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1.Fakta om tilsynet 
Formål 
          

Ö At myndigheden – blandt andet via borgernes oplysninger – kan sikre sig, at borgerne får den 
hjælp, de er visiteret til, og at hjælpen udføres på fagligt kvalificeret vis med fokus på personlig 
pleje og omsorg, praktisk bistand, genoptræning og vedligeholdelsestræning. 

Ö At tilsynene skaber mulighed for læring og faglig udvikling. 
Ö At der føres tilsyn med en række aspekter vedrørende fysiske ressourcer, organisation og trivsel. 
Ö At vurdere om medarbejderne fagligt og organisatorisk reflekterer over den kvalitet der ydes. 
Ö At sikre, at man på plejecentret arbejder ud fra Vesthimmerlands kommunes kvalitetsstandarder.  
Ö At tjekke hvorvidt dokumentationsforpligtigelsen lever op til gældende faglige standarder i 

Vesthimmerlands kommune. 
 

 
 
Metode 
Hjortshøj & Møller Care har den 10.06.2021 gennemført uanmeldt tilsyn plejecenter Kærbo. I tilsynet 
deltog centerleder Birgitte Tollund Gert, centersygeplejerske Bente Krarup Andersen, social- og 
sundhedsassistent og demens ressourceperson Tanya Aagaard Pedersen og social- og sundhedshjælper 
Tove Bertelsen. 
 
 
Der bliver ved tilsynet foretaget følgende:   

Ö Tre interview med borgere som bor på plejecentret 
Ö Medicin tjek 
Ö Dokumentationsgennemgang 
Ö Dialogmøde med leder og medarbejder. 
Ö Opsamling/tilbagemelding til centerleder 
Ö Udarbejdelse af rapport med samlet vurdering/kategorisering 

 
 
Målepunkter 
Faglige fokusområder for tilsynet 2021 i Vesthimmerlands kommune:  

Ö selvbestemmelse /den visiterede ydelse 
Ö Personlig- og praktisk hjælp  
Ö Sektorovergange 
Ö Personalekompetencer 
Ö Klippekortsordningen 
Ö Medicin 
Ö 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. 
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2. Samlet vurdering efter tilsynsbesøg 
 
Samlet vurdering og kategorisering 
 
Hjortshøj & Møller Care har efter tilsynsbesøget den 10.06.2021 vurderet, at plejecenteret indplaceres i 
kategorien: 
 
Bemærkninger 
 
Se endvidere Bilag 1. 
 
 
 

Sammenfatning af fund 
 
Vurderingen af Plejecenter Kærbo 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. 10.06.2021 var opfyldt.  
 
Tilsynet givet bemærkning på:  

Ö At der ikke er udfyldt livshistorie på en borger med demenssygdom. Såfremt borgeren ikke ønsker 
denne udfyldt skal det fremgå. 
 

Der skal udarbejdes en handleplan på punktet, der er givet bemærkning på inden den 26.06.2021. 
Handleplanen sendes til Per Elb og sygeplejefaglig konsulent Mette Hjortshøj.  
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer med bl.a. baggrund i Ikke opfyldte målepunkter:  

Ö At Kærbo ønsker en forventningsafstemning med gerontopsykiatrisk afdeling i forhold til, hvordan 
tilgangen og behandlingen af borgeren bedst muligt varetages i et respektfuld samarbejde. 

 
 

Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) 
Centerleder Birgitte Tollund Gert blev kontaktet d. 17.06.2021. Hun havde få rettelser til rapportens ordlyd, 
der er indarbejdet i rapporten. Herefter er rapporten godkendt til udsendelse.  
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3. Fund ved tilsynet 
 
Borgeroplevet kvalitet: 
Kriterier for udvælgelse: 
En borger, der er i behandling med 5 eller flere lægemidler 
En borger, der modtager klippekortsydelse 
En borger, der er svært plejekrævende 
 
Kort beskrivelse af borgerne. Tilsynet besøgte tre borgere, to kvinder og en mand i alderen fra 68 år til 83 
år. Borgerne havde boet på Kærbo fra 1 år – 4 år. De tre borgere er valgt ud fra ovennævnte kriterier. Alle 
tre borgere havde grundet deres demens sygdom svært ved relevant at svare på alle spørgsmålene.  Der er 
sat rødt X i ikke aktuelt, der hvor det ikke var muligt at indhente et relevant svar på de spørgsmål tilsynet 
stillede.  
 
