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1. Vurdering 
 
Hjortshøj & Møller Care har den 10.11.2020 gennemført uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllebo. 
I tilsynet deltog områdeleder Dorthe Nielsen, sygeplejerske Hannah Laden og social- og sundhedshjælper 
Jette Malund. 
 
Faglige fokusområder for tilsynet 2020 Hedensted:  

 Et værdigt liv – respektfuld kommunikation 

 Pårørende inddragelse og samarbejde 

 Aktivitet 

 Personlig- og praktisk hjælp, omsorgsfuld pleje og rehabilitering 

 Hygiejne 

 Sundhedsfaglig dokumentation 
 

 
Der har efter tilsynet været høring i forhold til den udarbejdede rapport, og ændringer til det faktuelle i 
rapporten er efterfølgende justeret i tilsynsrapporten. 
 

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg 
 
Hjortshøj & Møller Care har efter tilsynsbesøget den 10.11.2020 vurderet, at plejecentret indplaceres i 
kategorien: 
 
Ingen bemærkninger 
 
Se endvidere Bilag 1. 
 
 
 

Sammenfatning af fund 
 
Vurderingen af plejecenter Møllebo er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. 
Tilsynet kan på baggrund af observationer, interviews, dialogmøde og journalgennemgang konkludere, at 
alle/ikke alle målepunkter ved tilsynet d.10.11.2020 var opfyldt.  
 
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer:  

 At der oprettes en indsats med handlingsanvisninger og observationer i forhold til varetagelsen og 
observationerne af det diabetiske fodsår hos den pågældende borger. 

 At fortsætte den gode udvikling, der er i gang. 
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Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) 
Områdeleder Dorthe Nielsen blev kontaktet 25.11.2020, og havde ingen rettelser til rapporten. Herefter er 
rapporten godkendt til udsendelse.  
 

Kriterier for udvælgelse af tre borgere: 
 En plejekrævende borger. 

 En borger med en pårørende, der kan kontaktes. 

 En borger, der kan give relevant feedback 

 
2. Fund ved tilsynet 
Borgeroplevet kvalitet 
Kort beskrivelse af borgerne.  
Kort beskrivelse af borgerne: Tilsynet besøgte tre borgere, tre kvinder.  De tre borgere repræsenterede en 
aldersspredning mellem 79 og 86 år. Tilsynet interviewede ydermere en pårørende til en af de tre borgere. 
De tre borgere havde boet på Møllebo Plejehjem mellem 3 år-5 år. Tilsynet fandt at lejlighederne fremstod 
rene, pæne og ryddelige. Borgerne var velsoignerede. 
 
 
 

Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

Selvbestemmelse og 
kommunikation 

    

Oplever du at blive ” set, hørt 
og forstået ” af personalet? 
 

xxx 
 
 
 
 

  Alle tre borgere benævner Møllebo som 
deres hjem. De oplever at blive set og 
hørt af personalet. 
Borgerudsagn: ”Det er mit hjem nu, jeg 
er faldet godt til. Jeg oplever at blive set 
og hørt.” 
 

Oplever du, at personalet giver 
dig mulighed for at bestemme 
i din hverdag?  
Kan du selv bestemme din 
døgnrytme? 
 

xxx   Alle tre borgere tilkendegiver, at de 
bestemmer i deres hverdag dag og 
oplever, der bliver taget hensyn til deres 
døgnrytme. 
Borgerudsagn: ” Jeg oplever, at de tager 
hensyn til min døgnrytme og jeg selv 
bestemmer i min hverdag.” 
En anden borger, der skal have hjælp til 
at komme i seng og ofte er meget sent 
oppe, er taknemmelig over, at det aldrig 
er noget problem for personalet. 
 
 

Er der en respektfuld og god 
omgangstone mellem dig og 
personalet?  
 

xxx 
 
 
 

  Alle tre borgere tilkendegiver, at 
omgangstonen er god og respektfuld.  
Borgerudsagn: ”Omgangstonen er rigtig 
god og alle taler pænt her.” 
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 En anden borger udtaler: 
”Omgangstonen er fin og alle taler pænt 
og respektfuldt.” 
 
