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1. Indledning 
Vesthimmerlands Kommune har pligt til at føre tilsyn med de sociale og sundhedsmæssige forhold på 
plejecentrene efter lov om social service § 151. Tilsynene skal tage udgangspunkt i Socialministeriets 
bekendtgørelse, og i de vedtagne kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje i Vesthimmerland 
Kommune. Der skal gennemføres et årligt kommunalt tilsyn på alle plejecentre.  
 

De kommunale tilsyn er foretaget af konsulentfirmaet Hjortshøj & Møller Care ved sundhedsfaglige konsu-
lenter Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. De uanmeldte tilsynsbesøg er foregået i perioden maj-juni 
2021.  
  
Formålet med de kommunale tilsyn er: 

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. 
 
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 

 
 Metode 
Ved tilsynsbesøgene har tilsynet interviewet tre borgere ud fra et interviewskema med fokus på 
målpunkter for borgeroplevet kvalitet. Tilsynet har samtidig foretaget medicintjek og 
dokumentationsgennemgang hos de interviewede borgere i dokumentationsredskabet Cura. 
 

På hvert plejecenter har den tilsynsførende bedt personalet om at indhente samtykke hos de borgere, 
tilsynet skulle besøge. Den tilsynsførende har endvidere bedt om samtykke til at gennemgå borgernes 
medicin og journaler. 
Der er ydermere ved tilsynet afholdt et dialogmøde med ledere og medarbejdere ud fra en udarbejdet 
interviewguide med fokus på målepunkter for medarbejderoplevet kvalitet.  
 

De to Interviewguides er udarbejdet med udgangspunkt i faglige fokusområder for 2021, og disse er 
anvendt ved alle tilsynsbesøg. Fokusområder og interviewguides er udarbejdet i samarbejde med 
Vesthimmerland Kommune, og er endelig godkendt inden påbegyndelse af tilsynene. 
Ved hvert tilsynsbesøg er der givet en mundtlig tilbagemelding til den pågældende leder, hvad angår den 
samlede vurdering af tilsynet. Efterfølgende har den tilsynsførende udarbejdet en tilsynsrapport, der er 
sendt til leder mhp. at kunne give et høringssvar til rapporten. Herefter udsendes den endelig godkendte 
tilsynsrapport til de respektive centre, hvor rapporten fremlægges for personalet og ældreråd. Endvidere er 
de godkendte tilsynsrapporter fremsendt til Ældrechef for Pleje og Seniorservice Per Nielsen Elb. 
Personalet, ledelse og borgere har overfor tilsynet udvist imødekommenhed og åbenhed. Der er endvidere 
givet udtryk for at tilsynene har været udbytterige. 
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Oplysninger om plejecentrene 
I de enkelte tilsynsrapporter er der en beskrivelse af det enkelte plejecenter med en normeringsoversigt. 

2. Sammenfatning af fund  

Hjortshøj & Møller Care har efter tilsynsbesøgene vurderet, at centrene indplaceres i kategorierne:  
Seks centre har fået kategorien ”bemærkninger.” Fem af de seks centre har udarbejdet relevante 
handleplaner for de fundne kvalitetsbrist. Et center har ikke ønsket at efterkomme tilsynets bemærkning af 
kvalitetsbrist i forhold til borgersikkerheden. De øvrige tre plejecentre har fået kategorien ”ingen 
bemærkninger.” 
Tilsynet har på alle centre givet anbefalinger til udviklingspotentialer. I nedenstående findes en oversigt 
over fokusområder, hvor tilsynet har vurderet ikke opfyldte målepunkter og givet forslag til 
udviklingspotentialer.  
Ikke opfyldte målepunkter/forslag til udviklingspotentialer, der afspejler mønstre og tendenser ses i bilag 2 
side 12-14.  
Forslag til udviklingspotentialer og ”ikke opfyldte målepunkter” læses særskilt i den enkelte tilsynsrapport.   
Tilsynet har givet bemærkninger på: 
Medicin-tjek 
Sundhedsfaglig dokumentation 
Tilsynet har givet forslag til udviklingspotentialer indenfor følgende fokusområder:  
Borgeroplevet kvalitet: 
Selvbestemmelsesret 
Praktisk hjælp 
Borgeraktivitet/klippekortsordningen 
Medicin-tjek 
Sundhedsfaglig dokumentation 
Medarbejderoplevet kvalitet: 
Sektorovergange/samarbejde 
 
