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1. Vurdering 
 
Hjortshøj & Møller Care har den 15.12.2020 gennemført uanmeldt tilsyn på Kildevældet Plejehjem 
I tilsynet deltog centerleder Karin Emig, sygeplejerske Line Dræby Schmidt, sygeplejerske Kathrine 
Westenholtz, social- og sundhedsassistent Maria Hartmann Pedersen og ergoterapeut Sabine Dahm 
Kjerkegaard 
 
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 15.12.2020 vurderet, at plejehjemmet indplaceres i 
kategorien: 
 
Ingen bemærkninger 
 
Se endvidere Bilag 1. 
 
 
 

Sammenfatning af fund 
 
Vurderingen af Kildevældet 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 
ikke alle målepunkter ved tilsynet d. 15.12.2020 var opfyldt. 
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer med bl.a. baggrund i Ikke opfyldte målepunkter:  
 

• At borgernes funktionsevnetilstande løbende vurderes og opdateres 

• At helbredstilstandsvurderingen og besøgsplanen løbende opdateres i forhold til de ydelser 
borgeren aktuelt modtager 

• At det gode arbejde og den gode udvikling på Kildevældet Plejehjem fortsætter 
 
 
 

Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) 
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Områdeleder Karin Emig blev kontaktet d. 6.1.2021 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.  
Tilsynet besøgte 3 borgere. 2 mænd og 1 kvinde. De tre borgere blev valgt ud fra ovenstående kriterier. 
Borgerne repræsenterede en aldersspredning mellem 65 og 92 år og havde boet på Kildevældet Plejehjem 
mellem 1 og 3 år. Tilsynet talte derudover med en pårørende til 1 af de tre borgere.  
 

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 Kildevældet. 
Borgerudsagn: ”når det nu ikke kan være 
anderledes, så er jeg rigtig glad for at 
være her”. En anden borger oplyser: 
”det her er mit hjem og det er 
fuldstændig ligesom at bo derhjemme. 
Jeg er virkelig glad for at være her”. Den 
tredje borger fortæller: ”jeg har jo selv 
søgt om at komme her, fordi jeg har 
hørt meget godt om stedet og jeg er 
bestemt ikke blevet skuffet”.  

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

xxx   Borgerudsagn: ”Der er ingen der 
pådutter mig noget, så ville jeg også 
lave vrøvl. Jeg bestemmer f.eks selv, 
hvornår jeg står op og, hvornår jeg vil i 
seng.” En anden borger oplyser: ”jeg er 
omgivet af så mange gode mennesker, 
der vil mig det bedste. Selvfølgelig er der 
en fast plan for dagen for jeg får meget 
hjælp. Men hvis jeg skal noget, kan den 
ændres - det er ikke noget problem”. 
Den tredje borger angiver: ”vi har et helt 
fantastisk personale her. Jeg kan gøre 
som jeg vil”. 
Det er tilsynets vurdering, at borgernes 
selv-og medbestemmelsesret 
respekteres. 
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Er der en respektfuld og god 
omgangstone mellem dig og 
personalet?  
 

xxx 
 
 
 
 

  De tre borgere er enige om, at der i høj 
grad er en god omgangstone på 
Kildevældet. Borgerudsagn: ”alle taler 
pænt og ordentligt” 

Aktiviteter     

Oplever du at have en 
meningsfuld hverdag? 
 

xxx 
 
 
 
 
 

  De tre borgere tilkendegiver 
samstemmigt, at de har en god og 
meningsfuld hverdag på plejehjemmet 
og føler sig ikke ensomme. 
Borgerudsagn: ”jeg har min computer. 
Jeg læser aviser online og så er jeg ved 
at skrive en erindringsbog. Det giver 
meget menig for mig og så sætter det 
mit liv i perspektiv. Derudover har jeg jo 
mine sønner, der kommer på besøg”. En 
anden borger oplyser: ”jeg er meget 
optaget af at gætte kryds og tværs og af 
at høre lydbøger. Derudover kommer 
mine børn og børnebørn ofte og besøger 
mig. Når min datter kommer, låner vi 
ofte bussen og kører en tur. Vi har været 
ude at købe julegaver. På den måde kan 
jeg lave de samme ting, som jeg kunne 
derhjemme”. Den tredje borger oplyser 
også, at han har stor fornøjelse af sin 
computer. ”derudover ser jeg meget 
fjernsyn og så maler jeg. Min søn bor 
lige i nærheden og kommer næsten hver 
dag - det betyder meget for mig”. 
 