 
 

Aktiviteter 
 

    

Oplever du at have en 
meningsfuld hverdag? 
 

xxx 
 
 
 
 

  To af borgerne nævner, at de savner det 
liv der var inden corona-restriktionerne. 
Begge borgere fremhæver, at de 
heldigvis har mange, der kommer og 
besøger dem. Den tredje tilkendegiver, 
at hendes liv bestemt er meningsfuldt 
som det er på Møllebo. 
Borgerudsagn: ” Jeg har en udmærket 
hverdag selvom der ikke foregår så 
meget pga. corona. Jeg har heldigvis 
mine pårørende, der er flinke til at 
besøge mig.” 
 

Hvilke aktiviteter deltager du i 
her på plejehjem 

xxx 
 
 
 
 
 

  To af borgerne fremhæver, at de var 
meget glade for det aktivitetsliv, der var 
inden corona-restriktionerne og ser 
frem til at der bliver åbnet op for lidt 
flere aktiviteter nu. 
Borgerudsagn: ” Jeg går til banko, sang 
og er med på de busture jeg bliver 
tilbudt.” Den anden borger udtaler: ” 
Der har overhovedet ikke været 
aktiviteter det sidste halve år, jeg sidder 
bare og strikker karklude.” 
Den tredje borger angiver, at hun ikke 
ønsker at deltage i aktiviteter og har det 
godt i sit eget selskab. 

Pårørende 
 

    

Oplever du/I at blive inddraget 
og lyttet til?  
 

x 
 
 
 
 

 xx Pårørendeudsagn: ”Vi skal som 
pårørende selv være opsøgende, men vi 
bliver lyttet til når vi kommer med 
noget.” 

Hvordan bliver du/I 
informeret?  
 

x 
 
 
 
 

 xx Pårørendeudsagn: ” Vi bliver informeret 
via Møllebo avisen, der indeholder en 
aktivitetskalender og menu oversigt 2 
måneder frem. Avisen udkommer 6 
gange om året.” Den pårørende oplever, 
at personalet også informerer hende, 
hvis der er noget konkret i forhold til 
hendes moder. Den pårørende kunne 
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godt tænke sig at se lederen noget 
mere.   
 

Oplever du/I, at der er en 
respektfuld og ordentlig 
omgangstone på plejecentret? 

x 
 
 
 
 
 

 xx Pårørende udsagn: ”Omgangstonen er 
bestemt god her på stedet.” 

Deltager du/ i en 
pårørendegruppe, 
hvor du/I møder ligesindede? 

xxx 
 
 
 
 
 

  Pårørendeudsagn: ” Jeg synes godt der 
kunne være lidt mere fællesskab på 
Møllebo. Jeg har været med i 
pårørenderådet i 4 år og det fungerer 
fint. Vi mødes 3-4 gange om året. Vi har 
bestemt indflydelse på, hvad der sker 
her. Rådet er desværre lukket pga. 
corona-restriktionerne.” 
 

 
Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

    

Hvad har du brug for 
personalet hjælper dig med i 
hverdagen? 
- personlig pleje 
- praktisk bistand 
 

xxx   To af borgerne oplyser, at de har brug 
for hjælp til personlig pleje og 
påklædning, men at de også selv 
hjælper til i den udstrækning de magter. 
Den tredje borger er immobiliseret og 
har brug for hjælp til stort set alle 
funktioner. 
Borgerudsagn: ”Jeg klarer selv at stå op, 
så kommer de og hjælper mig med at 
blive vasket og få tøj på. Jeg får hjælp til 
et bad en gang om ugen.” 
 

Er der den fornødne tid i 
plejen/dagligdagen til, at du 
får lov at gøre det du kan selv?  
 

xxx 
 
 
 
 
 

  Alle tre borgere oplever, at der er den 
fornødne tid i plejen til, at de selv gør 
det de kan. 
Borgerudsagn: ”Jeg oplever bestemt, der 
er den tid jeg har brug for til jeg også 
kan gøre det jeg selv kan.” 
 

Oplever du, at du får den 
hjælp, du har brug for – 
personlig pleje/praktisk 
bistand? 
 

xxx 
 
 
 
 
 

  Borgerudsagn: ” Jeg oplever, at jeg får 
den hjælp jeg har brug for.” 
En anden borger udtalte: ”Jeg oplever 
bestemt at få den hjælp jeg har brug 
for.” 
Alle tre borgere tilkendegiver at de får 
en god og omsorgsfuld pleje. 
 

Ernæring og kost     

Hvad synes du om kvaliteten af 
maden? 

xxx 
 

  Borgerne tilkendegiver, at maden er 
rigtig god og varieret. 
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Borgerudsagn: ” Maden er rigtig god og 
der er forskellige retter på menuen.” 