 
 
Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

Selvbestemmelsesret      
Oplever du, at du bliver set, hørt og 
inddraget af personalet? 
 

xx  X En af borgerne kan forholde sig 
til spørgsmålet og siger: 
 ”Jeg er herre i eget hus.” 
Den anden nikker samtykkende 
til at blive medinddraget, og 
have indflydelse på eget liv. 
Den tredje har svært ved verbalt 
at tilkendegive, hvordan hun har 
det. Hun er smilende og rolig og 
virker tilpas. 
 

Bliver din selv- og 
medbestemmelsesret respekteret? 
 

xx  X To af borgerne fortæller, at de 
selv bestemmer i forhold til 
deres døgnrytme og oplever at 
have deres frihed til selv at 
bestemme. 
Den tredje forholder sig ikke til 
spørgsmålet. 
Borgerudsagn: ” Jeg bestemmer 
selv, hvornår jeg står op og går i 
seng.” 
 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering  

    

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

xx  x En af borgerne tilkendegiver, at 
hun klarer alt selv. Den anden 
oplyser, at han får hjælp til at 
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- praktisk bistand 
 
 

blive vasket og til på- og 
afklædning. 
 
Borgerudsagn: ” Jeg får hjælp til 
at blive vasket og til at komme i 
tøjet.” 

Modtager du nogen form for 
rehabilitering/genoptræning og i så 
fald, hvad er dit mål og, hvad vil du 
gerne selv kunne? 
 
Oplever du, at den hjælp du får, 
tager udgangspunkt i dine behov og 
ressourcer? 
 
 

x  xx 
 
 
 
 
xxx 

En af borgerne fortæller, at hun 
går mange ture hver dag. De to 
andre kan ikke forholde sig til 
spørgsmålene. 
Borgerudsagn: ” Jeg går mange 
ture hver dag.” 
 

 
Oplever du, at du får den hjælp, du 
har brug for – personlig 
pleje/praktisk bistand? 
 
Er du tilfreds med kommunens 
serviceniveau? 
 

 
xx 

  
x 
 
 
 
xxx 
 

To af borgerne nikker 
tilkendegivende til, at de får den 
fornødne praktiske hjælp og 
bliver inddraget.  
De borgere tilsynet talte med var 
velsoignerede og velklædte. Der 
var rent og ryddeligt i borgernes 
boliger. 
 
 
 

Har du en fast hjælper/ 
kontaktperson eller kommer der 
mange forskellige og hjælper dig? 
 

  xxx Tilsynet observerede, at 
borgerne lod til at have en 
velkendt og tryg relation til 
personalet. 

Er du tilfreds med personalet? 
 
Oplever du, at personalet har de 
rette kompetencer? 
 

  xxx 
 
xxx 

Tilsynet observerede, at der var 
en god kontakt mellem 
personalet og borgerne.  

Sektorovergange/samarbejde     
Hvordan oplever du samarbejdet er i 
forhold til den hjælp du får (fx 
mellem fysioterapeut, ergoterapeut, 
diætist, egen læge og 
plejepersonalet)? 
 
Oplever du, at din hverdag er 
overskuelig og struktureret i forhold 
til de aftaler, du har/ting du tager del 
i? 
 
 

  xxx 
 
 
 
 
 
xxx 
 

 
 
 
 
 
 
Det var tilsynets observerede 
opfattelse, at borgerne virkede 
trygge i kontakten og der var ro i 
alle afdelingerne. 

Borgeraktiviteter/klippekortsordning
en 
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Bliver du støttet i at leve et aktivt liv i 
den udstrækning det er muligt for 
dig? 
 

  xxx Ved tilsynet var flere borgere 
samlet i opholdsstuen, hvor der 
blev serveret morgenmad 
og beboerne hyggede sig med 
personalet. 

Benytter du dig af 
klippekortsordningen? 
 

  xxx  

Bestemmer du selv, hvad 
klippekortsordningen skal bruges til? 
 

  xxx Tilsynet observerede, at alle tre 
borgere blev mødt af personale i 
en til en kontakt. 

