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FORORD 
Først i rapporten er tilsynets samlede vurdering og temavurderinger oplistet, hvorefter tilsynets eventuelle 

forslag til kvalitetsløft er anført. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget samt om det 

konkrete tilbud. 

Næste del af rapporten indeholder de indsamlede data, som er fremkommet via interviews, skriftlig 

dokumentation samt observationer, som er analyseret og vurderet under hver indikator. Disse vurderinger 

ligger til grund for den før omtalte samlede vurdering. 

Tilsynets indhold, form, metode og afvikling er afstemt med udbyder. 

Slutteligt gives en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode samt kontaktoplysninger til STS+. 

Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes herudfra.  
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TILSYNETS SAMLEDE VURDERING OG UDVIKLINGSOMRÅDER 
 

1.1.  OVERORDNET VURDERING 

STS+ har på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune udført et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Lykkevalg. 

Med baggrund i det analyserede materiale, der er indsamlet gennem interviews, skriftligt materiale, 

observationer og online oplysninger, er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Lykkevalg samlet 

har middel kvalitet. 

 

Figuren viser plejehjemmets scorer fordelt på temaer. 

1.2.  TEMA VURDERINGER 

Tema Vurdering Score 

Opfølgning på 

tidligere tilsyn 

STS+ konstaterer, at tidligere tilsynsrapport har givet anledning til 

udvikling og refleksion. 

            X                        

Personlig hjælp og 

pleje 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende den personlige hjælp 

og pleje er middel. 

 

STS+ vurderer, at plejehjemmet sikrer, at borgerne i middel grad får 

personlig hjælp og pleje i forhold til borgernes aktuelle behov, og i forhold 

til det de har ret til efter loven og den kvalitetsstandard, 
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kommunalbestyrelsen har besluttet. Plejehjemmet har fokus på, at 

hjælpen udføres med værdighed og etik i samspillet med den enkelte 

borger. Desuden inddrages alle borgere i delprocesserne i det omfang det 

er muligt, og alle borgere har medindflydelse på dagens start- og 

sluttidspunkt. STS+ vurderer dog, at plejehjemmet, grundet anvendelse af 

flere vikarer ikke på en faglig og forsvarlig måde løser den enkelte borgers 

behov for genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen. Det vægtes 

tillige i vurderingen, at nogle borgere afventer hjælp og støtte om 

morgenen og nogle borgere afventer hjælp og støtte efter anvendelse af 

kald. 

 

Praktisk hjælp STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende den praktiske hjælp 

er god. 

 

STS+ vurderer, at støtten til de nødvendige praktiske opgaver i meget høj 

grad tilrettelægges og bliver udført på en forsvarlig måde samt, at alle 

borgere modtager den hjælp de har ret til efter loven og den 

kvalitetsstandard, kommunalbestyrelsen har besluttet. Det vægtes tillige i 

vurderingen, at alle borgere inddrages i delprocesserne, i det omfang det 

er muligt. Desuden har borgerne medindflydelse på valg af tidspunkter for 

udførelsen af den praktiske hjælp.  

STS+ vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med hjælpen.  

5 

Mad og 

måltidsoplevelse 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende mad og 

måltidsoplevelser er middel. 

STS+ vurderer, at plejehjemmet sikrer, at hovedparten af borgerne 

modtager hjælp og støtte til måltider, jf. Kvalitetsstandarden. Det vægtes 

tillige i vurderingen, at plejehjemmet har fokus på, at alle borgere får en 

god måltidsoplevelse samt, at borgerne selv bestemmer, hvor de ønsker at 

indtage deres måltider. Desuden vægtes i vurderingen, at plejehjemmet 

sikrer, at alle borgere tilbydes ernæringsscreeninger.  

STS+ vurderer, at hovedparten af borgerne er tilfredse med maden.  

STS+ vurderer dog også, at plejehjemmet i middel grad, grundet 

personalemangel, ikke udfører måltidsstøtte til den enkelte borger på en 

nærværende og hensigtsmæssig måde, hvilket påvirker og afspejler den 

gode måltidsoplevelse hos nogle borgere. Det vægtes desuden i 

vurderingen, at ikke alle borgere får den rette måltidsstøtte i egen bolig. 

