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1. Begrundelse og fokus for til-
synet 

Begrundelse for tilsyn 

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 29. maj 2019 modtaget en bekymringshenvendelse. Henvendelsen 

kommer fra en pårørende til en borger, der bor på Plejecenter Caroline Amalielund. Af bekymringen fremgår 

det, at borgeren er afhængig af hjælp til at forflytte sig og måtte vente fem dage på at blive tilset i forhold til 

ømhed i bagdelen. Det fremgår, at borger ofte sidder med en våd ble. Endvidere, at borgeren har oplevet først 

at kunne komme op klokken 15 på grund af personalemangel, samt at der er stor personaleudskiftning i ple-

jeenheden. 

 

Det er forhold som Styrelsen for Patientsikkerhed finder, giver anledning til bekymring for, hvorvidt borgerne 

på Plejecenter Caroline Amalie får pleje og omsorg af fornøden kvalitet særligt  inden for områderne:  

 Selvbestemmelse og livskvalitet 

 Trivsel og relationer 

 Målgrupper og Metoder 

 Organisation, ledelse og kompetencer 

 

  

 

 

 

 

 



2. Relevante oplysninger  

Oplysninger om plejeenheden    

 Caroline Amalielund er et plejehjem i Svendborg Kommune 

 På Caroline Amalielund er der 40 boliger fordelt på 19 plejeboliger, 15 ældreboliger og seks gæste-

boliger 

 16 boliger fordelt i to afdelinger er forbeholdt borgere med demenssygdom. De seks gæstepladser 

benyttes til aflastning, akut ophold og afklaring eller rehabilitering efter indlæggelse 

 De resterende boliger er visiteret som ældreboliger. Den daglige pleje af borgerne i disse boliger 

varetages også af personalet på Caroline Amalielund 

 Den daglige ledelse varetages af sektionsleder Heidi Rasmussen 

 I plejeenheden er ansat cirka 54 medarbejdere. Heraf to sygeplejersker i dagvagt, en fysioterapeut, 

13 social-og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere og sygehjælpere 

 Plejeenheden har et dagcenter med tilknyttede aktivitetsmedarbejdere, som bliver benyttet både af 

borgere udefra og borgere som bor på Caroline Amalielund 

 Plejeenheden indkøber og anretter mad til morgen og middag. Aftensmåltidet leveres fra Det Gode 

Madhus 

 Plejeenheden benytter dokumentationssystemet Nexus. 

 

Om tilsynet 

 Der blev gennemgået tre borgerjournaler 

 Der blev interviewet tre borgere 

 Der blev interviewet to pårørende 

 Der blev foretaget interview med ledelsen 

o Områdeleder Karin Rindebæk Larsen 

o Sygeplejefaglig leder og sektionsleder Agnete Bille 

o Sektionsleder og mentor Pia Silo 

 Der blev foretaget interview med seks medarbejdere 

o To sygeplejersker 

o To social- og sundhedsassistenter 

o To social- og sundhedshjælpere 

 Der blev foretaget observation under ophold i en opholdsstue med beboerne og en medarbejde 

 Afsluttende opsamling på tilsynet blev givet til medarbejdere og ledelse 

 Tilsynet blev foretaget af: Tilsynskonsulenterne Tina Kolding og Sidsel Rohde. 



3. Vurdering og sammenfat-
ning 

 
 

 
 

Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden er større problemer af betydning for den for-

nødne kvalitet. 

 

Baggrunden herfor er, at der ved tilsynet blev fundet målepunkter under temaerne Selvbestemmelse og livs-

kvalitet, Trivsel og relationer, Målgrupper og metoder, Organisation, ledelse og kompetencer, Procedurer og 

dokumentation og Aktiviteter og rehabilitering, som ikke var opfyldt.  

 

Styrelsen har vurderet, at der er tale om større problemer af betydning for den fornødne kvalitet, idet der er 

lagt vægt på omfanget af uopfyldte målepunkter, samt at de uopfyldte målepunkter fordelte sig inden for alle 

temaer. Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at de problemer, der blev fundet i forhold til organisering og 

ledelse af plejeenheden, efter styrelsens vurdering har overordnet betydning for plejeenheden som helhed, 

og den daglige understøttelse af personalet i forhold til plejeenhedens kerneopgaver. 

 

Ved tilsynet kunne det konstateres, at borgerne på grund af skiftende personale oplevede manglende kend-

skab til borgerens vaner og ønsker, samt til den enkeltes behov for hjælp. Det var desuden svært at komme 

Konklusion efter partshøring 

Styrelsen for Patientsikkerhed modtog den 23. september 2019 en handleplan samt bilag som beskri-

ver, hvordan Plejecenter Caroline Amalielund har i værksat en række tiltag for at følge op på mang-

lerne. Styrelsen anerkender, at Plejecenter Caroline Amalielund har gjort og planlagt en række tiltag 

med henblik på at forbedre forholdene på plejeenheden. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at op-

lysningerne i høringen ikke giver anledning til at ændre vurderingen af forholdene, da det ikke alene 

på baggrund af de beskrevne tiltag kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er rettet op på de 

konstaterede forhold. Styrelsen fastholder på den baggrund vurderingen af, at der i plejeenheden er 

større problemer af betydning for den fornødne kvalitet. 

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg 

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 20. juni 2019 vurderet, at plejeenheden 

indplaceres i kategorien: 

Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet 

 



i kontakt med kontaktpersonen. Dermed vurderes borgernes selvbestemmelse, livskvalitet og trivsel ikke at 

leve op til den fornødne kvalitet. 

 

Ved tilsynet blev det videre konstateret, at hjælpen ikke i tilstrækkelig grad tog højde for borgernes særlige 

behov ved kognitiv funktionsnedsættelse, og at borgere med GPS ikke kunne være sikre på, at deres GPS 

virkede efter hensigten. Desuden oplevede en borger manglende hjælp rettet mod faldforebyggelse, og hos 

en anden borger havde man glemt vejning, trods en viden om risiko for vægttab. Der blev konstateret flere 

mangler i dokumentationen vedrørende borgernes mål, tilstand og beskrivelse af hjælpen. En fyldestgø-

rende dokumentation vurderes særligt vigtig, idet plejeenheden havde stor udskiftning blandt medarbej-

derne. Dermed vurderes den social- og plejefaglige hjælp til borgere med særlige behov, forebyggelse af 

magtanvendelse og fokus på ændringer og forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred, ikke at 

leve op til den fornødne kvalitet. 

