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1. Vurdering 
 
Hjortshøj & Møller Care har den 05.01.2021 gennemført uanmeldt tilsyn på Nedergården Plejehjem 
I tilsynet deltog centerleder Jonna Stouby, centersygeplejerske Kristina Andersen, social- og 
sundhedsassistent Carina Lama, plejehjemsassistent Mette Barslev, sundheds-og socialhjælper Helene 
Glader 
 
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 05.01.2021 vurderet, at plejehjemmet indplaceres i 
kategorien: 
 
Ingen bemærkninger 
 
Se endvidere Bilag 1. 
 
 
 

Sammenfatning af fund 
 
Vurderingen af Nedergården 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 den 05.01.2021 var opfyldt.  
 
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer: 
 

• At de borgere, hvis lejligheder, der af en eller anden grund, bliver ekstra snavsede, får tildelt ekstra 
hjælp til rengøring 

• At der er fokus på at imødekomme borgernes individuelle ønsker i forhold til maden 
 

 

Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) 
Centerleder Jonna Stouby blev kontaktet den 19.01.22021 og havde en enkelt rettelse til rapporten.  Denne 
er nu indarbejdet i rapporten. Herefter er rapporten godkendt til udsendelse.  
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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. 1 mand og 2 kvinder. De tre borgere blev valgt ud fra ovenstående kriterier. En 
af de adspurgte borgere havde vanskeligt ved at give fyldestgørende svar grundet svær demens sygdom. 
Der er markeret med rødt x i ikke aktuelt i disse situationer.  Til gengæld blev denne borgers pårørende 
interviewet.  Borgerne repræsenterede en aldersspredning mellem 68 og 97 år og havde boet på 
Nedergården Plejehjem som minimum 1 år. 
 

Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

Selvbestemmelse og 
kommunikation 

    

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

xx                   X De adspurgte borgere giver udtryk for, 
at de er meget glade for at bo på 
Nedergården og føler sig set og hørt. 
Borgerudsagn: ”jeg har intet at klage 
over. Jeg er rigtig glad for at bo her. Det 
er frit og man kan gøre som man vil. 
Hvis der er noget jeg gerne vil, så skal 
jeg bare sige til”. 

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

xx  X Begge borgere tilkendegiver, at de har 
frihed til selv at bestemme i hverdagen. 
Borgerudsagn: ”vi snakker om det. 
Selvfølgelig må man indrette sig efter de 
andre, men hvis jeg har lyst til at sove 
længe en dag eller komme senere i seng, 
er det ikke noget problem.” Den anden 
borger oplyser: ”De spørger mig altid, 
inden de gør noget, og jeg kan selv 
bestemme min døgnrytme”.  
Tilsynet oplever: 
At borgernes selv - og 
medbestemmelsesret bliver respekteret 

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

xx 
 
 
 
 

 X Borgerudsagn: ”personalet er nemme at 
snakke med. Vi er lige med hinanden. De 
er alle så søde og flinke”. Den anden 
borger tilkendegiver samstemmigt at 
der er en god og respektfuld 
omgangstone på Nedergården. 

Aktiviteter     
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Oplever du at have en 
meningsfuld hverdag? 
 

xx 
 
 
 
 
 

 X De to adspurgte borgere oplever begge 
at have en god hverdag og føler sig ikke 
ensomme. Borgerudsagn: ”det er en 
mærkelig og skræmmende tid lige nu - 
jeg håber sådan jeg snart får vaccinen. 
Men jeg er glad for, at jeg kan se min 
familie. Det betyder meget for mig”.  

Hvilke aktiviteter deltager du i 
her på plejehjemmet?  
 

xx 
 
 
 
 
 

 X En borger fortæller at hun deltager i de 
aktiviteter, det er muligt at gennemføre 
for øjeblikket og ynder især bankospil, 
sang- og musikarrangementer og 
gudstjenester. Den anden borger 
oplyser, at hun bruger megen tid på at 
se fjernsyn og på at gætte kryds og 
tværs. Denne borger angiver, at hun 
desuden sætter stor pris på fællesskabet 
på stedet og sidder ofte i fællesstuen 
sammen med nogle af de øvrige 
beboere. Borgerudsagn: ”vi hygger os 
sammen og laver forskellige ting. For 
eksempel er der nogen, der syr eller 
strikker og andre, der læser”.  
Det er tilsynets indtryk:  
At borgerne oplever at være en del af 
fællesskabet og har mulighed for at 
deltage i meningsfulde aktiviteter på 
plejecentret.  
 