 

 

3. Borgeroplevet kvalitet  
Ved tilsynsbesøgene er borgerne interviewet ud fra målpunkterne, jf. bilag 3.  
 
Borgerne er valgt ud fra følgende kriterier:  
En borger, der er i behandling med 5 eller flere lægemidler 
En borger, der modtager klippekortsydelse 
En borger, der er svært plejekrævende 
 

3.1 Selvbestemmelsesret 
Overordnet kan tilsynet konkludere, at borgerne generelt er tilfredse med den hverdag de har, og med at 
bo på de respektive plejecentre. De tilkendegiver, at de føler sig set, hørt og forstået. De oplever generelt 
at blive medinddraget og deres selvbestemmelsesret bliver respekteret. Der er blot givet en anbefaling i 
forhold til, at medarbejderne får forventningsafstemt med en borger i forhold til, hvordan borgeren ønsker 
at blive inddraget. Nedenstående citater repræsenterer, hvad de fleste borgere har tilkendegivet. 
Borgerudsagn: ”Jeg er faldet godt til her og personalet er søde til at spørge til mig.” 
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Borgerudsagn fra en anden: ”Det er faktisk blevet mit hjem her og jeg er glad for at bo her.” 
Borgerudsagn fra en tredje:  
Det er meget frit her, - jeg kan sove lige så længe jeg vil og personalet inddrager mig, hvor der er behov for 
det.” 

3.2 Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering 
De interviewede borgere har brug for hjælp og støtte til den personlige pleje i varierende grad. 
Størstedelen af borgerne har været gode til at give en beskrivelse af, hvilken pleje de modtager, og hvordan 
hjælpen foregår. Nogle af borgerne har brug for hjælp til langt de fleste funktioner, mens andre blot har 
brug for guidning og støtte. Fælles for borgerne er, at de har et ønske om selv at klare og deltage i den 
personlige pleje i den udstrækning det er muligt. Generelt udtrykker borgerne, tilsynet har talt med, at de 
bliver medinddraget og involveret i den hjælp, de modtager. Borgerne tilkendegiver, at de er meget 
tilfredse med den hjælp og støtte de får, og der i plejen er tid til, at de kan gøre det de kan selv. Flere af 
borgerne har givet udtryk for, at der kommer mange forskellige personaler, men borgerne i overvejende 
grad kender dem, der kommer. Tilsynet har givet anbefalinger til to plejecentre i forhold til: ”At plejen af 
den enkelte borger varetages af færrest mulige medarbejdere, således at borgeren oplever kontinuitet i 
plejen.” Borgerne angiver generelt at være tilfredse med kommunens serviceniveau. Borgerne oplyser, at 
de desuden får hjælp til medicinadministration, tøjvask og rengøring. Borgerne er generelt tilfredse med 
det faste personale og oplever, at de er dygtige. Der er svingende tilfredshed med vikarpersonalets 
kompetencer. 
 
Borgerudsagn: ” Der kommer mange forskellige, men jeg kender stort set dem alle sammen.”  
”Jeg er tilfreds med kommunens serviceniveau.”  
Borgerudsagn: ”Jeg synes personalet er dygtige.”  
 
Borgerudsagn fra en anden: ”Jeg er meget tilfreds med personalet og jeg synes de er dygtige.” 
Borgerudsagn fra en tredje: ” Jeg er bestemt mest glad for det faste personale, der var den anden dag en 
afløser, der var lidt sjusket.” 
 
 

3.3 Observation af borger og hjem 
Tilsynet ser overvejende ryddelige og rene boliger, og borgere, som er velsoignerede og velklædte. I 
situationer hvor ex. en borger ikke er velklædt eller lejligheden er rodet, har borgerens livsstil og adfærd 
ligget til grund for dette. 
Generelt har rengøringsstandarden været tilfredsstillende både i borgernes boliger og på fællesarealer.  