 

Krav 

Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed stiller følgende krav: 
o At plejeenheden sikrer, at borgernes vaner og ønsker er beskrevet (Målepunkt 1.1) 

o At plejeenheden, så vidt muligt, tager hensyn til borgernes vaner og ønsker, så livskvalitet og vær-

dighed sikres (Målepunkt 1.1) 

o At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender opgaverne i plejen hos den enkelte, samt borge-

rens vaner og ønsker, så de får hjælp til at leve det liv, de ønsker (Målepunkt 2.1) 

o At plejeenheden sikrer, at aftaler med pårørende er beskrevet og kan fremfindes af medarbejderne, 

samt at det er muligt for pårørende at få kontakt til kontaktpersoner ved behov (Målepunkt 2.1) 

o At plejeenheden sikrer, at der tages højde for, at hjælp, omsorg og pleje til borgere med kognitive 

funktionsevnenedsættelser tager højde for borgernes særlige behov (Målepunkt 3.1) 

o At plejeenheden sikrer beskrivelser af hjælp til borgerne i relevante situationer (Målepunkt 3.1) 

o At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og anvende plejeenhedens faglige metoder og 

arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse (Målepunkt 3.2) 

o At plejeenheden sikrer, at dokumentation af ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funkti-

onsevne og helbredstilstand samt opfølgning her på fremgår af borgernes journaler (Målepunkt 3.3) 

o At plejeenheden sikrer, at borgerne får hjælp rettet mod forebyggelse af funktionsevnetab og forrin-

get helbred (Målepunkt 3.4) 

o At plejeenheden sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens kerneopgaver (Målepunkt 4.1) 

o At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender og anvender praksis for dokumentation (Måle-

punkt 5.1) 

o At plejeenheden sikrer beskrivelse af borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer (Målepunkt 5.1) 

o At plejeenheden sikrer fyldestgørende beskrivelse af borgernes behov for hjælp (Målepunkt 5.1) 

o At plejeenheden sikrer dokumentation af borgernes mål for hjælpen (Målepunkt 5.1) 

o At plejeenheden sikrer, at borgerne og de pårørende så vidt muligt bliver inddraget i at fastsætte 

mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (§ 83) (Målepunkt 6.1) 

o At plejeenheden sikrer dokumentation af formål med borgernes træningsforløb (Målepunkt 6.2). 

 

Nedenstående er en tematisk fremstilling af baggrunden for den samlede vurdering:  

 

1. Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død 

Styrelsen har fundet, at der var et målepunkt, som ikke var opfyldt under dette tema. I vurderingen er der 

lagt vægt på, at i en ud af tre stikprøver oplevede en borger med kognitiv funktionsnedsættelse, at der ikke 

altid blev taget hensyn til borgerens vaner og ønsker, fordi skiftende og nyt personale ikke kendte borgeren. 



I en ud af tre journaler manglede delvis beskrivelse af borgerens vaner og ønsker, eksempelvis i relation til 

påklædning. En pårørende oplevede, at der ofte var urinlugt både fra borgeren og dennes lejlighed. Dette 

blev også observeret under tilsynet. 

Det er styrelsens vurdering, at det har betydning for den fornødne kvalitet, at medarbejderne tager udgangs-

punkt i borgernes vaner og ønsker for at imødekomme borgernes selvbestemmelse, deres mulighed for at 

fastholde egen identitet og livsførelse, samt borgerens livskvalitet og oplevelse af værdighed. Det er ligele-

des styrelsens vurdering, at det har betydning for den fornødne kvalitet og borgernes oplevelse af livskvalitet 

og værdighed, at medarbejderne så vidt muligt undgår at borgerne og deres pårørende generes af urinlugt. 

Styrelsen bemærker i øvrigt hertil, at det er styrelsens vurdering, at plejeenheden bør være opmærksom på 

urinlugt fra borgeren, idet dette kan være en indikation på eksempelvis urinvejsinfektion eller et behov for 

indsatser i relation til borgerens toiletbesøg, og således ikke alene har betydning for borgerens oplevelse af 

værdighed og livskvalitet, men også konkret i forhold til borgerens behov for hjælp, omsorg og pleje. 

Plejeenheden afholdte indflytningssamtaler med borgerne og de pårørende, hvor livshistorie, vaner og øn-

sker samt forventningsafstemning blev taget op. Medarbejderne redegjorde for, at de løbende spurgte ind til 

borgernes ønsker og respekterede disse, hvis de var bekendt med dem. Det er styrelsens vurdering, at 

medarbejderne via indflytningssamtaler indhentede viden om borgernes vanlige rutiner, men at disse ikke 

løbende blev vedligeholdt i journalsystemet. 

Det er styrelsens vurdering, at plejeenheden havde en god praksis i arbejdet med at sikre en værdig død, og 

indhentede viden om borgernes ønsker til den sidste tid. Plejeenheden havde fokus på at borgerne ople-

vede tryghed, smertefrihed og god pleje i den sidste tid. Plejeenheden havde tæt kontakt med og inddrog de 

pårørende, ligesom plejeenheden havde et godt samarbejde med praktiserende læge, hospice,  

palliationsteam, vågekoner med videre. 

2.  Borgernes trivsel og relationer 

Styrelsen har fundet, at målepunktet under dette tema ikke var opfyldt. I vurderingen er der lagt vægt på, at 

en   borger oplevede mange skiftende medarbejdere, der ikke altid kendte nok til opgaverne hos ham, samt 

forhold vedrørende hvordan borgeren skulle have hjælpen. Den pårørende oplevede, at ikke alle medarbej-

derne kendte aftalerne, og at det var svært at få kontakt med borgerens kontaktperson. Desuden blev det 

oplyst tilsynet, at den pårørende ikke altid blev orienteret vedrørende svar på urinprøver, til trods for, at det 

var beskrevet, at den pårørende varetog borgerens helbredsmæssige interesser. Det er styrelsens vurde-

ring, at det har betydning for den fornødne kvalitet, at medarbejderne kender opgaverne hos borgerne, og at 

de pårørende oplever at kunne komme i kontakt med medarbejdere, som kender borgerne, således at bor-

gerne og de pårørende oplever værdighed og tryghed i plejen. 

 

I to ud af tre journaler manglede beskrivelse af aftaler med pårørende. Det var i forhold til, at en pårørende 

varetog indkøb, økonomi og ledsagede til læge hos en borger med demenssygdom. Desuden i forhold til, at 

en ægtefælle havde en vigtig rolle i borgernes liv, med daglige besøg og deltagelse i borgerens liv. Den på-

rørende varetog diverse indkøb, breve og økonomi.   