Pårørende 
 

    

Oplever du/I at blive inddraget 
og lyttet til?  
 

x 
 
 
 
 
 

 xx Pårørendeudsagn: ”det har været meget 
svært at skulle aflevere min mand her og 
overlade plejen af ham til andre. Men 
jeg har mødt så megen velvilje og 
forståelse og jeg er ikke i tvivl om, at det 
er det allerbedste sted, jeg kunne få ham 
hen. Personalet spørger ind til mange 
ting og jeg føler mig bestemt 
inddraget”.  Den pårørende beretter om 
en ekstra svær tid under Corona 
nedlukningen i foråret 2020, hvor 
pårørende i en periode ikke måtte 
komme på plejehjemmet. 
Pårørendeudsagn: ”det var et kæmpe 
savn for min mand og han spiste ikke i 3 
uger. Jeg er så taknemmelig for, at 
lederen og personalet så problemet og 
fandt en udvej. Lederen sagde til mig ” 
lige meget hvad, så skal han ikke dø af 
det her” og så gav de mig mulighed for 
at komme ganske kortvarigt nogle 
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gange om ugen. Dette resulterede i, at 
min mand straks begyndte at spise 
igen.”  

Hvordan bliver du/I 
informeret?  
 

x 
 
 
 
 

 xx Den pårørende fortæller, at hun 
kommer på centret hver dag. 
Pårørendeudsagn: ”de fanger mig 
typisk, når jeg er på besøg og, hvis jeg 
skal hente medicin eller andet så ringer 
de til mig.” 

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

x 
 
 
 
 
 

 xx Den pårørende beretter, at hun oplever, 
at der er en meget god omgangstone på 
plejehjemmet, og at borgerne altid 
bliver tiltalt med respekt. 
Pårørendeudsagn: ”derudover 
bemærker jeg også, at der er en god 
tone personalet imellem og generelt en 
god atmosfære her”. Den pårørende 
tilkendegiver, at hun sætter stor pris på, 
at der er et fast team omkring hendes 
mand: ”det gør ham tryg, at han kender 
personalet”. 

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

x 
 
 
 
 
 

 xx Den pårørende oplyser, at hun sammen 
med sin datter, deltog i en 
pårørendegruppe inden 
Coronanedlukningen. Pårørendeudsagn: 
”I møderne deltog kommunens 
demenskoordinator og det var meget 
givende - også at kunne tale med 
ligesindede”.  
 
Tilsynet oplever: 
At den pårørende i høj grad føler sig set 
og hørt og inddraget i sin ægtefælles liv 
og hverdag på Nedergården. 

 
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 er alle 
plejekrævende og har brug for hjælp til 
langt de fleste funktioner. De er 
kørestolsbrugere og to af de tre borgere 
forflyttes ved hjælp af lift. 
Borgerudsagn: ”Jeg får hjælp til det hele 
- både vask og påklædning. Jeg kan ikke 
gøre noget selv”. En anden borger 
angiver: ”Jeg har haft brækket ryggen, 
så jeg kan ikke gå. De hjælper mig op 
om morgenen og i seng om aftenen og 
hjælper mig tøjet af og på.”. Den tredje 
borger skal have hjælp til alt. Det 
berettes dog, at denne borger har gode 
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og dårlige dage og på de gode dage kan 
han somme tider spise selv. Alle tre 
borgere får hjælp til rengøring hver 14. 
dag samt til medicindosering. Tilsynet 
oplever at alle tre borgere er 
velsoignerede. To af lejlighederne 
fremstår rene og pæne. Den tredje 
lejlighed er ryddelig men gulvet især i 
stuen, hvor borgeren sidder meget, er 
snavset.  
Tilsynet anbefaler:  

• At de borgere, hvis lejligheder, 
der af en eller anden grund, 
bliver ekstra snavsede, får tildelt 
ekstra hjælp til rengøring 

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

xx 
 
 
 
 
 

 X De adspurgte borgere giver udtryk for, 
at der er såvel tid som plads til, at de 
kan gøre de ting, de selv kan. 
Borgerudsagn: ”om morgenen bliver jeg 
kørt ud til vasken på badeværelset. Så 
klarer jeg selv at børste mine tænder og 
vaske mit ansigt og min overkrop”.  