3.4 Sektorovergange/samarbejde  
Borgerne tilkendegiver generelt, at de oplever det tværfaglige samarbejde omkring dem som 
velfungerende og overskueligt. Flere borgere har positive oplevelser af, at deres efterforløb i forbindelse 
med udskrivelser fra sygehuset eller rehabiliteringen har været struktureret og velfungerende, dog med 
undtagelse af en borger. De fleste tilkendegivelser kommer i forhold til, hvordan borgerne oplever stor 
tilfredshed med den fysioterapi de modtager, og hvordan den er kordineret med den pleje de modtager. 
 
 

Borgerudsagn: ”Der var et fint program i forhold til min genoptræning. Det hele var meget tilrettelagt.” 
Borgerudsagn fra en anden: ”Jeg har været indlagt med en lille blodprop. Det hele fungerede godt og var 
veltilrettelagt i forbindelse med min udskrivelse og efterforløb.” 
Borgerudsagn fra en tredje: ” Hospitalet havde ikke givet ordentlig besked ved min udskrivelse.” 
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3.5 Borgeraktiviteter/klippekortsordningen 
Borgerne tilkendegiver, at restriktionerne som følge af Corona fortsat mærkes, men at det er ved at 
normalisere sig og udbuddet af aktiviteter igen beriger hverdagen. Det opleves, at der på alle centre er et 
rigt aktivitetsliv med mange fælles aktiviteter som musikarrangementer, hvor tilsynet på to plejecentre 
oplevede, at Richard Ragnvald optrådte. Derudover er der håndarbejde, stolegymnastik, udflugter, 
gudstjenester, cykelture og busture. På de fleste plejecentre er der udarbejdet en månedsoversigt over de 
kommende aktiviteter og flere steder er der en aktivitetsmedarbejder ansat.   
I forhold til borgernes oplevelse af selvbestemt brug af klippekortsordningen, er der få borgere, der har 
oplevelsen af at dette er tilfældet. Tilsynet har givet følgende anbefaling til syv plejecentre: At 
Klippekortsordningen anvendes til borgere, hvor der er behov for en særlig individuel indsats for at højne 
borgerens livskvalitet.  
Borgerudsagn: ”Det tænker jeg, at jeg gør, hvis det er, at personalet har tid til at drikke en kop kaffe med 
mig.” 
Borgerudsagn fra en anden: ”Jeg har selv bestemt, hvad klippekortsordningen skal bruges til.” 
Borgerudsagn fra en tredje: ” Jeg er ikke blevet inddraget i, hvad klippekortsordningen skal bruges til.” 
 
 
 

4. Medicintjek og sundhedsfaglig dokumentation  

4.1 Medicintjek 
Der er fundet kvalitetsbrist på følgende:  
 
Aktuel medicinopbevaring: Den enkelte borgers medicin skal opbevares adskilt fra andre borgeres 
medicin. Det gælder også samboende ægtefællers medicin. 
 
Tilsynet giver bemærkning på: 
Dagsdoseringsæsker opbevares i et fælles aflåst skab i køkkenalrummet. Borgernes doseringsæsker ligger 
selvstændig i hver deres kurv. Ved tilsynet sidder nøglen i skabet og medicinen er derved tilgængelig for 
alle.  
 
At borgernes dagsdosis medicinæsker opbevares i en fælles kurv i hver afdeling. Dette er i såvel 
retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed som Vesthimmerland Kommune instruks/procedurer for 
medicin. Her fremgår det, at den enkelte borgers medicin skal opbevares adskilt fra andre borgeres 
medicin. Dette gælder også samboende ægtefællers medicin. 
 
At borgernes dagsdosis medicinæsker opbevares i en fælles kurv i hver afdeling. Dette er imod såvel 
retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed som Vesthimmerland Kommunes instruks/procedurer for 
medicin. Her fremgår det, at den enkelte borgers medicin skal opbevares adskilt fra andre borgeres 
medicin. Dette gælder også̊ samboende ægtefællers medicin.  