STS+ vurderer, at ikke alle borgere er tilfredse med aftensmaden.  

3 

Træning 

 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende træning er middel. 

STS+ vurderer, at kvaliteten vedrørende plejehjemmets viden om 

genoptræning, jf. Kvalitetsstandarden i høj grad er god. Det vægtes dog i 

vurderingen, at plejehjemmet det seneste år ikke har haft fokus på, om 

borgere, jf. Kvalitetsstandarden, burde henvises til eksterne 

3 
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samarbejdspartnere med henblik på udarbejdelse af genoptræningsplan 

efter et sygdomsforløb.  

STS+ vurderer, at kvaliteten vedrørende plejehjemmets viden om 

vedligeholdende træning, jf. Kvalitetsstandarden, i lav grad er opfyldt. Det 

vægtes i vurderingen, at plejehjemmet kun delvis er bekendt med 

Kvalitetsstandarden inden for vedligeholdende træning, hvilket kan få 

konsekvenser for vedligeholdelse af den enkelte borgeres fysiske og 

psykiske færdigheder.  

Ensomhed STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende ensomhed er god. 

STS+ vurderer, at hjælp og støtte vedrørende ensomhed i meget høj grad 

bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Det vægtes tillige i vurderingen, 

at hovedparten af medarbejderne kan håndtere ”den svære samtale”, når 

der er behov herfor.  

5 

Dokumentation STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende dokumentation er 

god.  

STS+ vurderer, at plejehjemmet i høj grad sikrer relevant og konkret 

dokumentation. Der følges op på alle borgeres funktionsniveau en gang 

årligt eller løbende ved behov med henblik på, at alle borgere modtager 

den hjælp og støtte de har ret til ifølge loven og den kvalitetsstandard, 

kommunalbestyrelsen har besluttet. Det vægtes tillige i vurderingen, at 

medarbejdere/leder videndeler dagligt samt at dokumentationen afspejler 

faglighed og etik.   

STS+ vurderer, at der i den fremviste dokumentation er få mangler.  

4 

 

1.3.  TILSYNETS FORSLAG TIL KVALITETSLØFT 

Tilsynet har givet anledning til følgende forslag til kvalitetsløft. 

Forslag til kvalitetsløft 

1. plejehjemmet fremadrettet har fokus på at minimere anvendelse af ikke fastansatte medarbejdere 

2. plejehjemmet reagerer på alle borgeres kald ved behov for hjælp og støtte 

3. plejehjemmet fremadrettet har fokus på hjælpemidler, herunder f.eks. gribetang, tallerken med 

kant m.m. 

4. plejehjemmet har fokus på, at alle borgere får måltidsstøtte i et afstresset miljø med henblik på, at 

borgere får gode måltidsoplevelser 

5. plejehjemmet har fokus på, at borgere der indtager mad i egen bolig tilbydes den rette 

måltidsstøtte 

6. plejehjemmet har fokus på, at alle borgere får tilbudt mad de kan tygge  

7. plejehjemmet fortsat har fokus på, at støj og uro i fællesrummet minimeres 

8. plejehjemmet har fokus på at implementere øget viden om genoptræning samt vedligeholdende 

træning samt anvender den opdaterede viden i daglig praksis 

9. plejehjemmet har fokus på, at sikre afkrydsning i tæt tilknytning til udlevering af medicin 
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10. plejehjemmet kan med fordel overveje, om det ville være hensigtsmæssigt at afkrydse alle opgaver 

i tæt tilknytning til udførelse  

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
2.1. OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET LYKKEVALG 

Adresse 

Lykkevalg 5a, Korinth, 5600 Faaborg 

Leder 

Børge F. Hansen – boerh@fmk.dk  

Antal borgere 

27 

Antal ansatte og personalesammensætning 

24 fastansatte: 1 sygeplejerske, 6 social og sundhedsassistenter, 9 social og sundhedshjælpere, 2 

pædagoger, 1 sygehjælper, 1 praktikvejleder, 1 økonoma, 1 rengøringsassistent, 2 husassistenter (køkken) 