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

xx 
 
 
 
 
 

 X De to borgere er enige om, at de får al 
den hjælp, de har brug for.  

Ernæring og kost     

Hvad synes du om kvaliteten af 
maden? 
 

x 
 
 
 
 

x X En borger tilkendegiver, at hun synes, 
der bliver serveret glimrende mad på 
Nedergården. Borgerudsagn: ”Jeg synes, 
vi lever virkelig godt. Kosten er varieret 
og vi får mange grøntsager”. En anden 
borger derimod synes ikke maden 
smager af noget og ”så bryder jeg mig 
ikke om smørrebrød. Jeg ville hellere 
have grød - mannagrød eller risengrød”.  
 
Tilsynet anbefaler: 

• At der er fokus på at 
imødekomme borgernes 
individuelle ønsker i forhold til 
maden 

Er der en hyggelig stemning til 
måltiderne? 
 

Xx 
 
 
 
 
 
 

 X De to adspurgte borgere indtager de 
fleste måltider i fællesstuen sammen 
med de øvrige beboere og oplever, at 
der er en hyggelig og god stemning ved 
måltiderne. De er begge selvhjulpne i 
spisesituationer. Det oplyses, at den 
tredje borger bliver utryg i selskab med 



   Tilsynsrapport 
Nedergården Plejehjem 

 

 6 

flere mennesker og skærmes derfor 
primært i sin egen lejlighed også til 
måltiderne. 

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

• At de borgere, hvis lejligheder, der af en eller anden grund, bliver ekstra snavsede, får tildelt ekstra 
hjælp til rengøring 

• At der er fokus på at imødekomme borgernes individuelle ønsker i forhold til maden 
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Dokumentation 

Målepunkter 
Praktisk hjælp 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

Dokumentation     

Helbredsoplysninger 
(Generelle oplysninger) 
 

x xx   

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 
 

xxx    

Livshistorie 
 

xxx    

Informeret samtykke 
- værgemål? 
 

Xxx    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
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Dialogmøde med: Centerleder Jonna Stouby, centersygeplejerske Kristina Andersen, social- og 
sundhedsassistent Carina Lama, plejehjemsassistent Mette Barslev, sundheds-og socialhjælper Helene 
Glader 
 

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   Personalet oplyser, at på Nedergården er 
det helt essentielt og grundlæggende at 
borgernes forskelligheder bliver tilgodeset 
og hver enkelt borger bliver set, hørt og 
forstået. Medarbejderudsagn:  ”vi går ind i 
hver lejlighed med respekt for, at dette er 
borgerens hjem. Vi har forskellig tilgang til 
hver enkelt borger”. En anden 
medarbejder tilkendegiver: ”vi kender 
borgerens livshistorie og hans/hendes 
værdier og normer. Vi ved hvem de er som 
menneske og det er os meget 
magtpåliggende, at respektere og ikke 
overtræde den enkeltes grænser”.   

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

X 
 
 