 
Holdbarhed på medicin: Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet for medicinen 
 
Tilsynet giver bemærkning på: 
At holdbarhedsdatoen er overskredet på en æske med medicin hos en borger - æsken var i posen med ikke 
aktuel medicin. 
At holdbarhedsdatoen er overskredet på 3 æsker med medicin hos en borger - de tre æsker var i posen 
med ikke aktuel medicin. 
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Anbrudsdato: Anbrudsdato er påført på salver, cremer, øjendråber mv. 
Tilsynet giver bemærkning på: 
At der ikke er påskrevet anbrudsdato på borgerens øjendråber. 
At der ikke er påskrevet anbrudsdato på en medicinsk salve i posen med ikke-aktuel medicin  
 
Medicinordination: Der er ordination for alle præparater borgeren har i sin medicinbeholdning 
Tilsynet giver bemærkning på: 
At der ikke findes ordination for tablet Cetirizin på FMK. Præparatet er at finde sammen med borgerens PN-
medicin  

 

Tilsynet har derudover givet anbefalinger til, at datoen for medicingennemgang dokumenteres og fremgår 
af de sygeplejefaglige optegnelser. Og at man til en multimedicineret borger, anskaffer nogle større 
doseringsæsker, således at man minimerer risikoen for at tabletterne falder ud. På et center håndteres 
borgernes medicin fra fælles medicinrum, hvor der også håndteres urene procedure. Tilsynet har som 
forslag til udviklingspotentiale sat fokus på de hygiejniske forhold i medicinrummene.  

4.2 Sundhedsfaglig dokumentation i Cura 
Det er tilsynets generelle oplevelse, at der på alle plejecentrene arbejdes målrettet og struktureret med 
dokumentationen i Cura, og der er sket store forbedringer siden de sidste års tilsyn. Der har været tilbudt 
et tre dages kursus i Vesthimmerlands Kommune omhandlende dokumentation i Cura, som stort set  
al personale har været igennem. Tilsynet har fået mange tilkendegivelser fra personaler, der har deltaget i 
kurset, som har været meget positive. Personalet er glade for at få en fælles forståelse for ”den røde tråd” i 
dokumentationen. Det opleves fortsat, at dokumentation forsvinder i forbindelse med opdateringer. Dette 
oplevede tilsynet på et plejecenter, hvor borgerens livshistorie var forsvundet som mulig følge af en 
opdatering.  
Konsulenterne ser ved opslag i journalerne mange borgere med korrekt dokumentation af sygdomme, 
funktionsevnetilstande, helbredstilstande, det er specielt i forhold til handleanvisninger med tilhørende 
observationer der er givet anbefalinger i forhold til. Se bilag 2 i forhold til samlet oversigt over anbefalinger. 
 

5. Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde  
På hvert plejecenter er der blevet afholdt et dialogmøde med centerlederen og 2-4 medarbejdere med 
forskellig faglig baggrund: SOSU-personale, sygeplejersker, terapeuter og ernæringsassistenter. Til 
dialogmødet anvender tilsynet en interviewguide med fokus på de faglige fokusområder. 

5.1 Værdigrundlag 
Det er generelt medarbejdernes tilkendegivelse, at de i mødet med borgeren har respekt for den enkelte 
borgers individualitet, levede liv og for at det er borgerens hjem de kommer i. På alle plejecentre lægges 
der vægt på, at borgeren får en god og tryg indflytning. Dette sker bl.a. ved, at der afholdes 
indflytningssamtaler, hvor der sker en gensidig forventningsafstemning. Dataopsamlingen i forhold til både 
besøgsplan og livshistorie begynder allerede ved indflytningssamtalen, hvor medarbejderne erhverver sig 
viden om de vaner og værdier, der har været toneangivende i borgerens liv. Det fremhæves af flere 
medarbejdere, at kendskabet til borgerens livshistorie og vaner er værdifuld viden i forhold til at møde 
borgeren med værdighed og respekt. Der er fokus på at tilgodese og fremme borgerens 
selvbestemmelsesret og individuelle ønsker. Det udmøntes bl.a. i at borgerne generelt har stor indflydelse 
på deres døgnrytme, hvor det respekteres, hvis borgeren ønsker at sove længe og blot bliver vækket for at 
få sin morgenmedicin. Borgerne har generelt stor indflydelse på deres besøgsplaner og udformningen heraf 
tager afsæt i den enkelte borgers vaner, ønsker og behov. 
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Tilsynet har ikke givet anbefalinger i forhold til værdigrundlag.  
Medarbejderudsagn: ” Det skal først være borgernes hjem førend det er vores arbejdsplads. Det er deres 
hjem og man banker på før man går ind.” 
Medarbejderudsagn: ”Det er på deres præmisser, vi tager hensyn til borgernes individuelle døgnrytme og til 
at deres dage er forskellige.” 
 
