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1. Vurdering 
 

Hjortshøj & Møller Care har den 10.11.2020 gennemført uanmeldt tilsyn på Nederbylund Plejehjem. I 
tilsynet deltog områdeleder Dorthe Nielsen, social- og sundhedsassistent Mette Brandstrup Vallø og social-
og sundhedsassistent Randi Auning. 

 

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 plejehjemmet indplaceres i 

kategorien: 

 

Ingen bemærkninger 

 

Se endvidere Bilag 1. 
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Sammenfatning af fund 

Vurderingen af Nederbylund Plejehjem 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 målepunkter ved tilsynet d. 10.11.2020 var opfyldt.  

 

 

Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer: 

• At man sikrer sig, at alle borgere bliver tilbudt at deltage i udbudte aktiviteter 

• At der er fokus på videregivelse af fælles informationer til de pårørende - her kunne 

mailkorrespondance/nyhedsbrev pr mail være en oplagt mulighed 

• At besøgsplanen opdateres for hele døgnet 
 

Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) 

Områdeleder Dorthe Nielsen blev kontaktet den 25.11.2020 og havde ingen rettelser til rapporten.  

Rapporten er herefter 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 
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2. Fund ved tilsynet 

Borgeroplevet kvalitet 

Kort beskrivelse af borgerne: Tilsynet besøgte 3 borgere. 2 kvinder og 1 mand. De tre borgere blev valgt ud 

fra ovenstående kriterier. Borgerne repræsenterede en aldersspredning mellem 88 og 94 år og havde boet 

på Nederbylund Plejehjem mellem 1½ og 2½ år. Tilsynet fandt, at lejlighederne fremstod rene, lyse og 

ryddelige. Borgerne var velklædte og 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 

 

 

 

 

  De tre borgere tilkendegiver 

samstemmigt, at de er meget tilfredse 

med at bo på Nederbylund. 

Borgerudsagn: ”når man ikke kan klare 

sig selv derhjemme mere, så tror jeg ikke 

man kan komme et bedre sted end her”. 

En anden borger fortæller: ”jeg bliver 

bestemt set og hørt. Jeg har det godt her 

og så er min lejlighed ikke større end jeg 

lige kan overskue” 

Oplever du, at personalet giver 

dig mulighed for at bestemme 

i din hverdag?  

Kan du selv bestemme din 

døgnrytme? 

 

xxx   Borgerudsagn: ” Mange ting ligger 

selvfølgelig fast, men hvis jeg f.eks en 

morgen har lyst til at sove lidt længere 

så er det ikke noget problem - så 

kommer de bare senere og hjælper mig”. 

En anden borger oplyser: ”Jeg har en 

fast ugentlig badedag, men hvis jeg skal 

noget, kan det laves om”. 

Er der en respektfuld og god 

omgangstone mellem dig og 

personalet?  

 

xxx 

 

 

 

 

  Alle tre borgere oplyser, at der er en god 

og respektfuld omgangstone på 

plejehjemmet. Borgerudsagn: ”de er 

søde alle sammen. Selvfølgelig er der 

nogen man svinger bedre med end 

andre, men alle taler pænt og 

ordentligt”. En anden borger fortæller: 

”jeg synes, at jeg har rigtig mange 

forskellige hjælpere, men de er søde og 
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rare alle sammen og behandler mig 

godt. Der er en god tone her ”. 

Aktiviteter     

Oplever du at have en 

meningsfuld hverdag? 

 

xxx 

 

 

 

 

 

  Alle tre borgere tilkendegiver, at de ikke 

føler sig ensomme. Borgerudsagn: ”jeg 

har min datter i nærheden - det betyder 

meget for mig, at hun tit kommer på 

besøg. Jeg laver ikke det helt store i 

løbet af dagen udover at se meget 

fjernsyn”. En anden borger oplyser, at 

hun sætter stor pris på et godt 

fællesskab med sin nabo på 

Nederbylund. Borgerudsagn: ”jeg er så 

glad for min nabo. Vi går ture sammen 

og så drikker vi kaffe bagefter inde hos 

en af os. Og så er min søn også meget 

flink til lige at kigge forbi”. Den tredje 

borger angiver ligeledes, at det er den 

gode relation til familien, der skaber 

glæde i hans liv. Borgerudsagn: ”og så er 

jeg også rigtig glad for mit fjernsyn”. 