Hvilke aktiviteter deltager du i 
her på plejehjemmet?  
 

xxx 
 
 
 
 
 

  De tre borgere oplyser, at udbuddet af 
aktiviteter i det meste af 2020 har været 
stærkt begrænset på grund af Corona. 
Borgerudsagn: ”jeg deltager i alle de 
aktiviteter, der er her. Især 
mandemøderne har været rigtig 
hyggelige - dem savner jeg.  Men også 
gymnastik og sang- og 
musikarrangementer, vil jeg gerne være 
med til.”  En anden borger fortæller, at 
hun ikke bryder sig så meget om fysisk 
udfoldelse men, at hun sætter stor pris 
på højtlæsning og gudstjenester.” Den 
tredje borger angiver: ”jeg deltager i 
det, jeg har lyst til som f.eks 
mandemøder og udflugter. Men jeg 
trækker mig ofte og vælger at være for 
mig selv i min lejlighed” 

Pårørende 
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Oplever du/I at blive inddraget 
og lyttet til?  
 

x 
 
 
 
 
 

 xx Pårørendeudsagn: ”vi har selv valgt det, 
fordi det ligger tæt på vores bopæl og, 
fordi det har det et godt ry. Og vi kan 
kun sige, at vi ikke er blevet skuffede.  Vi 
er stolte af det her plejehjem. Det 
fungerer fantastisk godt.  
Andre steder har vi oplevet, at 
personalet er lidt på barrikaderne og på 
vagt overfor pårørende, men her er de 
meget imødekommende. Vi bliver 
inddraget og det skal vi nu også nok selv 
sørge for, at vi bliver” 

Hvordan bliver du/I 
informeret?  
 

x 
 
 
 
 

 xx Den pårørende oplyser, at 
informationer/nyheder typisk formidles 
via mail. Derudover fortæller han, at der 
ligger en samtalebog i borgerens 
lejlighed til udveksling af oplysninger. 
Men ”ofte fanger personalet os, når vi er 
her eller ringer til os”. 

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

x 
 
 
 
 
 

 xx Pårørendeudsagn: ”der bliver altid talt 
pænt og ordentligt - jeg har aldrig hørt 
andet. Og så er der en rigtig god 
stemning og atmosfære her”. 

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

x 
 
 
 
 
 

 xx Den pårørende tilkendegiver, at i 
Corona perioden har det ikke været 
muligt med deltagelse af pårørende i 
forskellige arrangementer. Han deltager 
ikke i en pårørendegruppe og føler ikke 
behov herfor. 
Den pårørende udtrykker dog dyb 
respekt for den meget store gruppe af 
frivillige, som under ”normale” 
omstændigheder gør en kæmpe indsats 
for beboerne på plejehjemmet. 

 
Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

    