 

5.2 Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering 
Det tilkendegives, at der på alle ni plejecentre er stor fokus på den rehabiliterende indsats og på at 
vedligeholde og bevare borgernes funktioner. Medarbejderne prioriterer at indtænke rehabilitering i 
mange forskellige sammenhænge og hverdagssituationer. De daglige ADL-aktiviteter er en del af den 
rehabiliterende indsats og medarbejderne er opmærksomme på, og giver tid til at lade borgeren klare så 
meget borgeren selv magter for at udnytte og fremme borgerens ressourcer.  
Medarbejderne oplyser, at der er fokus på at give tilbagemelding på op- og nedjusteringer i forhold til 
borgerens behov for hjælp. Der er ligeledes opmærksomhed på at plejen udføres fagligt forsvarligt og 
indenfor kommunens økonomiske rammer. Dette sker ved, at der i planlægningen af plejen er overblik over 
de tilrådeværende kompetencer og ved at medarbejderne generelt udviser fleksibilitet ved at kunne være i 
forskellige afdelinger. 
Tilsynet har ikke givet anbefalinger i forhold til personlig/praktisk hjælp og rehabilitering. 
 

Medarbejderudsagn: ” Vi orienterer os i besøgsplanen i forhold til på forhånd at vide, hvad der er borgerens 
ressourcer.” 
Medarbejderudsagn: ” ” Vi støtter borgerne i at vedligeholde deres ressourcer. Vi er opmærksomme på at 
inddrage fysioterapeuten, hvor der er et funktionstab.” 
Medarbejderudsagn: ” Vi skal forsøge at motivere borgerne. De viser, hvad de har brug for hjælp til. 
Mottoet er Herre i eget liv.” 
Lederudsagn:  ” Vi gør alt for at få ansat uddannet personale, hvor der nu samlet er ansat tolv assistenter. I 
forbindelse med afviklingen af sommerferien, er der ansat nogen til at gøre rent for bedst muligt at bruge 
det faglærte personales kompetencer hos borgeren.” 
 
 
 

5.3 Sektorovergange/samarbejde  
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 for borgeren. 
Der er et velfungerende og velorganiseret tværfagligt samarbejde med fx sygeplejersker og terapeuter til at 
understøtte borgerens forløb.   
Medarbejderudsagn: ”Vi ringer og får informationerne, hører om forløbet og får afstemt forventningerne til 
efterforløbet.” 
Medarbejderudsagn: ”Der er et rigtig godt samarbejde med de udekørende hjemmesygeplejersker.” 
 

5.4 Medarbejderkompetencer  
Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling indenfor fx. dokumentation, neuropædagogik, 
personcentret omsorg m.m. 
Der arbejdes systematisk med introduktion af nye kollager, og der er afsat den fornødne tid til oplæring og 
introduktion. Tilsynet får flere steder fremvist et introduktionsprogram. 
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I forhold til delegation oplyses det, at man orienterer sig på opgavefordelingsskemaet i forhold til 
sundhedslovsydelser for SSA og SSH-opgaver. Her fremgår det hvilke opgaver SSA og SSH qua deres 
uddannelse har kompetencer indenfor. Medarbejderne ajourfører sig via E-learningskurser de gennemfører 
bl.a. indenfor medicin og magtanvendelse. 
Andre steder fremgår delegationen i den pågældende borgers handlingsanvisning. På de fleste centre er 
oversigten over de enkelte faggruppers kompetencer hængt op. 
Der arbejdes systematisk med indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser og det er en generel 
opfattelse, at der skal drages læring af hændelserne. Tilsynet har givet en anbefaling i forhold til at tage 
utilsigtede hændelser op til læring. 
Der er på alle centre en UTH-ansvarlig. 

