med eksempelvis speciallæger.  

Den rehabiliterende indsats er centralt for den daglige tilgang til arbejdet på Farsøhthus, og der er generelt 

fokus på evaluering/opfølgning. Farsøhthus har udarbejdet meget detaljerede døgnrytmeplaner, og disse er 

meget centrale, da det er her oplysningerne søges i det daglige arbejde. Det er derfor yderst vigtigt at 

oplysningerne er tilgængelige og opdaterede i alle vagtlag og planer. Der var et enkelt eksempel på at 

forflytningsvejledningen kun fremgik i døgnrytmeplanen for dagvagten.  

Derudover skal Farsøhthus sikre at alle mundtlige ordinationer og aftaler altid eftersendes på 

korrespondance. Der skal i særdeleshed altid være dokumentation for accept fra lægen hvis der lægges 

lokalordinationer i FMK, og når det er et lægemiddel skal det altid ordineres af lægen via FMK. 

Opmærksomhed på at give korrespondancer en sigende overskrift, kunne bidrage til bedre overblik og der 

skal altid anføres om samtykke er givet. I en af de gennemgåede journaler manglede samtykket. 

Handlingsanvisningerne skal også være præcise og klare, så alle ved hvad der skal observeres og der 

evalueres kvalitativt hver gang. Bemærkningsfeltet i medicinskemaet kan eksempelvis også anvendes, hvis 

indikationen for den medicinske behandling fremstår uklar. Dette skærper opmærksomheden og sikre at 

observationer kan udføres korrekt.  

Tilstandene er fint beskrevet og der oprettes også potentielle tilstande hvor disse vurderes relevante. 

Observationer knyttet til det kirurgiske sår er rigtig fine. Det er dog vigtigt at der altid følges op på alle 

observationer og målinger. Også i det tilfælde hvor informationer videregives til lægen, men det vurderes 

at tilbagemeldingen kan virke mangelfuld.  

Der afholdes plejekonference minimum en gang årligt i forbindelse med status og derudover ved behov. 

Øget opmærksomhed på at anvende kompetencer optimalt kunne med fordel afstedkomme at 

sygeplejersker altid er involveret i forløb med beboere der er vurderet ustabilt komplekse. 

Farsøhthus har fint fokus på profylakse. Der er blandt andet en fast praksis om at tilbyde vægtkontrol til alle 

en gang om måneden. Derudover ses eksempler på at beboere er dysfagi screenet.  

Der er et potentiale i at gøre alle handlingsanvisningerne præcise. Man kan fint hjælpe hinanden med at få 

dokumenteret det hele på en tilgængelig måde Der er vigtigt så alle faggrupper har mulighed for at gøre de 

relevante og rigtigt observationer. Der ses eksempler på henvisninger til VAR hvilket er rigtig godt. 

Det blev italesat under tilsynet at nedre hygiejne i visse tilfælde udføres stående. Dette er ikke tilrådeligt 

hverken af hensyn til hygiejne eller i forhold til arbejdsstilling. Der er planer om, at afholde workshops hen 

over efteråret. Her er netop hygiejne er et af områderne der tages op hvilket er et rigtig godt tiltag. 

Ved medicingennemgang gang var der overordnet struktur og orden. Eksempelvis var antikoagulantia 

doseret for sig i doseringsæsker markeret med rødt og det var anført på medicinskemaet som 

risikolægemiddel. Derudover blev det bemærket at Pradaxa blev opbevaret i originalpakning i 

doseringsæske. 

 Der blev fundet en fejl i forbindelse med dispensering hvor et præparat manglede i flere æsker. Derudover 

var der et tilfælde af lokalordineret håndkøbslægemiddel, hvilket ikke må forekomme. Der var i alt 3 fejl i 
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forbindelse med medicinopbevaring. Alle handlede om overskredet holdbarhedsdato. Der var ikke tale om 

væsentlig risiko for patientsikkerheden. Det er fast procedure på Farsøhthus at alt medicin gennemgås 4 

gange årligt med henblik på udløb. Her er det vigtigt at sikre at det eftersete medicin rent faktisk er holdbar 

til næste gennemgang. Alternativt at anføre tiltag for dette i note. Der var sluttelig fejl i håndtering af 

medicin der skal opbevares på køl. Ved levering fra apotek blev lægemidlerne kvitteret for, men lagt i 

uaflåst køleskab i fællesstuen.  

Ved gennemgang af depotrum fandt tilsynet forholdene i orden, og der er systematik i gennemgang som 

finder sted af sygeplejerske hver 3 mdr. 

Tilsynet erfarede at få medarbejdere manglede at gennemføre den obligatoriske e-learning. 