Elever: 3 social og sundhedsassistenter, 3 social og sundhedshjælpere 

Afløser: 2 sygeplejestuderende, 2 social og sundhedshjælpere, 1 social og sundhedsassistenter, 4 ikke 

faglært personale 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

2. marts 2022 kl. 8.45 til 13.00 

Deltagere i interviews 

• 2 borgere (enkeltinterview) 

• 2 medarbejdere (gruppeinterview) 

• 1 medarbejder (fremvisning af dokumentation) 

• 1 Leder (Skype interview den 8. marts 2022) 

Skriftligt materiale og online oplysninger 

• Tilsynspolitik 2022 

• Værdighedspolitik 2019 - 2022 

• Kvalitetsstandard 2022: 
- Personlig hjælp og pleje SEL § 83 stk. 1, nr. 1.  
- Praktisk hjælp SEL § 83 stk. 1, nr. 2. 
- Madservice for hjemmeboende. Døgnkost for plejehjem, botilbud og rehabiliteringscenter  

SEL § 83 stk. 1, nr. 3. 
- Genoptræning SEL § 86 stk. 1.  
- Vedligeholdende træning SEL § 86 stk. 2. 

• Kvalitetsvurdering af d. 4. juni 2021 

• Plejehjemmets hjemmeside 

• Liste over personalesammensætning 

• Partshøringssvar modtaget 29.03.2022 – Giver ikke anledning til ændring i kvalitetsvurdering 
 

Tilsynskonsulent: 

Anna Rask Poulsen 

DATAGRUNDLAG 
3.1.  OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN  

mailto:boerh@fmk.dk


 

6 
 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser i overensstemmelse, at tidligere forslag til kvalitetsløft i 

Tilsynsrapport 2021 har givet anledning til drøftelse, refleksion og udvikling.  

 

3.2.   PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser i overensstemmelse, at borgerne får den personlig 

hjælp og pleje de har behov for og hjælpen følger Kvalitetsstandarden. Der følges 

løbende op på den tildelte hjælp og der justeres ved behov herfor. Borgerne udtrykker 

tilfredshed med hjælpen, dog tilføjer medarbejderne, at nogle borgere er utilfredse med, 

at de skal vente på medarbejderne om morgen. Nogle borgere er også kede af, at der 

ofte kommer medarbejdere der ikke er genkendelige for den enkelte borger, tilføjer 

medarbejderne. Leder er enig i, at der anvendes flere faste vikarer samt tilkalder vikarer, 

idet der på nuværende tidspunkt er 5 vakante stillinger. 

Medarbejderne og leder oplyser, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang. Borger 

oplyser, at vedkommende ikke selv kan hjælpe til.  

Medarbejderne oplyser, at borgerne selv bestemmer, hvornår dagen starter og, hvornår 

dagen slutter. Borgerne er enige heri.  

Medarbejderne oplyser, at borgerne behandles med værdighed og respekt i alle 

plejesituationer og medarbejderne er opmærksomme på, at alle borgere er velsoigneret. 

Leder er enig heri og tilføjer, at opstår der problematikker, f.eks. ved uetiske 

behandlinger af borgere, drøftes dette med de pågældende medarbejdere.  

Borger oplyser, at vedkommende klarer alt egenomsorg selv. Dog bortset fra, at 

medarbejderne hjælper borger med, at få creme på ryggen.  

Borger oplyser, at vedkommende får hjælp til bad 2 gange ugentlig, toiletbesøg og den 

daglig egenomsorg. Borger supplerer med, at medarbejderne behandler vedkommende 

med respekt og værdighed under plejesituationer og medarbejderne er også gode til, at 

gøre opmærksom på, hvis der f.eks. er pletter på tøjet. Borger føler sig velsoigneret og 

veltilpas, tilføjer borger.  

Borger oplyser, at vedkommende ønsker at medarbejderne reagerer hurtigere på kald, da 

der går for lang tid, når der f.eks. er tale om toiletbesøg. Borger tilføjer, at vedkommende 

både har hørt fra medarbejderne og selv observeret, at der er mangel på genkendelige 

medarbejdere. 

Vurdering 

ene3 

Kvaliteten vedrørende personlig hjælp og pleje bedømmes at være opfyldt i middel grad. 