5.5 Borgeraktiviteter/klipperkortsordningen 
Der er en generel tilkendegivelse af, at ordningen både bruges til en til en samvær med borgeren og til 
fælles aktiviteter. Det fremhæves dog, at der er opmærksomhed på at inddrage borgerne i at deltage i, og 
udføre meningsfulde aktiviteter, som matcher den enkelte borgers behov.  
Medarbejderudsagn: ” Vi spørger den enkelte borger, hvad borgeren gerne vil. 
Vi orienterer os igen i borgerens livshistorie hos borgere, der ikke kan svare for sig, for at finde ud af, hvad 
der er meningsfuld for den enkelte borger.”  
 

5.6 Dokumentation 
Der arbejdes med at sikre kvaliteten af dokumentationen ved, at der på alle centre er Cura nøglepersoner, 
og der løbende sker opdatering og audit ca. hver 3. måned på alle plejecentre. 
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6. Samlet vurdering efter tilsynsbesøgene 
Af bilag 1 fremgår beskrivelse af kategoriseringerne: ”Ingen bemærkninger” (GRØN) og 
”bemærkninger”(BLÅ) 

 

Centre 2018 2019 2020 2021 

Plejecenter Bøgely, Løgstør     

Friplejehjemmet Hesselvang, Hvalpsund     

Plejecenter Højgården, Farsø     

Røde Kors Hjemmet, Løgstør     

Plejecenter Kærbo & Rehabiliteringshuset, Ranum     

Plejecenter Solvang, Aars     

Plejecenter Søndervang, Gedsted     

Plejecenter Østermarken, Aars     

Plejecenter Åglimt, Aalestrup     
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Bilag 1 - Beskrivelse af kategorier ved 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 leverandøren vil følge op på uopfyldte målepunkter. 
 

Kategori Uddybende beskrivelse 

Ingen bemærkninger 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: Afdelingschef for Pleje og Seniorservice Per 
Nielsen Elb og sygeplejefaglige konsulenter Mette Hjortshøj/ Mari Tang 
Sevelsted 

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 Afdelingschef Pleje og Seniorservice Per Nielsen 
Elb, som vil være behjælpelig med sparring i udarbejdelsen af 
handleplanen. 
 
Handleplanen sendes til: Afdelingschef for Pleje og Seniorservice Per 
Nielsen Elb og sygeplejefaglige konsulenter Mette Hjortshøj/ 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 Afdelingschef Pleje og 
Seniorservice Per Nielsen, som vil være behjælpelig med at iværksætte de 
fornødne tiltag. 
 
Handleplanen sendes til: Afdelingschef for Pleje og Seniorservice Per 
Nielsen Elb og sygeplejefaglige konsulenter Mette Hjortshøj/ Mari Tang 
Sevelsted 

 

 



  Årsberetning 2021 
 Kommunalt tilsyn Vesthimmerland 

 

 12 

Bilag 2 – Oversigt udvalgte ikke opfyldte målepunkter og forslag til 
udviklingspotentialer, der afspejler mønstre og tendenser.  
 
 
Tilsynet giver bemærkning på: 
Medicintjek 

Ö Dagsdoseringsæsker opbevares i et fælles aflåst skab i køkkenalrummet. Borgernes doseringsæsker 
ligger selvstændig i hver deres kurv. Ved tilsynet sidder nøglen i skabet og medicinen er derved 
tilgængelig for alle.  

Ö At holdbarhedsdatoen er overskredet på en æske med medicin hos en borger - æsken var i posen 
med ikke aktuel medicin 

Ö At der ikke er påskrevet anbrudsdato på borgerens øjendråber. 
Ö At borgernes dagsdosis medicinæsker opbevares i en fælles kurv i hver afdeling. Dette er i såvel 

retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed som Vesthimmerland Kommune 
instruks/procedurer for medicin. Her fremgår det, at den enkelte borgers medicin skal opbevares 
adskilt fra andre borgeres medicin. Dette gælder også samboende ægtefællers medicin. 