Oplever du, at de muligheder 
klippekortsordningen giver, bidrager 
til at højne din livskvalitet? 
 

  xxx Borgere deltager i de her og nu 
aktiviteter, der bliver iværksat 
spontant. Ved tilsynet blev en 
gruppe borgere samlet på 
terrassen og virkede til at have 
glæde af at sidde sammen med 
de andre borgere. 
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4. Medicin og Dokumentation: 
 

Medicin-tjek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opfyldt 

 
 
 
 
Ikke 
opfyldt 

 
 
 
 
Ikke 
relevant 

Fund og kommentarer 

Medicin-tjek     

Findes al den ordinerede 
medicin i borgerens 
medicinbeholdning? 

xxx    

Er der ordinationer for alle 
præparater borgeren har i sin 
medicinbeholdning (og maks.-
dosis herfor)? 

xxx    

Er der overensstemmelse 
mellem antal tabletter på 
medicinlisten i FMK og i 
doseringsæskerne? 

xxx    

Er doseringsæskerne mærket 
med borgerens navn og  
cpr-nummer? 

xxx    

Er aktuel medicin opbevaret 
adskilt fra ikke aktuel medicin? 

xxx    

Er medicinen opbevaret adskilt 
fra andre borgeres medicin? 

xxx    

Bruges de farvede poser?   xxx  

Er holdbarhedsdatoen på 
borgerens medicin overholdt? 

xxx    

Er der anbrudsdato på 
medicinske salver, dråber og 
andet medicin med begrænset 
holdbarhed efter åbning? 

x  xx  

Dato for medicingennemgang? 
 
 
 

xxx    
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Dokumentations-tjek  
 
 
Opfyldt 

 
 
 
Ikke 
opfyldt 

 
 
 
Ikke 
relevant 

 

     

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, handlingsanvisninger 
og observation (ernæring) 

xxx    

Besøgsplan xxx    

Livshistorie xx x  Hos en af borgerne var livshistorien ikke 
udfyldt. 
Tilsynet giver bemærkning på: 
At der ikke er udfyldt livshistorie på en 
borger med demenssygdom. Såfremt 
borgeren ikke ønsker denne udfyldt skal 
det fremgå. 

Informeret samtykke 
Samtykkekompetencer 

xxx    

 
 

 
Tilsynet givet bemærkning på:  

Ö At der ikke er udfyldt livshistorie på en borger med demenssygdom. Såfremt borgeren ikke ønsker 
denne udfyldt skal det fremgå. 
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5.Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
Dialogmøde med: centerleder Birgitte Tollund Gert centersygeplejerske Bente Krarup Andersen, social- og 
sundhedsassistent og demens ressourceperson Tanya Aagaard Pedersen og social- og sundhedshjælper 
Tove Bertelsen. 
 
 

Interview 
Faglige fokuspunkter 2021 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

Værdigrundlag 
 

    

Hvilke værdier har I fokus på i mødet 
med borgeren? 
 
 

x   Der er fokus på individualitet, 
på at borgernes dage er 
forskellige og tilgangen tager 
afsæt i personcentret 
omsorg. 
Medarbejderudsagn: ”Vi 
tænker meget i livskvalitet og 
at vi kan være med til at give 
borgeren en god dag.”  
Lederudsagn: ” I 
værdigrundlaget ligger 
overordnet Tom Kittwoods 
personcentreret omsorg, som 
er hele vores ståsted, der 
arbejdes ud fra.” 
 

Hvordan respekterer I borgerens ret til 
selv- og medbestemmelse? 
 

x   Medarbejderudsagn: ” Jeg 
spørger altid borgeren om lov 
først inden jeg gør noget, vi 
respekterer borgerens valg.” 
 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

    

Hvordan tilrettelægger i plejen så den i 
så vid udstrækning som muligt tager 
afsæt i ”hjælp til selvhjælp”? 
 

x   Medarbejderudsagn: ” Vi har 
faktisk borgere, vi guider 
igennem, hvor vi blot skal stå 
og være støttende. Her har vi 
små delmål for borgeren i 
forhold til hjælp til 
selvhjælp.” 
Medarbejderudsagn: ” Vi har 
ikke en kultur, hvor vi går ind 
og ordner, det de kan skal de 
selv have lov til at gøre via 
guidning, enten fysisk eller 
verbalt.” 
Der gøres opmærksom på, at 
det ligeledes er 
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rehabiliterende at fastholde 
de nuværende ressourcer. 