STS+ vurderer det positivt, at 

- plejehjemmet sikrer, at borgerne får den nødvendige hjælp og støtte til den 

personlig pleje i forhold til borgernes aktuelle behov, jf. kommunens 

Kvalitetsstandard 

- plejehjemmet arbejder med rehabiliterende tilgang og inddrager alle borgere 

i delprocesserne i det omfang det er muligt   

- plejehjemmet har fokus på værdighed og etik i samspillet med alle borgere 

- borgerne overordnet er tilfredse med den hjælp de modtager 

- borgerne har medindflydelse på, hvornår dagen starter og slutter 
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STS+ vurderer det negativt, at 

- mangel på faste medarbejdere får indflydelse på alle borgeres mulighed for 

genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen  

- borgere skal vente på medarbejdere om morgenen 

- medarbejdere reagerer for sent ved kald, når behov for hjælp til toiletbesøg 

 

3.3.   PRAKTISK HJÆLP 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne modtager praktisk hjælp, jf. 

Kvalitetsstandarden. Medarbejderne vurderer løbende om der er behov for justeringer i 

den praktiske hjælp, så hjælpen hele tiden tilpasses den enkelte borgeres aktuelle behov. 

Desuden tilføjes, at borgerne, så vidt muligt, inddrages i delprocesserne. 

 

Leder og medarbejderne oplyser, at alle borgere inddrages i beslutninger om tidspunkter 

for rengøring. Desuden rengør medarbejderne dagligt hos den enkelte borger ved behov 

herfor.  

 

Medarbejderne oplyser, at de informerer borgerne om mulighed for ansøgning om 

hovedrengøring en gang årligt. Dog kan der være behov for, at der kommer faste 

retningslinjer herfor. Leder er ikke bekendt med muligheden for hovedrengøring, jf. 

Kvalitetsstandarden, og vil derfor fremadrettet have fokus herpå, oplyser leder.  

 

Medarbejderne oplyser, at hjælpen bidrager til at holde alle borgeres boliger rene og 

borgerne udtrykker tilfredshed hermed.  

 

Borger oplyser, at vedkommende har rengøring hver 14. dag og er tilfreds hermed. 

Borger udfører selv de praktiske opgaver i boligen i den mellemliggende periode, tilføjer 

borger.  

 

Borger oplyser, at vedkommende har rengøring hver 14. dag og derudover hjælper 

medarbejderne med, at holde boligen pæn og ren, hvilket borger er meget tilfreds med.  

Borger tilføjer, at vedkommende ikke selv kan bidrage med hjælp til rengøring. Yderligere 

tilføjer borger, at vedkommende ville have gavn af et hjælpemiddel til, at samle tabte ting 

op fra gulv.  

 

Vurdering 

5 

Kvaliteten vedrørende praktisk hjælp bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet sikrer, at borgerne får den nødvendige hjælp og støtte til den 

praktiske hjælp i forhold til borgernes aktuelle behov og jf. kommunens 

Kvalitetsstandard 

- plejehjemmet inddrager alle borgere i delprocesserne i det omfang det er 

muligt   

- borgere inddrages i planlægning af rengøringstidspunkter 
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- borgere i meget høj grad er tilfredse med den praktiske hjælp 

 

3.4.   MAD OG MÅLTIDSOPLEVELSE 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne modtager hjælp og støtte til måltider, jf. 

Kvalitetsstandarden, hvis der er behov herfor. Dette gælder både i fællesrummet samt i 

borgernes egne boliger. Borgerne giver udtryk for, at maden smager godt, dufter godt og 

ser indbydende ud, tilføjer leder og medarbejderne. 

Medarbejderne og leder oplyser, at der i fællesrummet er 4 borde, hvor borgerne er 

fordelt i forhold til den enkelte borgeres behov for måltidsstøtte samt i forhold til 

relationer borgerne imellem. Der skal, som udgangspunkt, sidde en medarbejder ved 

hvert bord. Leder og medarbejderne oplyser supplerende hertil, at der i perioder med 

personalemangel ikke har været en fast medarbejder ved alle borde. Personalemanglen 

bevirker, at medarbejderne er presset i måltidssituationer, hvilket påvirker den enkelte 

borgeres måltidsoplevelse negativt, tilføjer leder og medarbejdere.  