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

xxx   De tre adspurgte borgere tilsynet talte 
med, er plejekrævende i varierende 
grad. En borger fortæller: ”jeg har brug 
for en del hjælp bl.a. i form af støtte til 
bad, toiletbesøg og stomipleje. Jeg er 
blevet dårligere og kan ikke så meget 
selv længere.”. En anden borger oplyser: 
”jeg har brug for hjælp til alt. Jeg bliver 
forflyttet ved hjælp af et drejetårn. Jeg 
kan hjælpe lidt til, når jeg bliver vasket”. 
Den tredje borger derimod fortæller: 
”jeg kan mange ting selv. I perioder har 
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jeg det dårligt og så får jeg lidt mere 
hjælp. De hjælper gerne ved problemer”. 
Denne borger fortæller generelt om sit 
rehabiliteringsforløb på Kildevældet: ” 
jeg er så taknemmelig. Jeg kunne 
ingenting, da jeg kom her for 1½ år 
siden.  Men ved hjælp af pigerne og min 
stærke vilje er jeg kommet på højkant 
igen. De har virkelig været fantastiske”. 
En af de tre borgere får vederlagsfri 
fysioterapi 2 gange ugentligt. 
De tre borgere får alle hjælp til 
medicindosering og rengøring hver 
14.dag. Tilsynet bemærker, at de tre 
borgere fremstår pæne og 
velsoignerede. To af lejlighederne er 
rene, ryddelige og indbydende mens 
den tredje lejlighed er nusset og rodet. 
Til dette oplyser personalet, at 
lejlighedens beskaffenhed er i 
overensstemmelse med borgerens 
ønsker.  

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 i hverdagen er den 
fornødne tid til, at de kan vedligeholde 
deres funktioner. Borgerudsagn: ”jeg 
synes ikke de virker fortravlede. Jeg får 
lov til at gøre alt det, jeg selv kan, og 
resten hjælper de mig med”. En anden 
borger oplyser: ”de ”tvinger” mig endda 
til at gå og bevæge mig”. Den tredje 
borger angiver, at hun synes, personalet 
er enestående, men at de har for travlt 
især om aftenen og i vagterne, hvor der 
ikke er så mange i fremmøde.  

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

xxx 
 
 
 
 
 

  Alle tre borgere oplyser, at de får den 
hjælp, de har brug for. Borgerudsagn: 
”ellers siger jeg bare til - de hjælper 
gerne”.  

Ernæring og kost     

Hvad synes du om kvaliteten af 
maden? 
 

xxx 
 
 
 
 
 

  De tre borgere er enige om, at der på 
Kildevældet Plejehjem bliver serveret en 
god og varieret kost. Borgerudsagn: ”jeg 
kan godt lide maden. De er dygtige i 
køkkenet og så er de lydhøre overfor 
vores forskellige ønsker. Hvis jeg ikke 
kan lide maden, så kan jeg bare få noget 
andet” 
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Er der en hyggelig stemning til 
måltiderne? 
 

xxx 
 
 
 
 
 
 

  To af de tre borgere indtager alle 
måltider sammen med de øvrige 
beboere i spisestuen. Den tredje borger 
oplyser: ”jeg vælger selv, hvor jeg vil 
spise - nogle gange er det sammen med 
de andre og nogle gange foretrækker jeg 
at sidde her i min stue og spise”.  
Alle tre borgere tilkendegiver dog, at der 
er en hyggelig og god stemning omkring 
måltiderne. Borgerudsagn: ”jeg er glad 
for at være et sted, hvor man prioriterer 
måltiderne højt”. 
De tre borgere er alle selvhjulpne i 
spisesituationer. En borger har dog brug 
for special designet bestik/tallerken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 

xx x  Hos en borger er vurderingen af borgerens 
funktionsevnetilstand ikke opdateret og 
svarer ikke til borgerens nuværende 
tilstand. 
 

• Tilsynet anbefaler: 
At borgernes 
funktionsevnetilstande løbende 
vurderes og opdateres 

 

Helbredstilstande – 
vurdering  
1: Funktionsniveau 
2: Bevægelsesapparat 
3: Ernæring 
4: Hud og slimhinder 
5: Kommunikation 

xx x  Hos en borger fremgår det af 
helbredstilstandsvurderingen/besøgsplanen 
at borgeren har kateter. Der foreligger dog 
ingen ydelse herpå og det oplyses at 
katetret er seponeret. 
 