Hvordan arbejder I med rehabilitering? 
 
Er I opmærksomme på at op- og 
nedjustere den hjælp borgeren får i 
forhold til den pågældende borgers 
behov? 
 

x 
 
 
x 

  Medarbejderudsagn:  
”Det kan godt være vi ikke 
træner, men så danser vi med 
borgeren eller spiller med en 
ballon eller hvad de nu gerne 
vil medvirke til. Vi er rigtig 
kreative til at finde løsninger 
til at vedligeholde deres 
funktioner.” 
Medarbejderudsagn: ” Vi 
oplever ofte, at borgeren ikke 
kan ret meget ved 
indflytningen, men når 
borgeren har været i et 
struktureret miljø en tid, 
genvinder de tabte 
funktioner.” 
Det oplyses, at der er 
opmærksomhed på igen at få 
nedjusteret hjælpen, når 
borgeren har brug for mindre 
hjælp. Der sker bla. til 
borgermøderne, hvor der er 
en faglig drøftelse af, hvad 
det er for indsatser, der 
enten skal justeres op eller 
ned hos borgeren. 

Hvordan sikrer I, at plejen 
tilrettelægges og udføres fagligt og 
økonomisk ansvarligt?  
 

x   Medarbejderne 
tilrettelægger ifølge lederen 
plejen ansvarsfuldt og 
kompetent. Lederen oplever, 
at det indimellem er fagligt 
nødvendigt med ekstra 
ressourcer i form af en højere 
normering i en periode for at 
skabe ro og stabilitet omkring 
en borger. 

Sektorovergange/samarbejde 
 

    

Hvordan arbejder I med at sikre 
borgerovergange fx mellem jer og 
sygehus, dagcenter eller 
hjemmeplejen? 

x   Man er på Kærbo 
opmærksom på at medgive 
borgeren dokumentation og 
oplysninger til sygehuset.  
Personalet har flere gange 
været på sygehuset for at 
overvære, hvordan 
sygehuspersonalets tilgang til 
borgeren var.  
Det tilkendegives, at 
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samarbejdet med sygehuset 
ikke er godt. Samarbejdet er 
specielt dårligt med 
gerontopsykiatrisk afdeling. 
Lederudsagn: ”Vi mangler 
specielt et godt samarbejde 
med gerontopsykiatrisk 
afdeling. Det er problematisk, 
at vi har hver vores 
dagsorden, når vi mødes. 
Problemet er, at vi har hver 
vores forforståelse, og der er 
manglende tillid til vores 
arbejde.” 
Tilsynet anbefaler: 
At Kærbo ønsker en  
forventningsafstemning med 
gerontopsykiatrisk afdeling i 
forhold til, hvordan tilgangen 
og behandlingen af borgeren 
bedst muligt varetages i et 
respektfuld samarbejde. 
 

Hvordan sikrer I jer kontinuiteten 
omkring borgeren? 
 
 

x   Personalet er delt op i teams, 
så der er et teams i hver 
afdeling. Man forsøger så 
vidt muligt, at det er det 
samme personale, der er 
omkring borgerne. 

Hvordan er det tværfaglige samarbejde 
med jeres forskellige 
samarbejdspartnere fx fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, praktiserende læge og 
diætist? 
 

x   Der er et rigtig godt 
samarbejde med 
fysioterapeuten. Borgere der 
har brug for dysfagi 
udredning, bliver udredt af 
kommunens ergoterapeut. 

Medarbejderkompetencer 
 

    

Hvordan sikrer I jer, at opgaver 
varetages af personale med de rette 
kompetencer? 
 

x   Der er opmærksomhed på, 
hvad det er for faglige 
kompetencer der er stede i 
den givne vagt. Der er også 
ansat tre pædagoger og en 
ergoterapeut, der ligeledes 
bidrager med deres faglige 
kompetencer. 
 

Hvordan arbejder I med delegation? 
 

x   Medarbejderudsagn: ”Vi 
arbejder med overdragelse af 
opgaverne. I den forbindelse, 
har vi udfyldt skemaerne for 
hver af opgaverne. Den 
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pågældende hjælper har 
forinden taget E-
leaningskurset og er 
efterfølgende blevet 
sidemandsoplært.  
Medarbejderudsagn: ” Vi 
bruger tavlen til 
opgavefordelingen. 
 