Borger oplyser, at medarbejderne ofte presses i spisesituationer, da der nogle gange kun 

er 2 medarbejdere til stede, der skal støtte og hjælpe til ved 4 borde. På de gode dage er 

der 3 medarbejdere. Dette giver ikke en god måltidsoplevelse, tilføjer borger.  

Leder og medarbejderne oplyser, at der altid forsøges at skabe en god stemning under de 

fælles måltider.  

Leder og medarbejderne oplyser, at nogle borgere får særkost. Leder tilføjer, at det er 

den enkelte borgers kontaktperson, i samarbejde med borger, sygeplejerske og 

økonoma, der har ansvaret for at udarbejde ernæringsscreeninger.  

Borger oplyser, at morgenmaden er god, men at aftensmaden ikke giver pågældende lyst 

til at spise. Maden er fuldstændig uden smag og ofte er kødet kogt ud. Borger kan ikke 

lide kartofler og får derfor tilbudt ris og pasta i stedet for, tilføjer borger.  

Borger oplyser, at aftensmaden indtages i fællesrummet, men borger skal tvinge sig selv 

til at deltage i fællesspisning, da der ved bordet bliver talt om det samme hele tiden og 

der er generelt støj og uro i lokalet. Støj og gentagelser fra øvrige borgere, gør det svært 

at være i, tilføjer borger.  

Borger oplyser, at vedkommende spiser alle måltider i egen bolig. Morgenmaden er god, 

frokosten, som altid består af smørrebrød, er ensformig og der serveres kun en lun ret en 

gang i mellem. Aftensmaden er ofte smagløs og mange gange er kartoflerne ikke kogt 

nok. Borger tilføjer, at vedkommende også har svært ved at tygge kødet, grundet 

tandprotese. Medarbejderne hjælper med at skære maden ud, men borger har også 

behov for, at medarbejderne hjælper til med at sætte maden på gaflen, tilføjer borger. 

Borger oplyser afslutningsvis, at vedkommende har forsøgt sig med specielt bestik, men 

det lykkedes ikke. 

STS+ observerer, i forbindelse med frokost, at maden er udskåret og serveres på en 

frokosttallerken uden høj kant. Medarbejder forlader boligen uden tilbud om 

måltidsstøtte. STS+ bemærker, jf. borgerens oplysning, at vedkommende har et behov for 

måltidsstøtte.  
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Borger oplyser yderligere, at medarbejderne prøver at motivere for, at borger spiser 

sammen med de øvrige borgere.  

Borgerne oplyser, at de selv bestemmer hvor de ønsker at indtage deres måltider. 

Yderligere tilføjes, at de ikke har medbestemmelse i valg af retter til aftensmåltidet, men 

er tilfredse hermed.   

Vurdering 

3 

 

Kvaliteten vedrørende mad og måltidsoplevelse bedømmes at være opfyldt i middel grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet sikrer, at alle borgere modtager hjælp og støtte til måltider, jf. 

Kvalitetsstandarden 

- plejehjemmet har fokus på, at borgere med behov for måltidsstøtte hjælpes 

- plejehjemmet har fokus på at skabe en god madoplevelse i fællesrummet 

- plejehjemmet sikrer, at borgerne selv bestemmer, hvor maden indtages.  

- hovedparten af borgerne er tilfredse med maden  

- plejehjemmet sikrer, at borgerne tilbydes ernæringsscreening 

 

STS+ vurderer det negativt, at  

- personalemangel presser medarbejderne i forbindelse med måltidsstøtte til 

den enkelte borger i fællesrummet 

- nogle borgere mangler måltidsstøtte i egen bolig 

- personalemangel har indflydelse på alle borgeres måltidsoplevelse i 

fællesrummet 

- nogle borgere er utilfredse med aftensmaden, nogle borgere har svært ved at 

tygge maden  

- uro og støj i fællesrummet fortsat påvirker nogle borgeres måltidsoplevelse  

- plejehjemmet mangler fokus på mulige hjælpemidler, f.eks. tallerken med         

kant, til borgere der har behov herfor  

 