Er der en hyggelig stemning til 
måltiderne? 
 

xxx 
 
 
 
 
 
 

  To af borgerne spiser alle deres 
måltiderne i fællesrummet og angiver at 
der er en hyggelig stemning til 
måltiderne. Den tredje oplyser, at hun 
efter eget ønske spiser alle sine måltider 
i sin bolig.   
Borgerudsagn. ” Det er hyggeligt til 
måltiderne. Vi har faste pladser og jeg 
sidder godt, hvor jeg kan snakke med  
dem jeg sidder sammen med.” 
 

 
 

 
Dokumentation 

Målepunkter 
Praktisk hjælp 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

Dokumentation     

Helbredsoplysninger 
(Generelle oplysninger) 
 

xxx    

Funktionsevne tilstande – 5 
tilstande vurderes fra 1-4 
 

xxx    

Helbredstilstande – vurdering  
1: Funktionsniveau 
2: Bevægelsesapparat 
3: Ernæring 
4: Hud og slimhinder 
5: Kommunikation 
6: Psykosociale forhold 
7: Respiration og cirkulation 
8. Seksualitet 
9: Smerter og sanseindtryk 
10: Søvn og hvile 
11: Viden og udvikling 
12: Udskillelse af affaldsstoffer 
 

xxx    

Indsatser og 
handlingsanvisninger 
 

xx x  Der mangler en indsats på 
forbindingsskift af diabetisk fodsår. 
Tilsynet anbefaler:  
At der oprettes en indsats med 
handlingsanvisninger og observationer i 
forhold til varetagelsen og 
observationerne af det diabetiske 
fodsår hos den pågældende borger. 
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Besøgsplan 
 

xxx    

Livshistorie 
 

xxx    

Informeret samtykke 
- værgemål? 
 

xxx    

 
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer med bl.a. baggrund i Ikke opfyldte målepunkter:  

 At der oprettes en indsats med handlingsanvisninger og observationer i forhold til varetagelsen og 
observationerne af det diabetiske fodsår hos den pågældende borger. 

 
 
 
 
Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
Dialogmøde med: områdeleder Dorthe Nielsen, sygeplejerske Hannah Laden og social- og sundhedshjælper 
Jette Malund. 
 

Interview 
Faglige fokuspunkter 2020 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer  

Et værdigt liv – respektfuld 
kommunikation 

    

Hvilke værdier har I fokus på, 
i mødet med borgeren? 
(værdighed, respekt, 
medbestemmelse, 
individualitet)  
 

x   Medarbejderne tilkendegiver, at de har 
fokus på at møde borgeren, hvor borgeren 
er.  
Medarbejderudsagn: ”Vi respekterer det 
liv borgeren har levet. Vi er ikke 
fordømmende.” 
 

Hvordan arbejder I med at 
bevare og fremme borgerens 
selvbestemmelse og 
medinddragelse i det 
omfang, dette er muligt? 
 

x 
 
 

  Medarbejderudsagn: ”Vi respekterer 
borgerens selvbestemmelsesret, men vi 
informerer også om konsekvenserne af det 
borgeren beslutter. Vi tager også hensyn 
til borgernes forskellige døgnrytmer.” 
Det er tilsynets indtryk: 
At personalet på ansvarligvis efterkommer 
borgerens selvbestemmelsesret og fx 
imødekommer borgerens individuelle  
døgnrytme.  
 

Hvilke overvejelser gør I Jer, 
når I kommunikerer med 
borgere, pårørende og 
kolleger? 
 

x 
 
 
 
 
 

  Medarbejderudsagn: ”Vi afstemmer vores 
jargon efter hvordan borgerens er.” Vi er 
nysgerrige og hører bagom hvad borgeren 
siger.” 
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Hvordan anvendes ”Tryk og 
træk” i hverdagen? 
 

x Medarbejderne tilkendegiver, at de bruger 
de værktøjer, de har lært fra 
undervisningen i det daglige uden at 
tænke over det fx ved at lytte interesseret 
i stedet for irriteret. 
 

Det er tilsynets indtryk:  

At medarbejderne oplever at have fået 
brugbare kommunikationsredskaber med 
fra ”Tryk og træk undervisningen. 

Pårørende     

Hvordan inddrager I de 
pårørende? 
 
Hvilke udfordringer kan der 
være ved at  
inddrage de pårørende? 
 

x 
 
 
 
 
x 

  Medarbejderudsagn: ”Vi inddrager de 
pårørende især, hvor borgeren ikke kan 
svare for sig og til praktiske gøremål.” 
 