Kravet er at alle undtagen ufaglærte medarbejdere gennemfører disse en gang årligt. Det vurderedes at der 

er opmærksom på at opfylde dette hen over efteråret. 

Farsøhthus arbejder konstruktivt og kontinuerligt med utilsigtede hændelser. Der er meget fokus på 

arbejdsgange i forbindelse med medicindispensering. Her anvender alle specielle doseringsborde, men det 

kunne indskærpes at sikre ro når denne opgave udføres så forstyrrelser undgås.  

Sluttelig skal nævnes at Farsøhthus har igangværende spændende projekt med udarbejdelse af en pjece til 

anvendelse ved indflytning på plejecenteret. Heri er formålet blandt andet at afstemme forventningerne til 

at bo på et plejecenter holdt op i mod kommunens kvalitetsstandarder.  

Opsummering: 

Alt i alt arbejdes der godt med dokumentation, medicinhåndtering og utilsigtede hændelser 

Udviklingspotentialet ligger i fortsat at tydeliggøre dokumentationen herunder sikre, at alle 

døgnrytmeplaner er ajourførte og informationer er tilgængelige i alle vagtlag. Derudover skal der arbejdes 

systematisk med at følge op på alle handlinger og uklare ordinationer. 

 

Tilsynsførende: 

Anne Ahrensbach: Souschef for sundheds- og omsorgsområdet 

Mona Knærkegaard: Visitator 

Sidsel Seir Jørgensen: Kvalitetskonsulent og risikomanager 

Anne-Louise Nørgård Hansen: Kvalitetskonsulent og risikomanager 

 

Fra Farsøhthus deltog:  

Laila Søgaard Frederiksen: Aftaleholder, konstitueret plejecenterleder 

Jeannett Andreasen: Afdelingsleder 

Jannet Hansen: Social- og sundhedsassistent 

Maria Fisker: Fysioterapeut 
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Dialogmøde med bruger-pårørenderåd 

Det anmeldte tilsyn (dialogmødet) med deltagelse af bruger- pårørenderådet er afholdt d. 14. november 

2019.  

Deltagere: Henning Poulsen(beboer), Ulla Parnset(beboer), Inge-Lise Schmidt, Jørgen Sørensen, Birthe 

Nørgaard, Lone Larsson, og Marianne Kolind. Fra Ældrerådet deltog Ivan Hammer.  

Fra Plejecenter Farsøhthus deltog konstitueret plejecenterleder Laila Frederiksen, afdelingsleder Jeannett 

Andreasen og medarbejderrepræsentant i bruger- og pårørenderådet Linda Rindal. 

Fra forvaltningen deltog tilsynsførende souschef Anne Ahrensbach og kvalitetskonsulent Anne-Louise 

Nørgård Hansen.  

Bruger- og pårørenderådet udtrykker meget stor tilfredshed med den pleje og omsorg, der opleves på 

Plejecenter Farsøhthus. Beboere og pårørende føler sig trygge hele døgnet. 

Bruger- og pårørenderådet fremhæver musikterapeutens virke meget positivt. Der arrangeres musik og 

sang i fællesarealerne, hvor både beboere og pårørende kan deltage.  Musikterapeuten besøger også 

beboerne individuelt, hvis de ikke har mulighed for at deltage i fælles arrangementer. 

Bruger- og pårørenderådet påskønner de frivilliges store indsats på Farsøhthus, og opfordre til fortsat at 

understøtte det gode samarbejde. 

Bruger- og pårørenderådet udtrykker ønske om at bevare opmærksomheden på, at beboere bliver tilbudt 

at spise sammen. Ledelsen anerkender fuldt ud vigtigheden heraf og tilkendegiver, at der arbejdes med at 

videreudvikle mulighederne for dette. De nye krav til brandsikker indretning, har givet nogle udfordringer i 

dele i Plejecenter Farsøhthus. 

Bruger- og pårørenderådet udtrykker behov for at udvikle på forventningsafstemningen i forbindelse med 

indflytning på Farsøhthus. Der ønskes klarhed over hvad Farsøhthus kan tilbyde og hvad den enkelte 

beboer/pårørende kan forvente. Medarbejderrepræsentanten i bruger- og pårørenderådet og ledelsen er 

enige i, at forventningsafstemning og klare aftaler har stor betydning for beboere og pårørende i 

forbindelse med indflytning. I den forbindelse er der i Bruger-Pårørenderådet enighed om, at indflytning i 

en weekend eller på helligdage er ekstra udfordrende på grund af personalebemandingen disse dage.  

Det aftales at repræsentanter fra Bruger-Pårørende-Rådet vil samarbejde om udvikling af dette emne i 

2020. 

   