Hvordan introduceres nye 
medarbejdere? 
 

x   Der er en 
introduktionsmappe den nye 
medarbejder får udleveret, 
hvor der er et 
afkrydningsskema, så 
medarbejderen kan vinge af, 
hvad vedkommende skal 
igennem. Den nye 
medarbejder er med som føl 
den første uge og bliver 
ligeledes introduceret til TR-
repræsentanten. 
Medarbejderen skal igennem 
E-learingsprogrammet. 

Hvordan arbejdes der med 
kompetenceudvikling 

    

Hvordan arbejder I med UTH? 
 
Hvem er ansvarlig for UTH? 
Indberetning? 
 
Bruges UTH til læring? 
 

x 
 
 
x 
 
x 

  Der orienteres om, at Kærbo 
er med i projektet ”I sikre 
hænder.” 
Sygeplejersken er UTH-
ansvarlig. 
Glemt medicin og fald har 
indgået i 
bunkeindrapporteringer en 
gang om måneden. 
Straks-hændelser bliver 
indrapporteret med det 
samme. 
UTH-erne bliver analyseret, 
og det drøftes, hvorvidt der 
er behov for undervisning 
eller ændring af 
arbejdsgange. Dette med 
henblik på læring og 
udvikling. Det tages op på 
tavlemøder eller til 
borgermøder. 

Borgeraktiviteter/Klippekortsordning 
 

    

Hvordan sikrer I jer, at borgeren har en 
så meningsfuld og aktiv hverdag som 
muligt? 

x   Medarbejderudsagn: ” vi 
arbejder rigtig meget ud fra 
borgerens tilstandsskema, 
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 hvor det fremgår, hvordan 
borgeren har det habituelt. 
Og ud fra det vurderer vi, 
hvad der giver den 
pågældende borger 
livskvalitet.  

Hvordan arbejder I med 
klippekortsordningen? 
 

x   Det tilkendegives, at der er 
meget fokus på, at 
klippekortsordningen bruges 
individuelt for borgeren. 

Hvordan oplever I borgeren profiterer 
af den frihed ordningen giver? 
 
Oplever I at denne ordning biddrager 
til at højne borgernes livskvalitet? 

x 
 
 
x 

  Medarbejderudsagn: ” Vi 
kigger hele tiden på, hvad der 
skal til for, at borgeren 
oplever det meningsfuldt og 
har livskvalitet i hverdagen.” 

Dokumentation 
 

    

Hvordan arbejder I med 
dokumentationen? 
Er der nøglepersoner? 
 

x   Alle borgere har en 
kontaktperson. Der er 
borgermøder en gang om 
ugen, hvor en til to borgere 
tages op og drøftes fagligt. I 
den forbindelse gennemgås 
dokumentationen ligeledes. 

Hvordan sikrer I at få ajourført 
borgerens data? 

x   Vi hjælper hinanden med at 
få borgerens dokumentation 
ajourført. 

Er der audit hver 3. måned? 
 

x   Der er audit ved lederen hver 
3. måned.  

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

Ö At Kærbo ønsker en forventningsafstemning med gerontopsykiatrisk afdeling i forhold til, hvordan 
tilgangen og behandlingen af borgeren bedst muligt varetages i et respektfuld samarbejde. 
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6. Relevante oplysninger 
 
Oplysninger om behandlingsstedet 
Plejecenter Kærbo blev renoveret og tilbygget i 1985 og har gennemgået en omfattende renovering i 2006 
– 2009. Der er 24 lejligheder på Plejecenter Kærbo - en boenhed med 16 boliger, og en boenhed med 8 
boliger. I tilknytning til Plejecenter Kærbo ligger Rehabiliteringshuset Vesthimmerland med 8 pladser. 
Kærbo har 17 plejeboliger til borgere med demens, 7 somatiske plejeboliger og 3 aflastningsboliger. 
 