  Personalet tilkendegiver, at man på 
Nedergården har stor fokus på at bevare 
og fremme borgernes selv- og 
medbestemmelsesret. 
Medarbejderudsagn: ” vi lægger stor vægt 
på en god indflytningssamtale og, at vi får 
en rigtig god start.  Den viden vi kan få om 
borgerens vaner og værdier kommer jo til 
at udgøre byggestenene for at få et godt 
liv her - et liv, der skal minde mest muligt 
om det, man havde. Følelsen af, at man 
kan fortsætte sit liv som før og, at det 
bliver så lidt institutionsagtig som muligt, 
er så vigtig.” 
Personalet tilkendegiver, at 
døgnrytmeplanen er fleksibel og der er 
altid mulighed for at tilpasse og tilgodese 
individuelle behov og ønsker i planen. 
Medarbejderudsagn: ”selvfølgelig kan alle 
ikke komme op samtidig og det er en 
balance at få alt til at gå op i en højere 
enhed, men vi strækker os langt og har 
respekt for, at borgerne selv bestemmer, 
hvornår de f.eks. vil op og hvornår de vil i 
seng.”   Der berettes om, at i 
demensenheden på Nedergården er der 
f.eks. ikke skrevet en fast badedag ind i 
borgernes døgnrytmeplan. ”hvis der står 
bad til mandag og borgeren ikke vil 
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mandag, men har en bedre dag tirsdag, så 
må det være sådan”.  

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

X   Ifølge personalet arbejdes der meget med 
såvel den verbale som den nonverbale 
kommunikation. Medarbejderudsagn: ”vi 
skal hele tiden være omstillingsparate og 
tilgå borgerne på vidt forskellige måder”. I 
forhold til ”tryk og træk” i hverdagen, 
oplyser personalet, at de bruger den 
tilegnede viden ikke mindst i forhold til de 
pårørende. Medarbejderudsagn: ”det 
hjælper os til at være mere rummelige og 
være meget opmærksomme på, ikke at 
optrappe en konflikt”.  

Pårørende     

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

X   På Nedergården anses de pårørende for at 
være en kæmpe ressource. 2020 med de 
mange Corona restriktioner har dog på 
mange måder været udfordrende også i 
forhold til de pårørende. 
Medarbejderudsagn: ”normalt er de 
pårørende en meget stor del af huset her - 
de kommer her meget og tager både del i 
hverdagen og i de ting, der foregår her. Vi 
oplever stor hjælpsomhed fra de 
pårørende. De er altid villige til at hente 
medicin, aflevere en urinprøve, tage med 
til lægen eller på sygehuset osv.”  
Personalet tilkendegiver, at der er stor 
fokus på at få etableret et godt 
samarbejde med de pårørende fra starten. 
Medarbejderudsagn: ”vi vil rigtig gerne 
have de pårørende med til 
indflytningssamtalen, hvor vi gør meget ud 
af at få afstemt forventninger”. En anden 
medarbejder angiver: ”De pårørende er 
meget vigtige medspillere for os - de 
sidder inde med så megen værdifuld viden 
omkring den borger, som vi skal tage os 
af”.  
Personalet oplyser, at udfordringerne med 
de pårørende typisk opstår, når de 
pårørende har krav eller ønsker, der ikke 
altid kan honoreres. Medarbejderudsagn: 
”men det er så vigtigt, at de pårørende 
også føler sig set, hørt og forstået. Vi skal 
kunne rumme dem og forstå, at det ikke er 
en personlig hetz, men at deres 
frustrationer ofte er udtryk for, at de 
befinder sig et sted, hvor det er rigtig 
svært at være. Det er svært at være 
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pårørende til en beboer på et plejehjem - 
der er så mange følelser i klemme”.  

Hvordan oplever I, at 
samarbejdet er med de 
pårørende? 
 

X   Som ovenfor beskrevet oplyses 
samarbejdet med de pårørende at være 
virkelig godt og givende. 
Medarbejderudsagn: ”det er vores 
erfaring, at de pårørende, der har været 
involveret og inddraget fra starten og 
været med til indflytningssamtale er de 
mest tilfredse pårørende.”  
 

Aktiviteter     

 
Hvordan inddrager I den 
enkelte borger i at vælge 
aktiviteter? 
 