Hvilke aktiviteter deltager du i 

her på plejehjemmet?  

 

xxx 

 

 

 

 

 

  De tre borgere oplyser, at udbuddet af 

aktiviteter de sidste måneder har været 

stærkt begrænset grundet Corona. Men 

en borger fortæller med glæde i 

stemmen ”busturene er bare det bedste. 

Dem glæder jeg mig altid til. Ellers 

deltager jeg ikke i så meget”. En anden 

borger angiver, at hun gerne vil med til 

gudstjenesterne og sang og 

musikarrangementerne. Borgerudsagn: 

”i sidste uge holdt vi 27-års fødselsdag 

for plejehjemmet. Det var en rigtig fest 

med god mad og dejlig musik. Men i går 

var der gudstjeneste og det ville jeg 

gerne have været med til: Men de 

glemte mig”. Den tredje borger 

fortæller: ”de kommer og henter mig 

når der sker noget og så deltager jeg i 

det” 

 

Tilsynet anbefaler: 
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At man sikrer sig, at alle borgere bliver 

tilbudt at deltage i udbudte aktiviteter. 

Pårørende 

 

    

Oplever du/I at blive inddraget 

og lyttet til?  

 

x 

 

 

 

 

 

 xx Pårørendeudsagn: ”jeg synes, at vi har 

haft et virkelig dejligt forløb og jeg føler 

mig i høj grad inddraget.  Det var så 

godt, at personalet kom på besøg 

hjemme hos min mor, inden hun flyttede 

her ind. Så blev det afklaret, hvilke 

behov hun har. Og så var der også nogle 

kendte ansigter, da hun så flyttede 

herind. Jeg synes, de gør det rigtig 

godt”. 

Hvordan bliver du/I 

informeret?  

 

x 

 

 

 

 

 xx Pårørendeudsagn: ”man kan altid 

henvende sig til personalet, men ellers 

bliver jeg typisk informeret pr telefon. 

De ringer altid, hvis der er noget. Det er 

jeg helt tryg ved. Det eneste jeg kunne 

tænke mig havde været anderledes, var 

den information, vi fik under Corona 

nedlukningen. Jeg kunne godt have 

tænkt mig en mail eller et brev med 

generelle informationer om, hvad vi 

måtte og ikke måtte. Vi blev eksempelvis 

ikke adviseret om, at vi på et tidspunkt 

ikke længere måtte besøge min mor på 

terrassen”. 

 

Tilsynet anbefaler:  

At der er fokus på videregivelse af fælles 

informationer til de pårørende - her 

kunne mailkorrespondance/nyhedsbrev 

pr mail være en oplagt mulighed. 

Oplever du/I, at der er en 

respektfuld og ordentlig 

omgangstone på plejecentret? 

x 

 

 

 

 

 xx Pårørendeudsagn: ”jeg synes bestemt, 

at der er en god omgangstone her. Jeg 

oplever aldrig andet end at der bliver 

talt pænt og ordentligt til min mor”. 
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Deltager du/I i en 

pårørendegruppe, 

hvor du/I møder ligesindede? 

x 

 

 

 

 

 

 xx Pårørendeudsagn: ”I Coronatiden har 

det ikke været relevant og muligt med 

pårørendesammenkomster og 

umiddelbart har vi ikke haft brug for at 

deltage i nogen pårørendegruppe.” 

 

Personlig/praktisk hjælp og 

rehabilitering 

    

Hvad har du brug for 

personalet hjælper dig med i 

hverdagen? 

- personlig pleje 

- praktisk bistand 

 

xxx   To af de tre adspurgte borgere kan 

mange ting selv i forhold til personlig 

hygiejne. De har dog begge brug for at 

blive guidet og støttet.  Begge kan kun 

klare en kort gangdistance og er ellers 

afhængig af kørestol. Den tredje borger 

er mere plejekrævende. Han er fast 

kørestolsbruger og får hjælp til det 

meste af den personlige pleje. Borgeren 

kan dog selv støtte og bliver ikke 

forflyttet ved lift.  