 

Det er styrelsens vurdering, at det har betydning for den fornødne kvalitet, at medarbejderne kender de afta-

ler, der er indgået med de pårørende for at kunne understøtte borgerens relationer og synliggøre de pårø-

rendes rolle og indsats.  

 



 Styrelsen fandt, at plejeenheden understøttede borgerne tilknytning til det omgivende samfund. Det skete 

for eksempel ved, at de med en borger havde besøgt dennes gamle arbejdsplads og kolleger. Desuden 

gennem besøg fra en børnehave samt besøg af en hest, og borgernes mulighed for deltagelse i dagcentret 

sammen med byens øvrige ældre medborgere. 

 

 

 

3. Målgrupper og metoder 

Styrelsen har fundet, at der var fire målepunkter, som ikke var opfyldt under dette tema. I vurderingen er der 

lagt vægt på, at i to ud af tre stikprøver oplevede borgere med demens og deres pårørende ikke, at den 

hjælp, omsorg og pleje borgerne modtog, tog højde for borgernes særlige behov. Det var i forhold til en bor-

ger med demens, som angav selv at klare opgaver, som borgeren reelt havde behov for hjælp og støtte til at 

få udført. I tilfælde, hvor borgeren blev mødt med den relevante pædagogiske tilgang, indvilgede borgeren i 

at modtage hjælpen. En anden borger med demens oplevede, at personalet ikke altid kendte ham godt nok 

til at have indsigt i borgerens særlige behov.  

 

I disse to ud af tre journaler manglede beskrivelser hjælp i relevante situationer. Det var i forhold til, hvordan 

medarbejderne skulle håndtere, at en borger kunne sige nej tak til hjælp, som der tydeligvis var behov for. 

Hos en anden borger var der ingen beskrivelse af borgerens symptomer med tvangstanker, stereotype be-

vægemønstre og livagtige drømme, samt socialpædagogiske tiltag rettet mod symptomerne. Hos en anden 

borger, hvor det fremgik at borgeren havde planlagt ugentlig vejning, var vejningen ikke blevet udført i seks 

måneder. Borgeren havde i perioden haft et vægttab fra 70 kg til 65,7 kg.  

 

Medarbejderne udtrykte usikkerhed i forhold til at kende og anvende plejeenhedens faglige metoder og ar-

bejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse. Det var i relation til en usikkerhed om, hvorvidt borgere med 

GPS altid havde deres egen GPS med sig, og i forhold til om GPS’erne altid var opladet, så de fungerede 

efter hensigten, når borgerne fik dem med. En episode som styrelsen blev bekendt med efter tilsynet, under-

byggede, at en GPS ikke fungerede efter hensigten, idet en borger var væk og blev fundet af sin pårørende 

uden for plejeenheden til trods for, at GPS’en angav, at borgeren opholdte sig inde i plejeenheden. 

 

I to ud af tre journaler manglede dokumentation af ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske funktions-

evne og helbredstilstand samt opfølgning herpå. Det var i forhold til en borger, der havde gener i lysken 

samt til en borger, der var faldet. I en ud af tre stikprøver oplevede borgeren manglende hjælp rettet mod 

forebyggelse af fald, idet borgeren havde gjort medarbejderne opmærksomme på et glat gulv i badeværel-

set, uden at der var handlet på det. I tre ud af tre journaler manglede beskrivelse af social- og plejefaglige 

indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens og dårlig 

mundhygiejne. Det var i forhold til to borgere, der var faldet, og i forhold til en borger, der skulle vejes og 

hjælpes med mundhygiejne. 

 

Det er styrelsens vurdering, at det har betydning for den fornødne kvalitet, at der i plejen og beskrivelsen af 

plejen tages højde for borgernes særlige behov, således at borgerne så vidt muligt kan bevare deres funkti-

oner og helbred, samt forebygge magtanvendelse.   

 

Medarbejderne på demensafsnittene gennemgik kurser i demens og rehabilitering. Såfremt en borger for 

eksempel var urolig og svær at hjælpe, blev der afholdt beboerkonferencer, med inddragelse af viden fra de 

pårørende, og efter behov kunne en demenskonsulent ligeledes inddrages, til afklaring af tilgangen til borge-

ren og måden at udføre hjælpen.  



 

Målepunktet vedrørende at der hos borgere, hvor det er relevant, er en beskrivelse af, hvilke faglige meto-

der og arbejdsgange der hos den konkrete borger kan blive anvendt til at forebygge magtanvendelse er vur-

deret ikke aktuelt, idet ingen af borgerne i stikprøverne havde en problematisk adfærd. 

 

 

4. Organisation, ledelse og kompetencer 

Styrelsen har fundet, at der var et målepunkt, som ikke var opfyldt under dette tema. I vurderingen er der 

lagt vægt på, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad kunne redegøre for, hvordan plejeenhedens organisering 

understøttede plejeenhedens kerneopgaver.  

 

Det fremgik, at der var iværksat en plan, der skulle styrke den daglige ledelse samt organiseringen af kom-

petencer og ressourcer i plejeenheden. Planen skulle imødegå problemer med økonomisk ubalance og 

medarbejdernes oplevelse af, at ledelsen og sygeplejen ikke var synlig i hverdagen. Desuden medarbejder-

nes ønske om mere medindflydelse, tiltag for at nedbringe antallet af tidsbegrænsede ansatte og et stort 

forbrug af vikarer, samt vagtplaner, der ikke i tilstrækkelig grad sikrede sammenhæng. Planen skulle endvi-

dere imødegå udfordringer med pårørende samarbejde, og at personalet fra de skærmede enheder skulle 

væk fra afdelingen for at vaske borgernes tøj.  Endeligt skulle planen også imødegå ledelsens manglende 

synlighed, at ledelsen var svær at træffe og at der periodisk manglede fokus på ledelsesopgaverne. 

 

Det er styrelsens vurdering, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at planerne kunne gennemføres hur-

tigt og sikkert nok, til at plejeenhedens kerneopgaver kunne løses med fornøden kvalitet. På den baggrund 

er det styrelsens vurdering, at det var usikkert, om organisationen i tilstrækkelig grad kunne sikre arbejdet 

med at løfte plejeenhedens kerneopgaver.   

 

Styrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at ledelsen ofte var fraværende eller usynlig i det daglige arbejde, 

at der var tale om en ny leder i en i forvejen organisatorisk udfordret plejeenhed, og at plejeenheden ikke i 

tilstrækkelig grad kunne redegøre for, hvordan plejeenhedens organisering understøttede plejeenhedens 

kerneopgaver. 