Ö At der ikke findes ordination for tablet Cetirizin på FMK. Præparatet er at finde sammen med 
borgerens PN-medicin  

Ö At borgernes dagsdosis medicinæsker opbevares i en fælles kurv i hver afdeling. Dette er imod 
såvel retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed som Vesthimmerland Kommunes 
instruks/procedurer for medicin. Her fremgår det, at den enkelte borgers medicin skal opbevares 
adskilt fra andre borgeres medicin. Dette gælder også̊ samboende ægtefællers medicin.  

Ö At holdbarhedsdatoen er overskredet på 3 æsker med medicin hos en borger - de tre æsker var i 
posen med ikke aktuel medicin  

Ö At der ikke er påskrevet anbrudsdato på en medicinsk salve i posen med ikke-aktuel medicin  
 
 
 
 
Dokumentation 

Ö At der hos en borger mangler dokumentation af informeret samtykke 
Ö At der ikke er udfyldt livshistorie på en borger med demenssygdom. Såfremt borgeren ikke ønsker 

denne udfyldt skal det fremgå 
Ö At der hos en borger ikke forefindes en besøgsplan for aften- og nattevagterne  
Ö At der hos en borger mangler dokumentation af informeret samtykke 
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Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer med bl.a. baggrund i Ikke opfyldte målepunkter: 
Forslag til udviklingspotentiale 
Borgeroplevet kvalitet 
Selvbestemmelsesret 

Ö At medarbejderne får forventningsafstemt med den pågældende borger i forhold til, hvordan 
borgeren ønsker at bliver inddraget 

 
 
 
Pleje/praktisk hjælp og rehabilitering 

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

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

 
 
Sektorovergange/samarbejde 
 
 
 
Borgeraktivitet/klippekortsordningen 

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

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

Ö At der er øget fokus på at oplyse borgerne om deres muligheder for én til én aktiviteter ved at gøre 
brug af klippekortsordningen. 

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

Ö At der er øget fokus på at oplyse borgerne om deres muligheder for én til én aktiviteter ved at gøre 
brug af klippekortsordningen 

Ö At der er øget fokus på at oplyse borgerne om deres muligheder for én til én aktiviteter ved at gøre      
brug af klippekortsordningen  

 
Ö At der er øget fokus på at oplyse borgerne om deres muligheder for én til én aktiviteter ved at gøre 

brug af klippekortsordningen 
 
 
	
 
	
 
Medicin-tjek 

Ö At der er opmærksomhed på, at der sker medicin gennemgang for pågældende borger ved egen 
læge. 

Ö At man til den multimedicinerede borger, anskaffer nogle større doseringsæsker således, at man 
minimerer risikoen for at tabletterne falder ud. 

Ö At borgerens egen læge har medicingennemgang af borgerens medicin en gang om året. 
Ö At der er fokus på de hygiejniske forhold i medicinrummet/vaskerummet  
Ö At der foretages medicingennemgang med egen læge som minimum en gang om året  



  Årsberetning 2021 
 Kommunalt tilsyn Vesthimmerland 

 

 14 

 
Dokumentation 

Ö At observation af BT oprettes korrekt for begge borgere Læge. 
Ö At diætisten inddrages i borgeres ernæringsproblematik, hvor det er relevant og påkrævet. 
Ö At diætisten i højere grad inddrages i forhold til ernærings problematikker. 
Ö At der i dokumentationen udfærdiges en handlingsanvisning for alle ydelser 
Ö At der udarbejdes en oversigt over symptomer ved hyper- og hypoglykæmi 
Ö At der udarbejdes en vejledning/instruks for tiltag ved hyper-og hypoglykæmi 
Ö At funktionsevnetilstande bliver udfyldt. 
Ö At borgerens psykosociale status opdateres. 
Ö At intervallet for det månedlige BT overholdes. 
Ö At besøgsplanen opdateres for den pågældende borger. 
Ö At den sygeplejefaglige vurdering af hud og slimhinder opdateres og, at der laves en ydelse på 

sårskift 
Ö At der laves en handlingsanvisning på sårskift 
Ö At besøgsplanen opdateres i dette tilfælde i forhold til varetagelse af den psykiske dimension hos 

en borger 
Ö At felterne i dokumentationen under helbredsoplysninger udfyldes med oplysninger om Mestring, 