Fælles for de tre borgere er, at de 

modtager hjælp til rengøring, 

medicindosering og tøjvask. 

Er der den fornødne tid i 

plejen/dagligdagen til, at du 

får lov at gøre det du kan selv?  

 

xxx 

 

 

 

 

 

  De tre borgere tilkendegiver 

samstemmigt, at der er den fornødne 

tid til, at de kan vedligeholde deres 

funktioner og færdigheder. 

Borgerudsagn: ”jeg synes, at de er gode 

til at give tid og plads til, at jeg kan gøre 

alt det, jeg selv kan og resten hjælper de 

mig med”.  

Oplever du, at du får den 

hjælp, du har brug for – 

personlig pleje/praktisk 

bistand? 

 

xxx 

 

 

 

  Alle tre borgere angiver, at de får den 

hjælp de har brug for. Ingen af de tre 

borgere får fysioterapi, men personalet 

træner dagligt borgernes stå- og 

gangfunktion. 
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Ernæring og kost     

Hvad synes du om kvaliteten af 

maden? 

 

xxx 

 

 

 

 

 

  De tre borgere udtrykker alle begejstring 

for maden. Borgerudsagn: ”Vi får noget 

fantastisk mad her, som er frisklavet fra 

bunden. Menuplanen er meget 

varieret”. 

Er der en hyggelig stemning til 

måltiderne? 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

  To af de tre adspurgte borgere spiser i 

cafeen til frokost, mens de indtager 

morgenmad og aftensmad i deres 

respektive lejligheder. Den tredje borger 

fortæller ”somme tider spiser jeg 

sammen med de andre og ellers spiser 

jeg i min stue. Det afhænger af, hvad jeg 

har lyst til”. 

Alle tre borgere oplyser, at der er en god 

stemning ved måltiderne og, at det 

hyggeligt at spise sammen med de 

øvrige beboere. 

De tre borgere er alle selvhjulpne i 

forhold til spisesituationerne. 

 

 

Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer: 

• At man sikrer sig, at alle borgere bliver tilbudt at deltage i udbudte aktiviteter 

• At der er fokus på videregivelse af fælles informationer til de pårørende - her kunne 

mailkorrespondance/nyhedsbrev pr mail være en oplagt mulighed 
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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 

 

xxx    

Besøgsplan 

 

xx X  Hos en borger figurerer skift af ble kun i 

besøgsplanen for dagvagten. Denne 

opgave bør også figurere i besøgsplanen 

for aften/nattevagten.  
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Tilsynet anbefaler: 

At besøgsplanen opdateres for hele 

døgnet. 

Livshistorie 

 

xx X  Hos en borger mangler der en 

livshistorie men personalet fortæller at 

denne er under udarbejdelse af de 

pårørende. 

Informeret samtykke 

- værgemål? 

 

xxx    

 

 

 

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

• At besøgsplanen opdateres for hele døgnet 
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Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 

Dialogmøde med: områdeleder Dorthe Nielsen, social- og sundhedsassistent Mette Brandstrup Vallø og 

social-og sundhedsassistent Randi Auning. 

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   Medarbejderudsagn: ”For os er det helt 

centralt, at vi møder borgeren, der hvor 

han er. Vi kender borgerens livshistorie og 

de normer og værdier, der er vigtige for 

den enkelte borger. Borgeren skal føle sig 

set og hørt”. En anden medarbejder 

fortæller: ”Vi orienterer os altid om, hvad 

der er sket siden sidst, inden vi går ind. Der 

kan let ske noget over kort tid” 

Hvordan arbejder I med at 

bevare og fremme borgerens 

selvbestemmelse og 

medinddragelse i det 

omfang, dette er muligt? 

 

x 

 

 

  På Nederbylund er der stor fokus på at 

fremme borgernes selv- og 

medbestemmelsesret. 