X   Også i forhold til aktiviteter oplyser 
personalet, at Corona perioden har givet 
visse udfordringer. Omvendt oplyses det 
også, at det har været nødvendigt at 
tænke ud at boksen og være 
opfindsomme især i forhold til en-til-en 
aktiviteter. Medarbejderudsagn: ”aktivitet 
behøver ikke at være bankospil eller 
stolegymnastik - det kan blot være et 
øjeblik af samhørighed, ikke noget stort. 
Det er ofte nok bare at være til stede og 
møde borgeren, der hvor han/hun er”. 
En anden medarbejder tilkendegiver: ”jo 
bedre vi kender borgerne og jo bedre 
kendskab vi har til deres tidligere 
interesser, jo nemmere bliver det at nå 
borgeren og give ham/hende en 
meningsfuld hverdag”.  Der berettes om 
en borger, der tidligere har værdsat meget 
at passe og pleje sin have. Denne borger 
har fået overdraget ansvaret for at passe 
plejehjemmets gårdhave. Denne opgave 
har han påtaget sig med stor alvor og 
respekt. Medarbejderudsagn: ”det handler 
jo ofte om at finde glæde og værdi i det 
genkendelige, som også gør, at man kan 
blive ved med at føle sig nyttig”.  
Det oplyses at der på Nedergården 
plejehjem er ansat tre 
aktivitetsmedarbejdere i flexordning. Disse 
medarbejdere kommer på forskellige dage 
i ugen og varetager bl.a. 
klippekortsordningen. Der afholdes også 
fælles aktiviteter som sang- og 
musikarrangementer, gymnastik og 
udflugter.   

  
X 

  På Nedergården laver de frivillige et 
månedligt blad, som bl.a. indeholder en 
aktivitetskalender. Facebook bruges også 
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Hvordan arbejder I med 
formidling af aktiviteter til 
borgere og pårørende?  
 

som platform til formidling af 
informationer.   Endelig arbejder man for 
øjeblik med at få et nyt projekt ”Virtuel 
receptionist” op at køre.  Tanken bag er en 
fladskærm i vindfanget, som pårørende 
skal kunne tilgå via en app og se alt fra 
aktiviteter til madplaner, udflugter og 
billeder osv. 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

    

Hvordan arbejder I med 
rehabilitering hos borgeren? 
 
 
 

X   Personalet har stor fokus på borgernes 
hverdag og ser på mulighederne fremfor 
begrænsningerne. Personalet 
tilkendegiver, at de indtænker 
rehabilitering i mange forskellige 
sammenhænge og hverdagssituationer. 
Medarbejderudsagn: ”vores udgangspunkt 
er altid, at det borgerne kan selv, det skal 
de selv. Det kan være helt små ting som at 
rede sit hår - det vigtigste er bare at kunne 
et eller andet selv og holde den funktion 
ved lige”. 

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

X   Personalet beretter om, at de til tider 
oplever at være udfordret i plejen af 
borgere med demens. Det kan f.eks. være, 
hvis borgeren afviser at få børstet tænder 
eller at blive barberet. 
Medarbejderudsagn: ”her er der jo ikke 
noget, der hedder magt. Vi må acceptere, 
at vi ikke altid lykkes med det vi gerne 
ville. Måske kan det hjælpe at vente, til i 
morgen eller at overdrage opgaven til en 
kollega.”.  Personalet er enige om, at det i 
sådanne tilfælde er ekstra vigtigt, at de 
har en god dialog med de pårørende, så 
de forstår, at der er en grund til at tingene 
er som de er og at manglende barbering 
eller tandbørstning ikke er et udtryk for 
omsorgssvigt. Medarbejderudsagn: ”det er 
vigtigt vi får italesat og kommunikeret ud, 
at her prioriterer vi borgernes 
velbefindende og trivsel. Det kommer 
forud for, om borgeren f.eks. er barberet 
eller har rent tøj på”.  
Personalet fortæller, at de for øjeblikket 
deltager i et længerevarende 
vækstkulturforløb på 2½ år fordelt over 7 
moduler. Medarbejderudsagn: ”der har 
været en del udskiftning af personale de 
sidste par år, så vi trænger til at sige: hvad 
er det Nedergården gerne vil være kendt 
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for, hvad er det der skal være vores DNA? ” 
Personalet tilkendegiver samstemmigt at 
forløbet på alle måder er udviklende og 
berigende.  