• Tilsynet anbefaler: 
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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 
 

At helbredstilstandsvurderingen og 
besøgsplanen løbende opdateres i 
forhold til de ydelser borgeren 
aktuelt modtager 

Indsatser og 
handlingsanvisninger 
 

xxx    

Besøgsplan 
 

xx x  Jvf ovenstående 

Livshistorie 
 

xxx    

Informeret samtykke 
- værgemål? 
 

xxx    

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

 
• At borgernes funktionsevnetilstande løbende vurderes og opdateres 

• At helbredstilstandsvurderingen og besøgsplanen løbende opdateres i forhold til de ydelser 
borgeren aktuelt modtager 

 
 
 
 
 
 
Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
Dialogmøde med: centerleder Karin Emig, sygeplejerske Line Dræby Schmidt, sygeplejerske Kathrine 
Westenholtz, social- og sundhedsassistent Maria Hartmann Pedersen og ergoterapeut Sabine Dahm 
Kjerkegaard 
 
 

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? 

x   Personalet oplyser, at de møder borgeren 
med ydmyghed, anerkendelse og 
forståelse. Medarbejderudsagn: ”vi har en 
individuel tilgang til borgerne. Vi tager 
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(værdighed, respekt, 
medbestemmelse, 
individualitet)  
 

udgangspunkt i borgernes levede liv og 
deres livshistorie er for os meget vigtig at 
kende. Men vi møder også borgerne i nuet, 
der hvor de er lige nu og har respekt for, at 
dagene er forskellige.  Vi tager ikke for 
givet, at de nødvendigvis har lyst til det 
samme hver dag”.   

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

x 
 
 

  Medarbejderudsagn: ”borgerne har 
generelt en rigtig stor stemme. Borgerne 
er med som medspillere hele tiden. Der er 
rig mulighed for at kunne tilgodese 
individuelle behov og ønsker for eksempel i 
døgnrytmeplanen. Hvis borgeren har lyst 
til at sove længe en dag eller ønsker noget 
specielt til morgenmad, så skal der være 
mulighed for det. Døgnrytmeplanen er 
fleksibel og kan hele tiden laves om og 
tilpasses efter borgerens behov og 
ønsker”.  En anden medarbejder oplyser: 
”i vores dokumentationssystem bliver der 
ligeledes taget højde for og synliggjort 
borgerens med- og selvbestemmelsesret. 
Vi kan f.eks ikke tage kontakt til læge eller 
pårørende uden, at vi i systemet skal skrive 
under på, at borgeren har givet samtykke 
til henvendelsen ”. 
 

Hvilke overvejelser gør I Jer, 
når I kommunikerer med 
borgere, pårørende og 
kolleger? 
 
Hvordan anvendes ”Tryk og 
træk” i hverdagen? 
 

x   Personaleudsagn: ” vi tilgår borgeren som 
et voksent menneske, der har sine egne 
meninger og holdninger.  Vi er 
opmærksomme på at have et så 
ligeværdigt forhold til borgeren som 
muligt og ikke tale ned til ham/hende. 
Samtidig er det også vigtigt, at vi taler i et 
sprog, som borgeren forstår og ikke bruger 
en masse fagudtryk”.  En anden 
medarbejder tilkendegiver ”borgerne er 
forskellige og vi skal være 
omstillingsparate og have en forskellig 
tilgang til hver enkelt borger”. 
Personalet har været på 
kommunikationskurset ”Tryk og Træk”. De 
angiver, at have den tilegnede viden med 
sig i rygsækken og bruge den i hverdagen 
bl.a. i forhold til konflikthåndtering og 
måden at stille spørgsmål på. 