Motivation, Ressourcer og Vaner  
Ö At alle 5 funktionsevnetilstande vurderes  
Ö At der udfærdiges en livshistorie for alle borgere. Såfremt borgerne ikke ønsker dette oplyst, 

angives dette.  
Ö At der udarbejdes en oversigt over symptomer ved hyper- og hypoglykæmi 
Ö At der udarbejdes en instruks for tiltag ved hyper- og hypoglykæmi 

 
 
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer med bl.a. baggrund i Ikke opfyldte målepunkter: 
Forslag til udviklingspotentialer 
Medarbejderoplevet kvalitet 
 
Værdigrundlag 
 
Personlig/praktisk hjælp og rehabilitering 
 
Sektorovergange/samarbejde 

Ö At UTH’erne tages op på personalemøder og bruges til fælles læring og udvikling, og til at vurdere 
om der er arbejdsgange, der evt. skal ændres. 

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. 

 
Medarbejderkompetencer 
 
Borgeraktiviteter/klippekortsordningen 
 
Dokumentation 
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Bilag 3 – 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? 
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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 indenfor 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 indenfor 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  
Aktiviteter Der arbejdes med at understøtte/inddrage borgerne i at 

deltage i og udføre meningsfulde aktiviteter, som matcher 
borgerens behov.  
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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. 
 
 

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.  
 
Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

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

    

Bliver din selv- og 
medbestemmelsesret respekteret? 
 

    

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering  

    

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

    

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

 
 

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

    

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

    

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? 
 

    

Borgeraktiviteter/klippekortsordning
en 
 

    

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

    

Benytter du dig af 
klippekortsordningen? 
 

    

Bestemmer du selv, hvad 
klippekortsordningen skal bruges til? 
 

    

Oplever du, at de muligheder 
klippekortsordningen giver, bidrager 
til at højne din livskvalitet? 
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4. Medicin og Dokumentation: 
 

Medicin-tjek 
 
 
 
 

   Fund og kommentarer 

Medicin-tjek     

Findes al den ordinerede medicin i 
borgerens medicinbeholdning? 

    

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

    

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

    

Er doseringsæskerne mærket med 
borgerens navn og cpr-nummer? 

    

Er aktuel medicin opbevaret adskilt 
fra ikke aktuel medicin? 

    

Er medicinen opbevaret adskilt fra 
andre borgeres medicin?  

    

Bruges de farvede poser?     

Er holdbarhedsdatoen på 
borgerens medicin overholdt? 

    

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

    

Dato for medicingennemgang?     

Dokumentations-tjek     
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Helbredsoplysninger 
(Generelle oplysninger) 

    

Funktionsevne tilstande – 5 
tilstande vurderes fra 1-4 

    

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 

    

Indsatser, handlingsanvisninger og 
observation (ernæring) 

    

Besøgsplan     

Livshistorie     

Informeret samtykke 
Samtykkekompetencer 
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5.Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
Dialogmøde med: Centerleder xxx, medarbejdere: xxx 
 

Interview 
Faglige fokuspunkter 2021 

Opfyldt Ikke 
opfyldt 

Ikke 
aktuelt 

Fund og kommentarer 

Værdigrundlag 
 

    

Hvilke værdier har I fokus på i mødet 
med borgeren? 
 
 

    

Hvordan respekterer I borgerens ret til 
selv- og medbestemmelse? 
 

    

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

    

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

    

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

    

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

    

Sektorovergange/samarbejde 
 

    

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

    

Hvordan sikrer I jer kontinuiteten 
omkring borgeren? 
 
 

    

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

    

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

    

Hvordan arbejder I med delegation? 
 

    

Hvordan introduceres nye 
medarbejdere? 
 

    

Hvordan arbejdes der med 
kompetenceudvikling 

    

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

    

Borgeraktiviteter/Klippekortsordning 
 

    

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

    

Hvordan arbejder I med 
klippekortsordningen? 
 

    

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

    

Dokumentation 
 

    

Hvordan arbejder I med 
dokumentationen? 
Er der nøglepersoner? 
 

    

Hvordan sikrer I at få ajourført 
borgerens data? 

    

Er der audit hver 3. måned? 
 

    

 
 