 

Plejeenheden havde kontaktpersonsordning. personalet gav dog udtryk for, at det var svært at varetage de-

res kontaktpersonsopgaver grundet jævnlig omrokering mellem afdelingerne for at understøtte vikarers va-

retagelse af opgaverne, ligesom en pårørende gav udtryk for, at det var svært at få kontakt til borgerens 

kontaktperson. 

 

De faste afløsere var alle under uddannelse inden for sundhedsområdet. Der var en beskrivelse af medar-

bejdernes kompetence og ansvarsfordeling i plejeenheden. 

 

5. Procedurer og dokumentation 

Styrelsen har fundet, at der var tre målepunkter, som ikke var opfyldt under dette tema. I vurderingen er lagt 

vægt på, at plejeenhedens praksis for dokumentation ikke altid blev anvendt på grund af skiftende perso-

nale. I en ud af tre journaler manglede en beskrivelse af borgerens aktuelle ressourcer og udfordringer ved-

rørende mobilitet, mentale funktioner samt nedsatte syn. Desuden var det ikke beskrevet, at borgeren mod-

tog vederlagsfri fysioterapi. Der manglede en fyldestgørende beskrivelse af borgerens behov for hjælp. Det 

var beskrevet, at borger skulle nødes til at spise, og ifølge borgerens pårørende havde borgeren behov for, 

at blive madet for at spise nok. Det var beskrevet, at borgeren skulle have ringemåtte ved sengen, uden at 

det var begrundet. Det var beskrevet, at borgeren skulle forflyttes til lænestol, hvilket ifølge den pårørende 



ikke var aktuelt længere. Beskrivelse af aftenhjælpen var ikke opdateret. Der stod, at borgeren blev forflyttet 

ved hjælp af en talerstol og selv kunne børste tænder, hvilket ikke var tilfældet. Der stod, at borgeren sov 

med sengehesten nede, og det var ifølge den pårørende aftalt, at den skulle være oppe. 

 

I to ud af tre journaler manglede dokumentation af borgernes mål for hjælpen. Medarbejderne tilkendegav, 

at det havde været svært at efterleve korrekt journalføring på grund af skiftende personale.  

 

Styrelsen fandt, at der i plejeenheden var en nyetableret fast praksis og skriftlig vejledning i forhold til doku-

mentationspraksis. En medarbejder var således i gang med at lave audit på journalerne for at sikre en ens-

artet praksis i hele plejeenheden. 

 

Det er styrelsens vurdering, at det har betydning for den fornødne kvalitet, at alle medarbejdere kan finde 

viden om borgernes ressourcer og udfordringer, mål for hjælpen, samt hvilken hjælp, der skal ydes, når 

støtte, pleje og kommunikationen med borgeren skal tilrettelægges, hos den enkelte borger. 

 

   

6. Aktiviteter og rehabilitering 

Styrelsen har fundet, at der var to målepunkter, som ikke var opfyldt under dette tema. I vurderingen er der 

lagt vægt på, at i to ud af tre stikprøver oplevede borgere og pårørende ikke at blive inddraget i at fastsætte 

mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte (servicelovens § 83). I en stikprøve manglede 

dokumentation af formål med borgerens træningsforløb.  

 

Det er styrelsens vurdering, at plejeenheden arbejdede med en rehabiliterende tilgang i plejen. Der var 

blandt medarbejderne ”hjemmetrænere” på afdelingerne, der kunne vejlede om en rehabiliterende tilgang. 

Borgerne kunne efter behov tilbydes et målrettet rehabiliteringsforløb med en fysioterapeut som tovholder, 

ligesom borgerne kunne komme i træningsforløb ved behov herfor. 

 

Det er desuden styrelsens vurdering, at plejeenheden tilbød meningsfulde aktiviteter til borgerne i form af for 

eksempel inddragelse i arbejdsopgaver i haven. Der var sang, avislæsning, kreative sysler, mulighed for 

deltagelse i dagcentret, og der var et telt sat op i haven til aktivitetsformål.  

 

Det er styrelsens vurdering, at det har betydning for den fornødne kvalitet, hvis der ikke er fastsat mål, da 

fastsættelse af mål medvirker til at skabe klarhed omkring hjælpen for den enkelte modtager, og fremmer en 

fokuseret og koordineret trænende og rehabiliterende indsats. 

 

Målepunktet vedrørende at borgeren og eventuelt pårørende oplever, at de bliver inddraget i at fastsætte 

mål for rehabiliteringsforløbet (servicelovens §83 a) samt vurdering, mål og status i den forbindelse er vur-

deret ikke aktuelt, da ingen af borgerne i stikprøverne var i et rehabiliteringsforløb. Det samme var tilfældet 

vedrørende målepunktet om træning. 

 
 

 

 

 



 

 

 



4. Fund ved tilsynet 

Fund fra indhentet materiale  

 Redegørelse for sygeplejefaglig indsats samt sygeplejefaglig dokumentation 

Journalmateriale og en redegørelse fra en sygeplejerske fra den 10-16. maj 2019 hos en borger 

på Caroline Amalielund blev tilsendt Styrelsen for Patientsikkerhed forud for tilsynet. Af redegø-

relsen fremgik det, at plejeenheden havde sikret observation, behandling og opfølgning vedrø-

rende borgerens friktionssår. Desuden, at dokumentationen af dette var mangelfuld.  

 

 Dokumentation, vedrørende ovennævnte borger, der blev sendt efter tilsynet: 

Af materialet fremgik, at: 
o Fravalg af livsforlængende behandling: Borger har tilkendegivet, at borgeren ikke ønsker genop-

livning ved hjertestop. 
o Blanket vedrørende samtykke: Borger havde samtykket til indhentning og videregivelse af infor-

mationer.  
o Funktionsevne tilstande: Det fremgik blandt andet, at borgeren oplevede glæde ved at udføre de 

opgaver, som borgeren kunne med støtte fra personalet og at borgeren skulle nødes til at spise. 
o Helbredstilstande: Det fremgik at borgeren havde grøn stær, parkinson og Lewy Body demens. 

Videre, at borgeren var hukommelsessvækket og kunne have fjernhedstilfælde samt at borgeren 
var inkontinent. 

o Generelle oplysninger: Borgerens livshistorie var beskrevet, samt at borgeren elskede musik. 
o Døgnrytmer, dag, aften og nat: Det var beskrevet, hvilke aktiviteter. Borgeren deltog i, og hvor-

dan borgeren skulle hjælpes gennem døgnet, blandt andet stod der, at borgeren nogle dage 
skulle hjælpes over i lænestol og at borgeren selv kunne spise anrettet mad, at borgeren sov 
med sengehesten nede og kunne forflytte sig ved høj talerstol. 
 