Pårørende     

Hvordan inddrager I de 
pårørende? 
 

x   Personalet angiver, at de har nogle rigtig 
gode pårørende.  Medarbejderudsagn: 
”generelt er de pårørende en kæmpe 
ressource og vi oplever en meget stor 
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Hvilke udfordringer kan der 
være ved at  
inddrage de pårørende? 
 

opbakning og hjælpsomhed fra de 
pårørende. Omvendt bruger vi også rigtig 
meget tid på de pårørende og prioriterer, 
at vi også er der for dem og er lydhøre 
overfor de problematikker, de kan opleve”. 
En anden medarbejder oplyser: ”de er en 
vigtig medspiller f.eks i forhold til 
borgerens livshistorie og kan give os 
mange værdifulde informationer”. 
Personalet oplyser, at de vægter 
indflytningen fra hjemmet og på 
plejehjemmet meget højt. 
Medarbejderudsagn: ”det er så vigtigt, de 
pårørende kan være i det og føler sig set 
og hørt. Mange tager det som en 
falliterklæring at skulle give op og 
overdrage pleje og pasning af deres kære 
til andre. Vi holder derfor mange møder 
med dem og er altid opmærksomme på at 
være synlige og tilgængelige overfor de 
pårørende når de er på besøg”.  
Personalet tilkendegiver, at 
udfordringerne med de pårørende typisk 
opstår, når de pårørende har krav eller 
ønsker, der ikke kan honoreres. ”så er 
vores udfordring, hvordan vi kommer til at 
lande den et godt sted”. En anden 
problematik er manglende 
sygdomsforståelse, hvor de pårørende 
kræver mere af borgeren, end borgeren 
qua sin sygdom er i stand til ”så er det der, 
vi har et forklaringsarbejde så vi også her 
ender på samme bølgelængde. Kontakten 
og dialogen er så vigtigt samt, at man tør 
snakke om det som er svært”. 

Hvordan oplever I, at 
samarbejdet er med de 
pårørende? 
 

x   Som ovenfor beskrevet angives 
samarbejdet med de pårørende at være 
virkelig godt. Personalet tilføjer, at de har 
erfaret at det ofte er gavnligt at forudse 
og være på forkant med eventuelle 
problematiske situationer ved at have 
faste og jævnlige samtaler med de 
pårørende. ”vi forsøger at tage tingene i 
opløbet inden de pårørende ringer og er 
utilfredse”.  
 
 

Aktiviteter     

 x   På Kildevældet er der ansat en fast 
aktivitetsmedarbejder samt yderligere to 
på deltid. I forhold til aktiviteter oplyser 
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Hvordan inddrager I den 
enkelte borger i at vælge 
aktiviteter? 
 

personalet: ”lige nu i Coronatiden kræver 
det fantasi og, at vi tænker anderledes og 
ud af boksen. Aktiviteterne må 
omstruktureres og primært foregå i små 
enheder”.  Personalet nævner mulige 
aktiviteter som at cykle en tur, spille spil, 
lægge puslespil, sætter curler i håret, 
drikke en kop kaffe med borgeren eller 
tage på en udflugt. Hospitalsklovnene har 
været på besøg et par gange samt 
musikarrangementer og cirkus alt sammen 
udenfor. ” I ”ikke-Corona tider” oplyses 
det, at der foregår rigtig mange aktiviteter 
på plejehjemmet.  Dertil kommer et meget 
stort firvillighedskorps, der angives at gøre 
en kæmpe indsats for plejehjemmets 
beboere. 
Endelig har Kildevældet deres egen bus 
som bruges til udflugter og reminiscens 
ture.  
Klippekortsordningen angives ligeledes at 
blive brugt flittigt primært i forhold til 1-1 
aktiviteter.  

 
Hvordan arbejder I med 
formidling af aktiviteter til 
borgere og pårørende?  
 

 
x 

  Medarbejderudsagn: 
”Aktivitetsmedarbejderne går rundt til 
borgerne og finder ud af, hvilke aktiviteter, 
der giver mening for den enkelte Til dette 
formål er også kendskabet til borgernes 
livshistorie vigtig. De pårørende kan også 
ofte bidrage med vigtig information om, 
hvad der tidligere har optaget borgeren. 
Ellers finder vi ud af hen ad vejen, hvad 
den enkelte har lyst til.” 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

    

Hvordan arbejder I med 
rehabilitering hos borgeren? 
 