Medarbejderudsagn: ”Jeg har været her i 
20 år og har ikke oplevet udfordringer fra 
de pårørende, jeg ikke har kunnet forstå. 
Det handler om at være lydhør overfor 
kritik på en konstruktiv måde. 
Samarbejdet med de pårørende er rigtig 
godt.” 
 
 

Hvordan oplever I, at 
samarbejdet er med de 
pårørende? 
 

x   
 
 

Medarbejderne tilkendegiver, at 
samarbejdet med de pårørende er meget 
velfungerende. 
Det er tilsynets indtryk: 
At medarbejderne har fokus på at 
inddrage de pårørende på en konstruktiv 
måde og klarer de udfordringer der måtte 
være i opløbet. 
 
 

Aktiviteter     

 
Hvordan inddrager I den 
enkelte borger i at vælge 
aktiviteter? 
 

x   Medarbejderne fremhæver, at corona 
situationen har givet mange udfordringer i 
forhold til aktiviteter og samvær, Møllebo 
har dog den fordel at være opdelt i to 
afdelinger. 
Den enkelte borger inddrages i at vælge 
aktiviteter efter interesser, i forhold til nu 
og her lyst hos borgeren den givne dag. 
Der er skubbeture med de frivillige 
udenfor hver onsdag. Der er busture hver 
uge, musikarrangementer, gudstjenester, 
eftermiddagshygge med spil.   
 

 x   Hver anden måned udkommer Møllebo 
avisen med en oversigt over 
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Hvordan arbejder I med 
formidling af aktiviteter til 
borgere og pårørende?  
 

aktivitetsudbuddet og menuen 2 måneder 
frem.  

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

    

Hvordan arbejder I med 
rehabilitering hos borgeren? 
 
 
 

x   Der gives et eksempel med en borger med 
faldtendens, der af den grund blev 
immobiliseret. Borgeren blev qua intensiv 
fysioterapitræning og en daglig 
rehabiliterende tilgang fra plejepersonalet 
rehabiliteret til i dag at gå ved rollator og 
til at klare store dele af den personlige 
pleje selv. 
Medarbejderudsagn: ” Vi opfordrer 
borgeren til at gøre alt det de kan selv.” 
Det er tilsynets indtryk: 
At medarbejderne i deres tilgang til 
borgeren har fokus på at være 
rehabiliterende støttende. 
 

Kan respektfuld og 
omsorgsfuld pleje være en 
udfordring, når borgeren er 
dement og plejekrævende? 
 
 

x   Medarbejderudsagn: ”vi prøver 
respektfuldt at hjælpe borgeren og 
forsøger at være kreative, hvor plejen kan 
være udfordret. Det kan fx være, hvor et 
personale trækker sig fra en dement 
borger, der ikke vil hjælpes, her laver vi et 
sceneskift, hvor borgeren får lidt tid og en 
anden kollega hjælper borgeren.” 

Ernæring og kost     

Hvordan arbejder I med at 
etablere en hyggelig 
atmosfære ved måltider?  
 
 
 

x   Medarbejderudsagn: ”Det at vi har givet 
ro omkring måltiderne, at vi har etableret 
en klar arbejdsfordeling. Der er en 
måltidsvært der spiser med sammen med 
beboerne i hver afdeling. Der er ligeledes 
en der sørger for serveringen og går til 
hånde.”  
 

Hvordan identificerer I et 
ernæringsproblem hos en 
borger? 
-Ernæringsscreening, vægt 
- Behov for 
dysfagiudredning? 
 
 

x   Alle borgere bliver ernæringsscreenet 
hvert halve år. Diætisten kommer fast 
hver 14. dag eller ved behov.  
For borgere hvor der observeres 
synkeproblemer, bliver kommunens 
ergoterapeut kontaktet med henblik på 
dysfagi udredning. 

Hygiejne     

Kender du/I regler for 
uniformsetikette?  
Bruger alle uniformer? 
 

X   Alle medarbejdere bruger uniform og 
klæder om på stedet. Uniformerne skiftes 
dagligt og bliver vasket på eksternt 
vaskeri. 
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Retningslinjer for 
håndhygiejne?  
 
 

X   Ifølge personalet kender alle retningslinjer 
for håndhygiejne. Der forefindes sprit og 
håndsæbe i alle rum og flere steder også 
på gangen. Ingen bærer ure eller ringe. 
 