 

 Redegørelse for igangværende tiltag i forhold til at understøtte organiseringen på Caro-

line Amalie  

Materialet blev efter tilsynet tilsendt Styrelsen for Patientsikkerhed. Det fremgik, at der var 

iværksat en plan, der skulle styrke den daglige ledelse samt organiseringen af kompetencer og 

ressourcer i plejeenheden. Planen skulle imødegå problemer med økonomisk ubalance og 

medarbejdernes oplevelse af, at ledelsen og sygeplejen ikke var synlig i hverdagen. Desuden 

medarbejdernes ønske om mere medindflydelse, tiltag for at nedbringe antallet af tidsbegræn-

sede ansatte og et stort forbrug af vikarer, samt vagtplaner, der ikke i tilstrækkelig grad sikrede 

sammenhæng. Planen skulle endvidere imødegå udfordringer med pårørende samarbejde, og 

at personalet fra de skærmede enheder skulle væk fra afdelingen for at vaske borgernes tøj. 

Planen skulle endvidere imødegå lederens manglende synlighed, at lederen var svær at træffe 

og, at der periodisk manglede fokus på ledelsesopgaverne. 

 

 

 Supplerende udtalelser fra en ægtefælle til en beboer 

Udtalelsen kom via en e mail efter tilsynet. Det er oplysning om, at en anden pårørende fortæl-

ler, at en borger var forsvundet og personalet ikke kunne finde borgeren, på trods af, at borge-

ren havde en GPS. GPS viste, at borgeren befandt sig i plejeenheden og der blev søgt overalt. 

Søsteren til borgeren kørte ud i sin bil og fandt borgeren gående 1,5-2 km fra plejeenheden. 

 



Tema 1: Selvbestemmelse og livskvalitet, 

herunder en værdig død 
 

1.1 Borgernes selvbestemmelse og livskvalitet 

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A At borgeren oplever selvbestemmelse, indfly-
delse og medinddragelse i eget liv  

 x  I en ud af tre stikprø-
ver oplevede en bor-
ger med kognitiv funk-
tionsnedsættelse, at 
der ikke altid blev taget 
hensyn til borgerens 
vaner og ønsker, fordi 
skiftende og nyt perso-
nale ikke kendte dem. 

B At ledelsen kan redegøre for plejeenhedens ar-
bejde med at bevare og fremme de enkelte bor-
geres livsudfoldelse, herunder selvbestemmelse, 
medindflydelse og livskvalitet 

x    

C At medarbejdernes beskrivelse af praksis afspej-
ler, at de arbejder med at bevare og fremme bor-
gernes selvbestemmelse og medindflydelse 
samt inddrager dem i det omfang, det er muligt 

x    

D At der er beskrivelser af borgernes vaner og øn-
sker  

 x  I en ud af tre journaler 
manglede delvis be-
skrivelse af borgerens 
vaner og ønsker, ek-
sempelvis i relation til 
borgerens vaner i for-
hold til påklædning.   

E At selvbestemmelse og værdighed bliver under-
støttet af tone, adfærd og kultur i plejeenheden  

 x  I en stikprøve ople-
vede en pårørende, at 
der ofte var problemer 
med urinlugt fra både 
lejligheden og borge-
ren. 

Problemerne med urin-
lugt i lejligheden blev 



også konstateret af til-
synet 

 

1.2 Pleje af borgere ved livets afslutning  

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A At borgeren oplever tryghed ved at tale med 
medarbejderne om borgerens ønsker til livets af-
slutning  

x    

B B1. At ledelsen kan redegøre for, hvordan bor-
gerens ønsker til livets afslutning bliver indhentet 
og om muligt imødekommet 

x    

B2. At ledelsen kan redegøre for, at medarbej-
derne har de fornødne kompetencer i forhold til 
pleje af borgere ved livets afslutning 

x    

C C1. At relevante medarbejdere kan redegøre for 
udførelse af pleje af borgere ved livets afslutning  

x    

C2. At medarbejdere kan redegøre for, hvordan 
de fremfinder borgernes ønsker til livets afslut-
ning 

x    

 

Tema 2: Borgernes trivsel og relationer 
 

2.1 Borgernes trivsel og relationer  

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A  A1. At borgeren - så vidt muligt - oplever at få 
hjælp til at kunne leve det liv, som borgeren øn-
sker  

 x    En borger oplevede, 
mange skiftende 
medarbejdere, der 
ikke altid kendte nok 
til opgaverne hos 
ham samt, hvordan 
borgeren skulle have 
hjælp. 



A2. At pårørende oplever at blive inddraget, og 
at der bliver lyttet til dem i overensstemmelse 
med borgerens ønsker og behov 

 x  En pårørende ople-
vede, at ikke alle 
medarbejderne 
kendte aftalerne, og 
at det var svært at få 
kontakt med borge-
rens kontaktperson. 
Desuden oplevede 
den pårørende, at 
hun ikke altid blev ori-
enteret vedrørende 
svar på urinvejsinfek-
tioner, til trods for at 
der var beskrevet, at 
hun varetog borge-
rens helbredsmæs-
sige interesser. 

B B1. At ledelsen kan redegøre for plejeenhedens 
arbejde med at understøtte borgernes trivsel  

x    

B2. At ledelsen kan redegøre for, at plejeenhe-
den understøtter borgernes relationer, herunder 
inddragelse af og samarbejde med pårørende, 
samt borgernes deltagelse i det omgivende sam-
fund, hvis borgerne ønsker det 

x    

C C1. At medarbejdernes beskrivelse af praksis af-
spejler, at de inddrager borgerne og tager ud-
gangspunkt i borgernes behov og ønsker for ud-
førelsen af omsorgen og plejen  

x    

C2. At medarbejderne kan redegøre for, hvordan 
de understøtter borgernes tilknytning til deres 
eventuelle pårørende og det omgivende sam-
fund 

x    

D At eventuelle aftaler indgået med de pårørende 
eller nære relationer er dokumenteret  

 x  I to ud af tre journaler 
manglede beskrivelse 
af aftaler. En pårø-
rende varetog indkøb, 
økonomi og ledsa-
gede til læge hos en 
borger med demens-
sygdom. En ægte-
fælle havde en vigtig 
rolle i borgernes liv 
med daglige besøg 
og deltagelse i borge-
rens liv. Den pårø-
rende varetog diverse 
indkøb, breve og øko-
nomi. 