Ernæring og kost     

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

X   Maden produceres i eget køkken og 
personalet oplever at borgerne synes det 
er hyggeligt når maden tilberedes og 
nyder duften af frisklavet mad. 
Medarbejderudsagn: ”for de småt 
spisende borgere er det i særdeleshed 
vigtigt, at der bliver appelleret til 
sanserne”.  Personalet oplyser, at der er 
stor fokus på at få skabt gode og rolige 
rammer omkring måltiderne og gøre det 
til Stjernestunder. Ernæringsassistenten, 
der har lavet maden, præsenterer menuen 
når alle er kommet til bords. Med lidt 
forbehold for Coronarestriktioner så 
sidder der normalt altid en medarbejder 
med ved bordet som værtinde og, som har 
til opgave at skabe ro, hygge og en god 
stemning ved måltidet.  

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

X   Borgerne bliver ernæringsscreenet 2 
gange årligt og vejet som udgangspunkt 
hver 4. uge. Ved et utilsigtet vægttab eller 
en vægtøgning inddrages kommunens 
diætist. Hun kommer i huset hver 2. uge til 
faglig sparring, ser på aktuelle behov og 
udarbejder/følger op på ernæringsplaner. 
Der angives ligeledes at være et godt 
samarbejde med kommunens 
ergoterapeut, som vurderer og varetager 
screening af borgere med dysfagi.   
Personalet angiver, at de i samarbejde 
med køkkenet forsøger at tilgodese 
borgernes individuelle kostønsker og 
behov og at det ofte handler om små 
ændringer og om at være lidt kreativ. Der 
berettes om, at for øjeblikket bor der en 
borger med demens på plejehjemmet, 
som bedst kan lide varm mad. Som følge 
heraf bliver der taget en ekstra portion 
mad fra om middagen og varmet til den 
pågældende borger om aftenen. Dette har 
gjort en forskel for borgeren og øget hans 
lyst til at spise aftensmad. 
Borgerne tilbydes mange mellemmåltider 
og om aftenen kører ”fristevognen” rundt.  

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

x   Personalet tilkendegiver, at de alle kender 
uniformsetiketten. Alle medarbejdere 
bærer uniform og klæder om på stedet. 
Uniformerne skiftes dagligt og vaskes på 
eksternt vaskeri.   

Retningslinjer for 
håndhygiejne?  
 
 

x   Personalet oplyser, at de er meget 
påpasselige med at overholde 
retningslinjerne for håndhygiejne. Ingen 
bærer ure, ringe eller har neglelak på. 
Såfremt en medarbejder skulle 
glemme/overse retningslinjerne er der 
accept for, at dette påtales af den øvrige 
personalegruppe.  

Retningslinjer for brug af 
handsker og værnemidler? 
 
 

x   Ifølge personalet er handsker og 
værnemidler blevet en integreret del af 
uniformsetiketten. Skulle man være i tvivl 
om, hvorledes værnemidler skal tages af 
og på oplyses der at være en speciel 
udarbejdet video samt vejledende skilte 
på stedet.  
 
Tilsynet observerer: at alle medarbejdere, 
der deltager i tilsynet, har uniform på. De 
bærer visir og har ingen ringe eller ure på. 

 
 
 

 
 
3. Relevante oplysninger 
Oplysninger om behandlingsstedet 
Beskrivelse af plejehjemmet: 
Nedergården Plejehjem er beliggende i Uldums bymidte. Plejehjemmet blev bygget for 50 år siden og er 
løbende blevet renoveret og ombygget - senest i år 2000, hvor de tre boenheder blev etableret: grøn gang 
med 12 boliger, blå gang med 12 boliger og gul gang med 8 boliger for visiterede beboere med demens.  
Boligerne har et rum med tekøkken og et rummeligt badeværelse.  
Nedergården har et aktivitetscenter i tilknytning til cafeen, som er placeret ved hovedindgangen. 
 
Der er ansat 2 sygeplejersker 
Der er ansat 6 social- og sundhedsassistenter 
Der er ansat 26 social- og sundhedshjælpere 
Der er ansat 2 plejehjemsassistenter  
Der er ansat 1 ufaglært 
 

Om tilsynet 
Tilsynet mødte op over middag 
Der blev ved tilsynet foretaget følgende:  
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• 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 Jonna Stouby 

• Tilsynet blev foretaget af sygeplejefaglig konsulenter Mette Hjortshøj og 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 
 

 