Retningslinjer for brug af 
handsker og værnemidler? 
 

X   Personalet oplyser, at man følger 
gældende retningslinjer i forhold til 
anvendelse af værnemidler. Alle i 
personalegruppen bruger mundbind eller 
visir. Rullevogn med værnemidler står klar 
og er tilgængelig for alle. Herpå ligger også 
papir med senest opdaterede 
retningslinjer. 
Tilsynet bemærker: at alle de 
medarbejdere, der deltager i tilsynet, har 
uniform på. De bærer mundbind eller visir 
og har ingen ringe eller ure på. 
 

 
3. Relevante oplysninger 
Oplysninger om behandlingsstedet 
Beskrivelse af plejehjemmet: 
Møllebo Plejehjem er bygget i 2002. Det består af 20 boliger fordelt på henholdsvis 8 og 12 lejligheder i 
hvert afsnit. Til hver afdeling er der en fællesstue, hvor der er mulighed for at spise sammen, se tv eller 
deltage i andre fælles aktiviteter. Begge afsnit har deres eget køkken, hvor der dagligt laves mad af friske og 
gerne overvejende økologiske råvarer. 
Der er til plejehjemmet tilknyttet et center, hvor der er mulighed for at deltage i aktiviteter og festlige 
arrangementer samt spisning sammen med borgere, der bor i de omkringliggende boliger. 
På Møllebo Plejehjem er der også et daghjem, hvor borgere fra kommunen kan visiteres til at komme. 
 
 
Der er ansat 1 sygeplejersker 
Der er ansat 4 social- og sundhedsassistenter 
Der er ansat 15 social- og sundhedshjælpere 
  
 

 
Om tilsynet 
Tilsynet mødte op om kl. 12.30 
Der blev ved tilsynet foretaget følgende:  

 Ved tilsynet blev der udført 3 interview med borgere som boede på plejehjemmet 

 Ved tilsynet blev der gennemført dialogmøde med leder og medarbejder 

 Ved den afsluttende tilbagemelding deltog områdeleder Dorthe Nielsen, sygeplejerske Hannah 
Laden og ssh. Jette Malund. 

 Tilsynet blev foretaget af sygeplejefaglig konsulent Mette Hjortshøj. 
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Bilag 1 - Samlet vurdering efter tilsynsbesøg 

Efter tilsynsbesøget laves en samlet vurdering baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle 
tilsyn. Kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den faglige indsats med konkret afsæt i de 
målepunkter, der er gennemgået. Der bliver i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte 
målepunkter.  
Afhængig af kategoriseringen kan et tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til leverandøren om at 
udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan leverandøren vil følge op på uopfyldte målepunkter. 
 

Kategori Uddybende beskrivelse  

 

Ingen bemærkninger X Tilsynets fund giver ikke anledning til bemærkninger.  
 
 

Bemærkninger  Tilsynets fund giver anledning til bemærkninger. 
 
Der er fundet mangler som giver anledning til at der udarbejdes en tids - 
og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på 
pågældende mangler.  
 
Handleplanen sendes til leder af Velfærdsrådgivningen Jenny Groth 
Bjerking og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. Der 
skal ikke ske yderligere opfølgning. 
 

Betydende mangler Tilsynet har fundet betydende mangler. 
 
Der er fundet betydende mangler som giver anledning til at der indenfor X 
dage udarbejdes en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes 
for at rette op på manglerne. 
 
Der skal tages kontakt til leder af Velfærdsrådgivningen Jenny Groth 
Bjerking, som kan være behjælpelig med sparring i udarbejdelsen ag 
handleplanen. 
Handleplanen sendes til leder af Velfærdsrådgivningen Jenny Groth 
Bjerking og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. 
 

Kritisable forhold Tilsynet har fundet kritisable forhold. 
 
Der er fundet kritisable forhold, som giver anledning til at der straks 
påbegyndes udarbejdelse af en tids- og handleplan for de tiltag, der skal 
iværksættes for at rette op på manglerne. 
 
Den tilsynsførende tager straks kontakt til leder af Velfærdsrådgivningen 
Jenny Groth Bjerking, som vil være behjælpelig med at iværksætte de 
fornødne tiltag. 
 
Handleplanen sendes til leder af Velfærdsrådgivningen Jenny Groth 
Bjerking og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. 
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Bilag 2 – Beskrivelse af målepunkter Kommunalt 
tilsyn 2020 
 

Borgeroplevet kvalitet 
 

Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 

Uddybning af målepunkt 

Et værdigt liv – Sund hele vejen  

Kommunikation Borgeren oplever at blive mødt med respekt og 
kommunikationen med personalet er god.  
 