 

3.5.   TRÆNING 

 

3.5.1   Genoptræning  

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er borgere i 

genoptræningsforløb efter endt sygdomsforløb. Leder tilføjer, at medarbejderne 

kontakter/henviser til ergo- og/eller fysioterapeut, eksterne, ved vurderet behov for 

genoptræning. Medarbejderne enige heri, men oplyser samtidigt, at 

genoptræningsbehovet hos den enkelte borger meget sjældent, det seneste år, har været 

et tema på team- og/eller personalemøder. Der er fremadrettet behov for fokus på 

faglige drøftelser om muligheden for genoptræning af borgere efter endt sygdomsforløb. 

Desuden supplerer medarbejderne med, at nyansatte medarbejdere samt faste vikarer, 

mangler kendskab hertil. 
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Borgerne oplyser, at de ikke har været omfattet af en genoptræningsplan efter et 

sygdomsforløb. 

Vurdering  

4 

Kvaliteten vedrørende genoptræning bedømmes at være opfyldt i høj grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet er bekendt med muligheden for genoptræning efter end 

sygdomsforløb, jf. Kvalitetsstandarden 

- plejehjemmet er bekendt med procedurer herfor, jf. Kvalitetsstandarden 

STS+ vurderer det negativt, at  

- plejehjemmet det seneste år ikke har haft kvalificeret fokus på, om borgere, 

jf. Kvalitetsstandarden, burde henvises til eksterne samarbejdspartnere for 

undersøgelse og vurdering af de fysiske og mentale færdigheder 

 

 

3.5.2.  Vedligeholdende træning  

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er borgere der er 

omfattet af vedligeholdende træning. Leder tilføjer, at der er tale om et 

demensplejehjem, hvor borgerne har mentale udfordringer i forhold til, at deltage i 

vedligeholdende træning i aktivitetscentrene. Leder tilføjer desuden, at vedkommende 

ikke er nok bekendt med kommunes Kvalitetsstandard vedrørende vedligeholdende 

træning og vil fremadrettet have fokus herpå. Medarbejderne tilføjer, at der er behov for 

øget kendskab til muligheden for vedligeholdende træning. 

 

Borger oplyser, at vedkommende selv træner i fitnesscenter og anden borger oplyser, at 

vedkommende ikke deltager i vedligeholdende træning, men vedkommende har i flere år 

haft fysioterapeut, selvbetalt, en gang om ugen til træning af nakke og ben.  

 

Vurdering 

2 

Kvaliteten vedrørende vedligeholdende træning bedømmes at være opfyldt i lav grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet er delvis bekendt med Kvalitetsstandarden inden for 

vedligeholdende træning 

 

STS+ vurderer det negativt, at  

- plejehjemmet kun delvis er bekendt med Kvalitetsstandardens muligheder 

inden for vedligeholdende træning. Herunder at det er muligt for borgere, 

med svær demens, at få tilbudt individuel træning i eget hjem 

- plejehjemmet ikke sikrer, at alle borgere med behov for vedligeholdende 

træning, henvises til afdelingen for Forebyggelse, Træning og Rehabilitering  

- plejehjemmet mangler opdateret viden om Kvalitetsstandarden vedrørende 

vedligeholdende træning samt videndeling heraf 

 



 

11 
 

3.6. ENSOMHED 

Indsamlet data Medarbejderne oplyser, at de har god erfaring og viden i forhold til, at forebygge og 

håndtere ”den svære samtale” og/eller samtaler, hvor borgere er triste og kede af det.  

Medarbejder tilføjer, at vedkommende er uddannet pædagog og har tilegnet sig viden 

om ”den svære samtale” via tidligere job. Leder tilføjer, at medarbejderne er gode til at 

observere adfærdsændringer og efterfølgende italesætte observationerne med 

pågældende borger. Det er ikke alle medarbejdere der er trygge ved at tale med borgere 

om døden, og i den forbindelse kontaktes anden kollega for hjælp hertil, tilføjer leder. 

Yderligere tilføjer leder, at samtaler med borgerne om deres seksualitet kan være svære. 