Medarbejderudsagn: ”Vi arbejder ud fra 

spørgsmålet: For hvis skyld?? Borgeren 

skal f.eks ikke op for vores skyld. Hvis han 

har lyst til at sove længe eller komme i bad 

om eftermiddagen i stedet for om 

formiddagen er det helt ok.” En anden 

medarbejder tilkendegiver: ”mange 

igangværende aftaler er baseret på en 

faglig dialog. Dem forsøger vi at være tro 

mod, men ønsker borgeren noget andet 

afviger vi fra aftalerne.” 

Hvilke overvejelser gør I Jer, 

når I kommunikerer med 

borgere, pårørende og 

kolleger? 

 

Hvordan anvendes ”Tryk og 

træk” i hverdagen? 

 

x   Personalet angiver, at de møder borgerne 

på en god og respektfuld måde og er 

meget opmærksomme på såvel den 

verbale som den non verbale 

kommunikation. Medarbejderudsagn: ”det 

handler om at se borgeren. Vi skal hele 

tiden være omstillingsparate og tilpasse 

vores kommunikation eller jargon til den 

enkelte borger”. Personalet fortæller, at 

de har en ”værktøjskasse” med sedler og 
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billeder, som de bruger i forhold til de 

borgere, hvor kommunikationen er svær.  

Medarbejderudsagn: ”lige meget om man 

kommunikerer med pårørende, borgere 

eller kolleger så er det altid fantastisk at 

se, hvor langt man kan komme, hvis 

modparten føler sig hørt og forstået”. 

I forhold til ”Tryk og Træk” i hverdagen, så 

har personalet været på 

kommunikationskurset. De angiver at have 

den tilegnede viden med sig i rygsækken 

og bruger den i forskellige sammenhænge 

i hverdagen bl.a. i forhold til 

konflikthåndtering og i måden at stille 

spørgsmål på. Her fremhæves I-

spørgsmålene. 

 

Pårørende     

Hvordan inddrager I de 

pårørende? 

 

Hvilke udfordringer kan der 

være ved at  

inddrage de pårørende? 

 

x   På Nederbylund anses de pårørende for at 

være en kæmpe ressource. ”de er 

borgerens livsvidne - vi får så meget 

værdifuld viden foræret af de pårørende”. 

Der er stor fokus på at få etableret et godt 

samarbejde med de pårørende fra starten. 

Derfor bruges der mange ressourcer på 

indflytningen. Kontaktperson, 

sygeplejerske og i nogle tilfælde også 

lederen tager på hjemmebesøg inden 

borgeren flytter ind på plejehjemmet. 

Medarbejderudsagn: ”det er virkelig en 

foræring til at give os indblik i det liv 

borgeren har levet og, hvad der netop har 

haft værdi for den pågældende borger.” 

Ca. 1 måned efterindflytningen afholdes 

der indflytningsmøde med borgeren og de 

pårørende. Til dette møde afstemmes 

forventninger og spørgsmål af praktisk 

karakter afklares.  Medarbejderudsagn: 

”det er så vigtigt at de pårørende oplever, 

at vi er medspillere og ikke modspillere”. 
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Hvordan oplever I, at 

samarbejdet er med de 

pårørende? 

 

x   Personalet oplyser, at de generelt set har 

et virkelig godt samarbejde med de 

pårørende. Medarbejderudsagn: ”der hvor 

udfordringerne typisk opstår er, når de 

pårørende reagerer i omsorg fordi deres 

kære f.eks skrider i sin sygdom og de ikke 

længere kan genkende ham/hende. Det er 

så svært at være i. I sådanne tilfælde 

holder vi kontinuerlige 

kontaktgruppemøder, hvor vi forsøger at 

se bag om frustrationerne og finde ud af 

hvad det her handler om og få det 

italesat”.  Plejehjemmets leder deltager i 

denne proces. 

Aktiviteter     

 

Hvordan inddrager I den 

enkelte borger i at vælge 

aktiviteter? 