 
 

x   Personalet angiver, at der generelt er stor 
fokus på rehabilitering og på at kunne 
udnytte borgernes ressourcer og lade dem 
gøre mest muligt selv. Der indtænkes 
rehabilitering i mange af hverdagens 
funktioner. ”vi har hele tiden øje for det 
helt ned i de små detaljer som at hjælpe til 
med at få tøj på, at bruge en klud i 
ansigtet, at hjælpe til med at børste 
tænder, at gå til og fra spisestuen osv”. På 
Kildevældet er der ansat en ergoterapeut 
og der angives at være et virkelig godt 
tværfagligt samarbejde. 
Medarbejderudsagn: ”hvis vi oplever 
ændringer i en borgers funktionsniveau, 
foretager vores ergoterapeut en vurdering 
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af borgeren og giver os gode råd til, 
hvordan vi bedst muligt kan hjælpe 
borgeren til at vedligeholde sit 
funktionsniveau”. Derudover berettes der 
om et godt samarbejde med fysio-
Danmark som kommer på plejehjemmet 
to gange om ugen og træner med 
borgerne. Medarbejderudsagn: ”Rigtig 
mange af borgerne er bevilliget 
vederlagsfri fysioterapi og træner med 
fysioterapeuten - vi oplever mere tilfredse 
og gladere borgere og så kan mange 
funktionsnedsættelser forebygges ved 
denne træning”.  
En anden medarbejder fortæller: ”nogle 
borgere kommer her jo også med ønsket 
om at kunne få et andet liv end det de 
kommer med. F.eks kan de have et ønske 
og et mål om at komme til at gå igen”. I 
den forbindelse fremhæves en af de tre 
borgere, som tilsynet interviewede. Da 
borgeren kom på Kildevældet kunne han 
intet og var sengeliggende, men ved 
daglig, ihærdig træning, kan han nu gå 
igen.  
 

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

x   Personalet tilkendegiver, at i visse 
situationer kan det være svært at rumme 
borgere med en udfordrende adfærd. 
Medarbejderudsagn: ”Men vi er gode til at 
bruge hinandens ressourcer og sparre med 
hinanden for at finde frem til, hvordan vi 
kommer i mål med borgeren. Ofte har vi 
også de pårørende med i denne 
problemløsningsproces”.  Eksterne 
samarbejdspartnere, som 
demenskoordinator og psykologer 
inddrages ved behov og personalet bliver 
ligeledes tilbudt supervision ved behov. I 
særlige situationer udfærdiges der en 
socialpædagogisk handleplan så alle ved, 
hvordan de skal tilgå den pågældende 
borger og håndtere specielt udfordrende 
situationer i relation til borgeren.  

Ernæring og kost     

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

x   På Kildevældet produceres maden lokalt i 
eget køkken og der er fokus på det gode 
måltid som en stjernestund for borgerne. 
Der arbejdes med måltidsværter og der 
sidder altid mindst en medarbejder med 
ved bordet for at skabe ro og en hyggelig 
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stemning.  Medarbejderudsagn: ” Det er 
vigtigt at borgerne kan mærke duften af 
mad og nybagt brød. Vi bestræber os på at 
skabe hjemlige og hyggelige rammer 
omkring måltidet”. Bordplanen er ikke 
tilfældig. Borgerne har faste pladser, valgt 
ud fra personalets vurdering af, hvem der 
vil være et godt match og om der er 
specielle hensyn, der skal tages. 