 
 

Tema 3: Målgrupper og metoder  
 
3.1 Borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sygdom 
og/eller misbrug   

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A At borgeren med kognitive funktionsevnened-
sættelser (herunder demens), psykisk sygdom 
og/eller misbrug og eventuelt pårørende oplever, 
at den hjælp, omsorg og pleje, borgeren modta-
ger, tager højde for borgerens særlige behov  

 x  I to ud af tre stikprø-
ver oplevede en bor-
ger med demens og 
pårørende, at den 
hjælp, omsorg og 
pleje, som borgeren 
modtog, ikke tog 
højde for borgerens 
særlige behov. Det 
var i forhold til en 
borger med demens, 
som angav selv at 
klare opgaver, som 
borgeren reelt havde 
behov for hjælp og 
støtte til at få udført. 
En anden borger 
med demens ople-
vede, at personalet 
ikke altid kendte ham 
godt nok til at have 
indsigt i borgerens 
særlige behov. 

B At ledelsen kan redegøre for, hvilke faglige me-
toder og arbejdsgange plejeenheden anvender 
til at tilrettelægge hjælp, omsorg og pleje til bor-
gere med kognitive funktionsevne-nedsættelser 
(herunder demens), psykisk sygdom og/eller 
misbrug efter borgernes særlige behov  

x    

C At medarbejderne kender og anvender de oven-
nævnte metoder og arbejdsgange til hjælp, om-
sorg og pleje af borgere med kognitive funktions-
evnenedsættelser (herunder demens), psykisk 
sygdom og/eller misbrug  

x    

D At der hos borgere med kognitive funktionsevne-
nedsættelser (herunder demens), psykisk syg-
dom og/eller misbrug forefindes beskrivelser af 

 x  I to ud af tre journaler 
hos borgere med de-
mens manglede be-



hjælp, omsorg og pleje af borgeren i relevante 
situationer  

skrivelser hjælp i re-
levante situationer. 
Det var i forhold til, 
hvordan medarbej-
derne skulle hånd-
tere, at en borger 
kunne sige nej tak til 
hjælp, som der tyde-
ligvis var brug for at 
motivere til. Hos en 
anden borger med 
var der ingen beskri-
velse af symptomer 
og tiltag relateret til 
demenssygdommen. 
Symptomerne omfat-
tede tvangstanker, 
stereotype bevæge-
mønstre og livagtige 
drømme. 

E Det afspejles i tone, adfærd og kultur, at borgere 
med kognitive funktionsevnenedsættelser (her-
under demens), psykisk sygdom og/eller mis-
brug modtager hjælp, omsorg og pleje, der tager 
højde for deres begrænsninger.  

x    

 

 

 

 

3.2 Forebyggelse af magtanvendelse   

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A At ledelsen kan redegøre for, hvilke metoder og 
arbejdsgange plejeenheden inddrager i deres 
indsats for at understøtte, at magtanvendelse så 
vidt muligt undgås  

x    

B At medarbejderne kender og anvender plejeen-
hedens faglige metoder og arbejdsgange for fo-
rebyggelse af magtanvendelse  

 x  Medarbejderne ud-
trykte usikkerhed i 
forhold til at kende og 
anvende plejeenhe-
dens faglige metoder 
og arbejdsgange for 
forebyggelse af 
magtanvendelse. Det 
var i relation til en 
usikkerhed om, hvor-
vidt borgere med 



GPS altid havde de-
res egen GPS med 
sig, og at den var op-
ladet, så den funge-
rede efter hensigten.  

C At der hos borgere, hvor det er relevant, er en 
beskrivelse af, hvilke faglige metoder og ar-
bejdsgange der hos den konkrete borger kan 
blive anvendt til at forebygge magtanvendelse  

  x  

 

 
3.3 Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand  

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A At borgeren og eventuelt pårørende oplever, at 
medarbejderne er opmærksomme på ændringer 
i borgerens sædvanlige tilstand  

x    

B At ledelsen kan redegøre for, hvordan plejeen-
heden arbejder systematisk med opsporing af og 
opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og 
psykiske funktionsevne samt helbredstilstand, 
herunder brug af arbejdsgange, faglige metoder 
og redskaber  

x    

C At medarbejderne kender og arbejder systema-
tisk med opsporing af og opfølgning på ændrin-
ger i borgernes fysiske og psykiske funktions-
evne samt helbredstilstand, herunder brug af ar-
bejdsgange, faglige metoder og redskaber  

x    

D At ændringer i borgerens fysiske og/eller psyki-
ske funktionsevne og helbredstilstand samt op-
følgning her på fremgår af dokumentationen  

 x  I to ud af tre journaler 
manglede dokumen-
tation af ændringer i 
borgerens fysiske 
og/eller psykiske 
funktionsevne og hel-
bredstilstand samt 
opfølgning herpå. 
Det var i forhold til en 
borger, der havde 
gener i lysken samt 
til en borger, der var 
faldet Hos en borger 
med planlagt ugentlig 
vejning, var vejnin-
gen ikke blevet udført 
i seks måneder, og 



borgeren havde i pe-
rioden haft et vægt-
tab fra 70 kg til 65,7 
kg.  

 

 

 

3.4 Forebyggelse af funktionsevnetab og forringet helbred hos borgere   

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A At borgeren og eventuelt pårørende oplever, at 
hjælp, omsorg og pleje til borgeren er rettet mod 
forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, fald, 
dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne  

 x  I en ud af tre stikrø-
ver oplevede borge-
ren manglende hjælp 
rettet mod forebyg-
gelse af fald, idet 
borgeren havde gjort 
medarbejderne op-
mærksom på glat 
gulv i badeværelset, 
uden at der var hand-
let på det. 

B At ledelsen kan gøre rede for plejeenhedens ar-
bejdsgange og faglige metoder for hjælp, om-
sorg og pleje til borgere i risiko for uplanlagt 
vægttab, tryksår, fald, dehydrering, inkontinens 
og dårlig mundhygiejne  

x    

C At medarbejderne kender og følger ledelsens 
fastlagte arbejdsgange og faglige metoder for 
hjælp, omsorg og pleje til borgere i risiko for 
uplanlagt vægttab, tryksår, fald, dehydrering, in-
kontinens og dårlig mundhygiejne  

 x  Hos en borger med 
vægttab havde med-
arbejderne ikke fulgt 
op med kontrolvej-
ning. 