Personalesammensætning: 
Der er ansat 2 sygeplejersker 
Der er ansat 6 social- og sundhedsassistenter 
Der er ansat 20 social- og sundhedshjælpere 
Der er ansat 1 ergoterapeut 
Der er ansat 3 pædagoger 
Der er ansat 2 ernæringsassistenter 
Der er ansat 2 flexjobber (rengøring) 
 
Om tilsynet 
Tilsynet mødte op kl. 08.30 
Der blev ved tilsynet foretaget følgende:  

• Ved tilsynet blev der udført 3 interview med borgere som bor på plejecentret 
• Ved tilsynet blev der gennemført dialogmøde med leder og medarbejdere 
• Ved den afsluttende tilbagemelding deltog Birgitte Tollund Gert. 
• Tilsynet blev foretaget af sygeplejefaglig konsulent Mette Hjortshøj. 
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Bilag 1 - Samlet vurdering efter tilsynsbesøg 
Efter tilsynsbesøget laves en samlet vurdering baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle 
tilsyn. Kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den faglige indsats med konkret afsæt i de 
målepunkter, der er gennemgået. Der bliver i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte 
målepunkter.  
Afhængig af kategoriseringen kan et tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til plejecentret om at 
udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan plejecentret vil følge op på uopfyldte målepunkter. 
 

Kategori Uddybende beskrivelse 

Ingen bemærkninger Tilsynets fund giver ikke anledning til bemærkninger 
 

Bemærkninger x 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 ældrechef Per Elb 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 ældrechef Per Elb, som kan være behjælpelig 
med sparring i udarbejdelsen ag handleplanen. 
 
Handleplanen sendes til ældrechef Per Elb 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 ældrechef Per Elb, som vil være 
behjælpelig med at iværksætte de fornødne tiltag. 
 
Handleplanen sendes til ældrechef Per Elb og tilsynsførende Mette 
Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. 
 

 

 



   Tilsynsrapport 
Plejecenter Kærbo 

 

 15 

Bilag 2 – Beskrivelse af målepunkter Kommunalt tilsyn 2021 
 

Borgeroplevet kvalitet 
 
Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 

Uddybning af målepunkt 

Selvbestemmelse   
Selvbestemmelse  Borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og 

medinddragelse i eget liv  
 

Inddragelse i beslutninger Borgeren føler sig inddraget i beslutninger, som tages 
vedrørende borgerens liv 
 

Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering  
Praktisk og personlig hjælp 
(Hjælp til rengøring, tøjvask, personlig 
pleje, toiletbesøg mv.) 

Borgeren modtager den personlige pleje og praktiske hjælp, 
som de er visiteret til 
 

Vedligeholdelse af færdigheder i daglige 
gøremål 
 

Borgeren har et ønske om at klare sig selv mest muligt. 
Borgeren oplever, at der er tid i plejen, og ved de daglige 
gøremål til, at borgeren kan vedligeholde sine færdigheder. 

Kontinuitet i plejen. Plejen af den enkelte borger varetages af færrest mulige 
medarbejdere, således at borgeren oplever kontinuitet i 
plejen. 

Sektorovergange/samarbejde  
Det tværfaglige samarbejde  Det tværfaglige samarbejde omkring borgeren opleves 

velfungerende og overskueligt. 
Borgeraktiviteter/klippekortsordningen  
Borgeraktiviteter Borgeren bliver støttet i at leve et aktivt liv i den 

udstrækning det er muligt. 
Klippekortsordningen Borgeren bestemmer selv hvad klippekortsordningen skal 

bruges til indenfor kommunens vedtægter. 
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Målepunkter for medicintjek 
Målepunkter 
Faglig dokumentation 

Uddybning af målepunkt 

Medicinhåndtering  
Borgerens medicinbeholdning 
 
 
 

Den ordinerede medicin findes i borgerens medicinbeholdning 
 
 

Medicinordination 
 
 

Der er ordination for alle præparater borgeren har i sin 
medicinbeholdning 

Overensstemmelse mellem antal tabletter på 
medicinlisten og doseringsæsker 
 
 

Der er overensstemmelse mellem antal tabletter på 
medicinlisten og i doseringsæsker 

Ordinerede medicin i medicinbeholdningen 
 
 
 

Den ordinerede medicin forefindes i medicinbeholdningen 

Doseringsæsker er mærket korrekt Doseringsæsker er mærket med borgerens navn og cpr.nr. 
 
 
 

Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel 
medicin 

Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin. 
 