 

x   Personalet tilkendegiver, at Corona 

situationen har givet mange udfordringer i 

forhold til aktiviteter og samvær. Omvendt 

oplyses det, at borgerne på plejehjemmet 

har oplevet en anden ro og nærvær ikke 

mindst fordi huset ikke har været åbent 

for borgere udefra i nærområdet. På 

Nederbylund er der ansat en 

aktivitetsmedarbejder. Plejehjemmet har 

sin egen lille bus og en gang ugentlig bliver 

der tilkøbt personale og arrangeret en 

udflugt ud i det blå for 5 af borgerne. 

Borgersammensætningen varierer fra uge 

til uge, så alle får tilbuddet. Derudover 

arrangeres der forsat gudstjeneste, 

besøgshund, sang og musik, brætspil osv. 

Der berettes om en nylig afholdt 

fødselsdagsfest for huset, hvor stort set 

alle beboere og personale var med. 

Medarbejderudsagn: ”det var en kæmpe 

succes. Flere fra personalegruppen, der 

havde fri den dag, kom endda ind og var 

med”. 

Ifølge personalet prioriteres der tid til 1-1 

aktiviteter, så individuelle behov kan 

tilgodeses. Klippekortsordningen 

anvendes i denne sammenhæng flittigt. 

 x   Kommende aktiviteter bliver vist på en 

stor skærm på plejehjemmet.  Derudover 
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Hvordan arbejder I med 

formidling af aktiviteter til 

borgere og pårørende?  

 

 bliver borgerne adviseret om dagens 

aktivitet til morgenmaden den 

pågældende dag. Endelig går personalet 

og aktivitetsmedarbejderen rundt til 

borgerne og spørger om de har lyst til at 

deltage i dagens aktivitet. 

Personlig/praktisk hjælp og 

rehabilitering 

    

Hvordan arbejder I med 

rehabilitering hos borgeren? 

 

 

 

x   Personalet oplyser, at de tænker 

rehabilitering ind i mange forskellige 

sammenhænge og hverdagsaktiviteter. 

Medarbejderudsagn: ”vi arbejder ud fra 

devisen: alt det de kan selv, det skal de 

selv. Så hjælper vi med resten. For nogle 

borgere kan det for eksempel dreje sig om 

at børste tænder, vaske overkroppen eller 

tage blusen på”. Personalet angiver at der 

er stor fokus på gangtræning. Borgerne 

støttes til at gå til/fra toilettet og 

opholdsstuen. Nogle borgere modtager 

vederlagsfri fysioterapi mens andre er i et 

rehabiliteringsforløb. Medarbejderudsagn: 

”vi overtager borgerne efter 

rehabiliteringsforløb. Der er et godt 

tværfagligt samarbejde. Terapeuterne er 

gode til at vidensdele og lave en plan, så 

det er muligt for os at fortsætte 

træningen.” 

Kan respektfuld og 

omsorgsfuld pleje være en 

udfordring, når borgeren er 

dement og plejekrævende? 

 

 

x   På Nederbylund Plejehjem bor der en del 

borgere med demens.  

Medarbejderudsagn: ”det handler ofte om 

at have en individuel tilgang til borgeren 

og kunne rumme ham/hende.  Vi må 

acceptere at vi måske ikke lykkes med det 

vi gerne ville i dag og må vente til i morgen 

eller overgive det til en kollega. En anden 

medarbejder fortæller: ”vi er ærekære i 

forhold til at borgerne skal se ordentlig ud 

også når de pårørende kommer. Men det 

er vi bare nødt til at opgive, hvis borgeren 

ikke ønsker at blive vasket eller få rent tøj 

på”. Når der er behov herfor, kontaktes 

kommunens demensvejleder/koordinator 

og hun kommer og deltager i møder og 

undervisning. Derudover bliver personalet 
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tilbudt supervision 4 gange årligt. ”Det er 

fantastisk godt og givende - også her 

kommer personale ind på fridage for at 

deltage”. 

Ernæring og kost     

Hvordan arbejder I med at 

etablere en hyggelig 

atmosfære ved måltider?  

 

 

 

x   Maden produceres lokalt i eget køkken på 

plejehjemmet. Der er fokus på det gode 

måltid som en stjernestund for borgerne. 