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

x   Borgerne bliver ernæringsscreenet 2 
gange om året og som udgangspunkt vejet 
hver 4. uge. Der angives at være et godt 
samarbejde med kommunens diætist som 
kommer på Kildevældet hver 2. uge til 
faglig sparring og udarbejdelse 
af/opfølgning på ernæringsplaner. I 
samarbejde med diætisten ses der også på 
muligheden for at imødekomme de 
specielle ønsker borgerne har til maden. 
Der berettes om en borger med 
terminalerklæring, der havde et ønske om 
at få lever hver dag. Dette ønske blev 
efterkommet. Medarbejderudsagn: ”det 
handler jo om at møde borgerne i de 
ønsker de har og efterkomme ønskerne i 
den udstrækning det er muligt”.  For 
øjeblikket har man en yngre borger med 
demens, som har været svær at motivere 
til at spise til middag. Medarbejderudsagn: 
”Vi må tænke kreativt og nogle gange 
vender vi tingene om.  Denne yngre borger 
er blevet tilbudt rugbrød til middag og 
varm mad til aften, hvilket har gjort en 
forskel for hende. For det er det 
spisemønster, hun har været vant til.”   
Borgere med dysfagiproblematikker bliver 
screenet af en ergoterapeut fra 
kommunen. 

Hygiejne     

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

x   Personalet tilkendegiver, at de kender 
uniformsetiketten. De bærer alle uniform 
og klæder om i plejehjemmets 
omklædningsrum. Uniformerne skiftes 
dagligt og bliver vasket på vaskeri. Alle har 
ekstra uniformer, hvis behovet for at skifte 
en ekstra gang opstår. 

Retningslinjer for 
håndhygiejne?  
 
 

x   Personalet angiver, at der er en god kultur 
med sæbe og håndsprit i alle rum og 
personalet er meget påpasselige med at 
overholde gældende hygiejniske 
retningslinjer. Ingen bærer ure, ringe eller 
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har neglelak på. Såfremt afløsere eller 
personalemedlemmer skulle 
glemme/overse retningslinjerne påtales 
dette straks af den øvrige del af 
personalegruppe. Medarbejderudsagn: 
”det bliver spottet og påtalt meget 
hurtigt”.  

Retningslinjer for brug af 
handsker og værnemidler? 
 
 

x   Personalet oplyser, at handsker og 
værnemidler er blevet en integreret del af 
deres hverdag. Medarbejderudsagn: ”vi er 
gode til at minde hinanden om, at vi ikke 
kun skal have visir på, når vi bevæger os 
rundt på plejehjemmet, men det skal også 
være slået ned. Det giver ingen dårlig 
stemning, når vi minder hinanden om det”. 
Ifølge en anden medarbejder så er ”det 
næsten som at gå nøgen uden visir. 
Værnemidlerne er blevet en del af 
uniformsetiketten”. 
Det oplyses, at der er en 
rengøringsansvarlig i hver afdeling, der 
hver dag spritter håndtag, stikkontakter og 
berøringsflader af. Telefonerne sprittes af 
efter hver vagt.  

 
 

 
 
3. Relevante oplysninger 
Oplysninger om behandlingsstedet 
Beskrivelse af plejehjemmet: 
Kildevældet plejehjem blev færdigbygget i 2010 og har 48 lejligheder. Kildevældet er bygget som Leve-Bo-
Miljø. De 48 lejligheder er fordelt på fire boenheder, hvoraf 24 boliger er i stueplan og 24 på 1. sal. Til hver 
boenhed er der et rummeligt fællesareal, der indeholder et køkken og en fælles spise- og opholdsstue.  
 
Der er ansat 3½ sygeplejerske 
Der er ansat 9 social- og sundhedsassistenter 
Der er ansat 23 social- og sundhedshjælpere 
Der er ansat 1 ergoterapeut 
Der er ansat 2 ufaglærte.  
 

Om tilsynet 
Tilsynet mødte op om formiddagen 
Der blev ved tilsynet foretaget følgende:  

• Ved tilsynet blev der udført 3 interviews med borgere som boede på plejehjemmet samt 1 
interview med en pårørende til en af de tre borgere  

• Ved tilsynet blev der gennemført dialogmøde med leder og medarbejder 
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• Ved den afsluttende tilbagemelding deltog Karin Emig 

• 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. 
 
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. 
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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 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.  
 

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 
 

 