D At social- og plejefaglige indsatser med henblik 
på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, 
fald, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhy-
giejne er beskrevet  

 x  I tre ud af tre journa-
ler manglede beskri-
velse af social- og 
plejefaglige indsatser 
med henblik på fore-
byggelse af uplanlagt 
vægttab, tryksår, 
fald, dehydrering, in-
kontinens og dårlig 
mundhygiejne. Det 
var i forhold til to bor-
gere, der var faldet. 
Desuden i forhold til 
en borger, der skulle 



hjælpes med mund-
hygiejne.               
Hos en borger med 
planlagt ugentlig vej-
ning, var vejningen 
ikke blevet udført i 
seks måneder, og 
borgeren havde i pe-
rioden haft et vægt-
tab fra 70 kg til 65,7 
kg. 

Tema 4: Organisation, ledelse og kompe-

tencer  
 
4.1 Organisation, ledelse og kompetencer    

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A  A.1 At ledelsen kan redegøre for, hvordan pleje-
enhedens organisering understøtter plejeenhe-
dens kerneopgaver  

 x  Ledelsen kunne ikke 
i tilstrækkelig grad re-
degøre for, hvordan 
plejeenhedens orga-
nisering understøt-
tede plejeenhedens 
kerneopgaver. Det 
fremgik, at der var 
iværksat en plan, der 
skulle styrke den 
daglige ledelse samt 
organiseringen af 
kompetencer og res-
sourcer i plejeenhe-
den. Planen skulle 
imødegå problemer 
med økonomisk uba-
lance og medarbej-
dernes oplevelse af, 
at ledelsen og syge-
plejen ikke var synlig 
i hverdagen. Desu-
den medarbejdernes 
ønske om mere med-
indflydelse, tiltag for 
at nedbringe antallet 
af tidsbegrænsede 
ansatte og et stort 
forbrug af vikarer, 
samt vagtplaner, der 
ikke i tilstrækkelig 



grad sikrede sam-
menhæng. Planen 
skulle endvidere imø-
degå udfordringer 
med pårørende sam-
arbejde, og at perso-
nalet fra de skær-
mede enheder skulle 
væk fra afdelingen 
for at vaske borger-
nes tøj. Planen skulle 
endvidere imødegå 
lederens manglende 
synlighed, at lederen 
var svær at træffe og, 
at der periodisk 
manglede fokus på 
ledelsesopgaverne. 
Styrelsen kunne ved 
tilsynet konstatere, at 
der ikke var tilstræk-
kelig sikkerhed for, at 
planerne kunne gen-
nemføres hurtigt og 
sikkert nok, til at ple-
jeenhedens kerneop-
gaver kunne løses 
med fornøden kvali-
tet. 

A.2 At ledelsen kan redegøre for, at medarbej-
derne har de nødvendige kompetencer til at va-
retage plejeenhedens kerneopgaver, herunder 
hvordan der bliver arbejdet med rekruttering og 
introduktion af nye medarbejdere 

x    

A.3 At ledelsen kan redegøre for ansvars- og op-
gavefordeling blandt medarbejderne, herunder 
for elever/studerende samt vikarer 

x    

B At medarbejderne kender og følger ansvars- og 
opgavefordelingen  

 x  Ledelsen redegjorde 
for ansvars- og opga-
vefordelingen. Det 
fremgik dog af med-
arbejderinterviewet, 
at medarbejderne 
havde svært ved at 
udføre deres opgaver 
som kontaktperso-
ner, idet det meget 
ofte skete, at de faste 
medarbejdere måtte 
arbejde i andre afde-
linger end der, hvor 



de var kontaktperso-
ner, for at undgå at 
vikarer skulle gå 
alene i en afdeling 

 

Tema 5: Procedurer og dokumentation 
 
5.1 Plejeenhedens dokumentationspraksis   

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A  A.1 At ledelsen har fastlagt en praksis for den 
social- og plejefaglige dokumentation, herunder 
hvornår, hvor og hvordan der skal dokumente-
res, samt hvordan viden bliver delt mellem med-
arbejderne  

x    

A.2 At ledelsen kan redegøre for, hvordan doku-
mentationspraksis understøtter sammenhæn-
gende social- og plejefaglig indsatser 

x    

B At medarbejderne kender og anvender plejeen-
hedens praksis for den social- og plejefaglige 
dokumentation 

 x  Plejeenhedens prak-
sis for dokumentation 
blev ikke altid an-
vendt på grund af 
skiftende personale. 

C C.1 At borgernes aktuelle ressourcer og udfor-
dringer er beskrevet i forhold til egenomsorg, 
praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, 
samfundsliv og generelle oplysninger 

 x  I en ud af tre journa-
ler manglede en be-
skrivelse af borge-
rens aktuelle res-
sourcer og udfordrin-
ger vedrørende mo-
bilitet og mentale 
funktioner samt syns-
nedsættelse. Desu-
den var det ikke be-
skrevet, at borger 
modtog vederlagsfri 
fysioterapi. 
 

C.2 At borgerens behov for hjælp, omsorg og 
pleje er afdækket, og at afledte social- og pleje-
faglige indsatser er beskrevet 

 x  I en ud af tre journa-
ler manglede en fyl-
destgørende beskri-
velse af borgerens 
behov for hjælp. Det 



var beskrevet, at bor-
ger skulle nødes til at 
spise.  ifølge borge-
ren pårørende havde 
borgeren behov for, 
at blive madet for at 
få spist nok. Det var 
beskrevet, at borge-
ren skulle have ringe-
måtte ved sengen 
uden at det var be-
grundet. Der var be-
skrevet, at borgeren 
skulle forflyttes til læ-
nestol, hvilket ifølge 
den pårørende ikke 
var aktuelt længere. 
Beskrivelse af aften-
hjælpen var ikke op-
dateret. Der stod, at 
borgeren blev forflyt-
tet ved hjælp af taler-
stol og selv kunne 
børste tænder, hvil-
ket ikke var tilfældet. 
Der stod, at borgeren 
sov med sengehe-
sten nede og det var 
aftalt at den skulle 
være oppe. 

C.3 At borgerens mål for personlig og praktisk 
hjælp samt rehabiliteringsforløb er dokumenteret 

 x  I to ud af tre journaler 
manglede dokumen-
tation af borgernes 
mål for hjælpen. 