Selvbestemmelse og livskvalitet Borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og 
medinddragelse i eget liv  
 

Bevægelse og aktiviteter Borgeren får støtte til at være fysisk aktiv i det omfang 
borgeren magter det og borgeren har mulighed for at deltage 
i meningsfulde aktiviteter på plejecentret.  
 

Pårørende Pårørende har oplevelsen af at blive set, lyttet og inddraget i 
borgerens forløb.  

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

 

Praktisk og personlig hjælp 
(Hjælp til rengøring, tøjvask, personlig 
pleje, toiletbesøg mv.) 

Borgeren oplever at få den fornødne praktiske og personlige 
hjælp. 
 

Vedligeholdelse af færdigheder i daglige 
gøremål 
 

Borgeren oplever at blive inddraget i de daglige gøremål, så 
han/hun kan vedligeholde sine færdigheder. 

Ernæring  
 

Mad og måltider Borgeren oplever, at maden mætter og smager godt. 
Borgeren oplever, at måltiderne foregår i en hyggelig 
atmosfære og får den fornødne hjælp i spisesituationer.  
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Dokumentation  
 

Målepunkter 
Dokumentation 

Uddybning af målepunkt 

Sundhedsfaglig dokumentation  

Sygdomme 
(generelle oplysninger) 

Der er en opdateret beskrivelse af borgernes sygdomme, samt af 
hvem der er ansvarlig for opfølgning og kontrol. 
 

Funktionsevne tilstande Borgeren er udredt med relevante funktionsevnetilstande af 
visitationen. 
 

Livshistorier Der er udarbejdet en livshistorie og en beskrivelse af borgerens 
vaner og ønsker. 
 

Helbredstilstande / 12 tilstande Borgeren er udredt med relevante sundhedsfaglige tilstande og 
tilhørende indsatser og handlingsanvisninger. 
 

Besøgsplan -Døgnrytmeplan Der er udarbejdet en Besøgsplan med afsæt i de udredte 
funktionsevnetilstande. 
Besøgsplanen beskriver, hvordan der arbejdes med afsæt i 
borgerens ressourcer, og hvor der er et rehabiliterende sigte. 
 

Patientrettigheder Det er beskrevet, om borgeren er i stand til at give informeret 
samtykke, eller hvem der evt.  har stedfortrædende samtykke.  
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Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
 

Målepunkter 
Faglige fokuspunkter 

Uddybning af målepunkt 

Et værdigt liv – Sund hele vejen  

Samspil med borgeren Borgeren bliver mødt med respekt, ligeværdighed og der gives 
mulighed for selvbestemmelse og medindflydelse.  
 

Samspil med pårørende Personalet har fokus på de pårørendes ressourcer og evner at 
inddrage og støtte dem i hverdagslivet. Personalet drager omsorg 
for de pårørende og støtter dem i at møde ligestillede i evt. 
pårørendegrupper.  
 

Bevægelse og aktiviteter Borgeren støttes i at have et aktivt og sundt liv i det omfang 
borgeren magter det. Der forefindes meningsfulde aktiviteter for 
den enkelte borger.  
 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

 

Rehabilitering Personalet har fokus på den rehabiliterende tilgang i plejen af 
borgeren.  
 

Værdig og omsorgsfuld pleje 
 

Personalet praktiserer en værdig og omsorgsfuld pleje overfor alle 
borgere. Personalet søger faglig sparring, hvor plejen kan være 
udforende. 

Ernæring og kost  

Stemning ved måltider Ledere og medarbejderne har fokus på, at der er ro omkring 
måltiderne. Der arbejdes systematisk med det gode måltid, og 
måltidsværter sørger for gode sociale relationer og en god dialog 
ved måltidet.  
 

 Ernæringsproblematikker Borgeren bliver vejet i henhold til kommunens instruks og 
ernæringsscreenet ved vægttab. 
Personalet samarbejder med ergoterapeuten og diætisten ved 
dysfagi- og ernæringsproblematikker.  
 

Hygiejne  

Uniformsetikette 
Håndhygiejne 
Værnemidler 

Personalet kender regler for uniformsetikette 
Personalet kender og følger retningslinjer for håndhygiejne 
Personalet kender og følger retningslinjer for brug af handsker og 
værnemidler 
 

 