 

Aktuel medicinopbevaring 
 
 

Den enkelte borgers medicin skal opbevares adskilt fra andre 
borgeres medicin. Det gælder også samboende ægtefællers 
medicin”. 
 

Brug af farvede poser De farvede poser bruges for at holde aktuelt medicin adskilt 
fra ikke aktuelt medicin. 
 

Holdbarhed på medicin Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet for medicinen 
 
 

Anbrudsdato Anbrudsdato er påført på salver, cremer mv. 
 
 
 

Dato for medicingennemgang Dato for medicingennemgang med egen læge fremgår af de 
sygeplejefaglige optegnelser? 
 
 

 
 
 
 



   Tilsynsrapport 
Plejecenter Kærbo 

 

 17 

 
 
 
 
 
 
Dokumentation  

Målepunkter 
Dokumentation 

Uddybning af målepunkt 

Sundhedsfaglig dokumentation  
Sygdomme 
(generelle oplysninger) 

Der er en opdateret beskrivelse af borgerens sygdomme. 
 

Funktionsevne tilstande Borgeren er udredt med relevante funktionsevnetilstande. 
 

Helbredstilstande / 12 tilstande Borgeren er udredt med relevante sundhedsfaglige 
tilstande og tilhørende indsatser og handlingsanvisninger. 
Ifølge sygeplejefaglige optegnelser skal der som minimum 
tages stilling til, om borgeren har potentielle og/eller 
aktuelle problemer inden for de 12 sygeplejefaglige 
problemområder. 
Det skal fremgå af dokumentationen, hvis en eller flere 
problemområder ikke er aktuelle for den enkelte borger – 
således, at det fremgår, at der er foretaget en vurdering af 
problemområderne. 
 

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. 
 

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

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 

Selvbestemmelse   
Samspil med borgeren Borgeren bliver mødt med respekt og værdighed. 

 
Borgerens selvbestemmelse Medarbejderne arbejder med at bevare og fremme 

borgerens selvbestemmelse og medbestemmelse 
 

Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering  
Vedligeholdelse af færdigheder i daglige 
gøremål 
 
 

Borgeren oplever at blive inddraget i de daglige gøremål, så 
han/hun kan gøre brug af egne ressourcer. 
 
 

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

Vurdering af borgerens behov for hjælp Borgerens hjælp op- og nedjusteres i forhold til borgerens 
behov. 

Visiteret hjælp Plejen udføres fagligt forsvarligt indenfor kommunens 
økonomiske rammer. 

Sektorovergange/samarbejde  
Sektorovergange Medarbejderne har en god dialog med de forskellige 

samarbejdspartnere og sikrer sig at have de fornødne 
informationer, når borgeren udskrives fra fx sygehuset, 
rehabiliteringscentret m.m. Dette for at sikre kontinuiteten. 

Det tværfaglige samarbejde 
 
 

Der er et velfungerende og velorganiseret tværfagligt 
samarbejde med fx sygeplejersker og terapeuter til at 
understøtte borgerens forløb. 

Medarbejderkompetencer  
Kompetenceudvikling Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling i løbet 

af året inden for relevante faglige områder. Ex. hygiejne, 
dokumentation. 

Introduktion af nye medarbejdere Der arbejdes systematisk med introduktion af nye kollager, 
og der er afsat den fornødne tid til oplæring og 
introduktion. Der kan fremvises et relevant 
introduktionsprogram. 

Delegation Der er udfyldt kompetenceskemaer i forhold til overdragelse 
af opgaver. 

Organisering og læring Der arbejdes systematisk med indberetning og opfølgning 
på utilsigtede hændelser. Endvidere drages læring af 
hændelserne. 
Der forefindes en UTH-ansvarlig. 

Borgeraktiviteter/klippekortsordningen  
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Aktiviteter Der arbejdes med at understøtte/inddrage borgerne i at 
deltage i og udføre meningsfulde aktiviteter, som matcher 
borgerens behov.  
 

Understøttelse af borgerens livskvalitet 
Klippekortsordningen 

Klippekortsordningen anvendes til borgere, hvor der er 
behov for en særlig individuel indsats for at højne borgerens 
livskvalitet 
 

Dokumentation  
Kvalitetssikring af dokumentation Der arbejdes med at sikre kvaliteten af dokumentationen fx 

ved nøglepersoner, kurser og audit. 
 
 

 