Man arbejder med det pædagogiske 

måltid og der sidder altid personale med 

ved bordet for at skabe ro og en hyggelig 

stemning. Borgerne har faste pladser ud 

fra personalets vurdering af, hvem der kan 

have fornøjelse af at sidde sammen. 

Borgerne bestemmer selv, hvor de ønsker 

at indtage maden - om det er i cafeen, i 

spisestuen eller i egen lejlighed. 

Hvordan identificerer I et 

ernæringsproblem hos en 

borger? 

-Ernæringsscreening, vægt 

- Behov for 

dysfagiudredning? 

 

 

x   Borgerne bliver ernæringsscreenet to 

gange om året og som udgangspunkt vejet 

hver 4. uge. Der angives at være et godt 

samarbejde med kommunens diætist. Hun 

kommer på plejehjemmet en gang om 

ugen og varetager ernæringsmæssige 

problematikker og udarbejder/opdaterer 

kostplaner. Der udarbejdes kostkort på 

alle beboere ved indflytningen og 

køkkenet oplyses at være gode til at 

efterkomme individuelle 

ernæringsmæssige behov og ønsker. I 

forhold til borgere med dysfagi, udredes 

disse af en specialuddannet ergoterapeut. 

 

Hygiejne     

Kender du/I regler for 

uniformsetikette?  

Bruger alle uniformer? 

 

x   Personalet angiver, at de kender 

uniformsetiketten. De bærer alle uniform 

og alle klæder om i plejehjemmets 

omklædningsrum. Uniformerne bliver 

skiftet dagligt og vasket på vaskeri. 

Retningslinjer for 

håndhygiejne?  

 

x   Personalet tilkendegiver at der er en god 

kultur på plejehjemmet med sæbe og 

håndsprit i alle rum og personalet er 

meget påpasselige med at overholde de 
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 hygiejniske retningslinjer. Ingen bærer ure 

eller ringe. 

Retningslinjer for brug af 

handsker og værnemidler? 

 

 

x   Personalet oplyser, at de følger gældende 

retningslinjer i forhold til brug af handsker 

og værnemidler. Alle i personalegruppen 

bruger visir eller mundbind.  

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. 

Det oplyses, at den daglige rengøring på 

Nederbylund Plejehjem for øjeblikket er 

blevet opgraderet. 

 

 

 

 

 

3. Relevante oplysninger 

Oplysninger om behandlingsstedet 

Beskrivelse af plejehjemmet: Nederbylund Plejehjem ligger i grønne omgivelser i udkanten af Tørring.  
Plejehjemmet har plads til 30 beboere. Plejehjemmet ligger i et lokalsamfund med tætte relationer til byens 
øvrige borgere. Udenfor Corona tider kommer der mange frivillige og brugere af huset. 

Personalesammensætning: 

Der er ansat 2 sygeplejerske 

Der er ansat 7 social- og sundhedsassistenter 

Der er ansat 22 social- og sundhedshjælpere 

Der er ansat 1 socialpædagog 

 

 

Om tilsynet 
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Tilsynet mødte op over middag. Der blev ved tilsynet foretaget følgende:  

• Ved tilsynet blev der udført 3 interview med borgere som boede på plejehjemmet samt en 
pårørende til en af de tre borgere 

• Ved tilsynet blev der gennemført dialogmøde med leder og medarbejder 

• Ved den afsluttende tilbagemelding deltog xxx 

• Tilsynet blev foretaget af sygeplejefaglig konsulent Mari Tang Sevelsted 
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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 plejecentret om at 

udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan plejecentret 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 visitations- og myndighedschef Marianne Merring 

og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted, og 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 visitations- og myndighedschef Marianne 

Merring, som kan være behjælpelig med sparring i udarbejdelsen ag 

handleplanen. 
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Handleplanen sendes til visitations- og myndighedschef Marianne Merring 

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 visitations- og myndighedschef 

Marianne Merring, som vil være behjælpelig med at iværksætte de 

fornødne tiltag. 

 

Handleplanen sendes til visitations- og myndighedschef Marianne Merring 

og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. 

 

 

 

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  
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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 Der 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.  
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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 

 

 