C.4 At afvigelser fra de social- og plejefaglige 
indsatser er dokumenterede 

x    

 

 

Tema 6: Aktiviteter og rehabilitering  
 
6.1 Borgere med behov for rehabiliteringsforløb efter § 83a og hjælp 
med rehabiliterende sigte efter § 83    

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 



A A1. At borgeren og eventuelt pårørende oplever, 
at de bliver inddraget i at fastsætte mål for reha-
biliteringsforløbet (§83a) 

  x  

A2. At borgeren og eventuelt pårørende oplever, 
at de i vidst mulig omfang bliver inddraget i at 
fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp 
med rehabiliterende sigte (§83)  

 x  I to ud af tre stikprøver 
oplevede borgeren og  
pårørende ikke at blive 
inddraget i at fastsætte 
mål for personlig og 
praktisk hjælp med re-
habiliterende sigte 
(servicelovens § 83). 

B B1. At ledelsen kan redegøre for, hvordan pleje-
enheden arbejder med at tilrettelæggehelheds-
orienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, 
som tager udgangspunkt i borgernes egne mål 
(§83a) 

x    

B2. At ledelsen kan redegøre for målfastsættel-
sen for personlig og praktisk hjælp med rehabili-
terende sigte (§83) 

x    

C At medarbejderne kender og følger ledelsens ar-
bejdsgange for gennemførelsen af helhedsorien-
terede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som 
tager udgangspunkt i borgerens egne mål, samt 
arbejdsgangene for målfastsættelsen for person-
lig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte 
(§§83a og 83) 

x    

D D1. At der ved opstart af rehabiliteringsforløb er 
dokumenteret en individuel og konkret vurdering, 
som tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, 
ønsker, behov og egne mål (§83a) 

  x  

D2. At der er opsat individuelle mål og en tids-
ramme for rehabiliteringsforløbet (§83a) 

  x  

D3. At der ved afslutning af rehabiliteringsforløb 
er dokumenteret en beskrivelse af borgerens 
funktionsevne(§83a) 

  x  

D4. At der er fastsat mål for personlig og prak-
tisk hjælp med rehabiliterende sigte (§83a) 

  x  



 

6.2 Borgere med behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning 
efter § 86     

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A At borgeren og eventuelt pårørende oplever, at 
de færdigheder, borgeren har brug for i sine 
daglige gøremål er en del af genoptrænings- og 
vedligeholdelsestræningsforløbet  

  x  

B At ledelsen kan redegøre for, hvordan genop-
trænings- og vedligeholdelsestræningsforløb bli-
ver tilrettelagt og udført helhedsorienteret og 
tværfagligt, herunder at der bliver sat mål for de 
enkelte borgeres forløb  

x    

C At medarbejderne kan redegøre for målene for 
genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene 
hos relevante borgere, og hvordan de - hos 
disse borgere - inddrager træningselementer og 
-aktiviteter i den daglige hjælp, pleje og omsorg  

x    

D D1. At der ved genoptræning og vedligeholdel-
sestræning er dokumenteret et formål med bor-
gerens forløb  

 x  I en stikprøve mang-
lede dokumentation 
af formål med borge-
rens træningsforløb. 

D2. At ændringer i forhold til borgerens forløb lø-
bende er dokumenteret 

x    

 

6.3 Tilbud om aktiviteter til borgere      

Målepunkt 
Opfyldt 

Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommenta-
rer 

A A1. At borgeren og eventuelt pårørende har haft 
en samtale med medarbejdere i plejeenheden 
om, hvilke aktiviteter der er meningsfulde for 
dem  

x    

A2. At borgeren oplever at have mulighed for at 
deltage i meningsfulde aktiviteter 

x    

B At ledelsen kan redegøre for, hvordan borgere 
tilknyttet plejeenheden og eventuelt pårørende 

x    



bliver inddraget i og motiveres til at deltage i ak-
tiviteter, der er meningsfulde for den enkelte bor-
ger  

C C1. At medarbejderne kender borgernes ønsker 
og behov for deltagelse i meningsfulde aktivite-
ter  

x    

C2. At medarbejderne har fokus på, at borgerne 
bliver understøttet i deres evne til selv at udføre 
meningsfulde aktiviteter 

x    

 

  



5.  Begrundelse for tilsynet 

I satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der indgået en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 

skal føre et risikobaseret tilsyn med  ældretilsynet på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder 

efter servicelovens §§ 83-87 i en forsøgsperiode på fire år1.  

 

Formålet med tilsynet er at styrke ældretilsynet på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefag-

lige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bi-

drage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeen-

heder.   

I bekendtgørelsen2 er der fastlagt følgende seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække 

den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats: 

 Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død 

 Trivsel og relationer 

 Målgrupper og metoder 

 Organisation, ledelse og kompetencer 

 Procedurer og dokumentation 

 Aktiviteter og rehabilitering 

På baggrund af de seks temaer, er der udarbejdet 12 målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i 

forhold til at vurdere den fornødne kvalitet. 

Tilsynet er et organisationstilsyn. Det vil sige, at det er plejeenheden, der er genstand for tilsynet. Eventuelle 

fejl og mangler bliver anskuet ud fra et organisatorisk synspunkt.  

Uddybning af målepunkter samt referencer ligger på styrelsens hjemmeside på dette link: 
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/social-og-plejefagligt-tilsyn-paa-aeldreomraadet/ 

                                                      
11 https://www.regeringen.dk/media/4365/satspuljeaftaletekst-paa-aeldreomraadet.pdf   
2 Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreplejen 

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/social-og-plejefagligt-tilsyn-paa-aeldreomraadet/


6. Vurdering af plejeenheden  

På baggrund af tilsynet kategoriseres plejeenhederne i følgende kategorier: 

 

 Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet 

 Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet 

 Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet 

 Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet 

Styrelsens kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den fornødne kvalitet med konkret af-

sæt i de målepunkter, der er gennemgået. Der er i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte må-

lepunkter. Styrelsens vurdering er baseret på de forhold, der var til stede ved det aktuelle tilsyn.   

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har forskellige sanktionsmuligheder afhængigt af kategoriseringen for den 

enkelte plejeenhed. 

Hvis der konstateres mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, har styrelsen mulighed for at 

reagere ved at give en henstilling til plejeenheden om eksempelvis at udarbejde og fremsende en handle-

plan for, hvordan plejeenheden vil følge op på uopfyldte målepunkter.  Hvis der konstateres større proble-

mer af betydning for den fornødne kvalitet, får plejeenheden et påbud om at opfylde et eller flere krav. Hvis 

der konstateres kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet, gives der påbud om, at plejeenhe-

den helt eller delvist skal indstille virksomheden.  

Hvis styrelsen bliver opmærksom på mangler efter sundhedsloven eller anden lovgivning, kan styrelsen give 

informationen videre til de relevante tilsynsmyndigheder 