Der er ingen af medarbejderne der er uddannet Seksualvejleder og leder er ikke bekendt 

med, om der i kommunen er Seksualvejleder, der kan kontaktes med henblik på 

videndeling. Leder har fokus herpå, idet samtaler og eventuel iværksættelse af handlinger 

kan medvirke til, at udad reagerende adfærd minimeres og borgerne føler sig mindre 

ensom/alene, tilføjer leder.  

 

Leder og medarbejderne oplyser, at der er flere forskellige aktiviteter, der medvirker til at 

forebygge ensomhed. Medarbejderne motiverer borgerne til deltagelse i socialt samvær, 

både i forhold til aktiviteter og i forhold til fælles måltider, men respekterer også 

borgernes egne valg, tilføjer leder og medarbejdere. Leder supplerer med, at 

aktiviteterne planlægges af medarbejder, og det er altid muligt for borgere at komme 

med forslag hertil. 

 

Borger oplyser, at hvis borger er ked af det eller trist kontaktes pårørende eller 

kontaktpersonen.  

 

Borger oplyser, at vedkommende ikke oplever ensomhed, citat, ”jeg hviler godt i mit eget 

selskab”. Borger oplyser desuden, at vedkommende ikke kan huske om der tilbydes 

forskellige aktiviteter, som vedkommende kan deltage i. Anden borger oplyser, at 

vedkommende klarer sig uden deltagelse i de tilbudte aktiviteter, idet vedkommende selv 

træner i fitnesscenter samt kommer meget ud i nærområdet.  

 

 

Vurdering 

5 

Kvaliteten vedrørende ensomhed bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet motiverer borgere til deltagelse i socialt samvær med andre 

borgere 

- plejehjemmets indsats forebygger ensomhed med tilbud om deltagelse i 

forskellige aktiviteter  

- hovedparten af medarbejderne håndterer ”den svære samtale” 

- plejehjemmet anvender rotation mellem medarbejdere, hvis medarbejder er 

utryg ved at påtage sig samtaler med borgere om ensomhed, tristhed, 

seksualitet og døden 
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3.7.  DOKUMENTATION 

Indsamlet data Medarbejderne oplyser, at de sikrer al nødvendig dokumentation dagligt. Der 

dokumenteres løbende observationer og der er opfølgning herpå. Medarbejderne tilføjer, 

at de daglige opgaver afkrydses i kalender, når opgaven er fuldført. Alle opgaver skal 

afkrydses senest ved arbejdstids ophør eller opgaven videregives til anden kollega, der så 

bliver ansvarlig herfor. Medarbejder supplerer med, at ved udlevering af medicin, skal 

opgaven altid afkrydses i tæt tilknytning hertil.  

 

Medarbejderne oplyser, at der minimum en gang årligt afholdes behandlingsmøder, hvor 

den enkelte borgeres funktionsevne vurdering gennemgås med henblik på, at justere den 

samlede hjælp og støtte i hverdagen ved behov herfor. Dette foregår i samarbejde med 

borger, pårørende, kontaktperson samt relevante eksterne samarbejdspartnere.   

 

Medarbejderne oplyser, at der videndeles dagligt, hvor også leder deltager. Yderligere er 

der løbende faglig sparring ved behov herfor. Leder supplerer med, at der er fokus på 

drøftelse af faglighed og etik i dokumentationen.   

 

Leder oplyser, at alle borgere visiteres med en samlet ydelsespakke. Medarbejderne 

vurderer og dokumenterer, i Tilstandshjul/døgnrytme, fordeling af hjælp og støtte ud fra 

den enkelte borgers behov. Medarbejder tilføjer, at der ligeledes beskrives, hvad borger 

har ressourcer til at deltage med.  

 

Det fremgår af stikprøver af 2 borgeres dokumentation, at: 

- borgerens støttebehov er beskrevet i døgnrytme og Tilstandshjul 

- observationer ses på Tilstandsbeskrivelse samt overblik og der er dato for 

opfølgning  

- Døgnrytmeplan beskriver borgerens egen indsats samt medarbejdernes 

indsats, herunder handleanvisninger på, hvordan hjælpen gives 

- borgerens ernæringsmæssige udsving følges op af regelmæssig vejning  

- ernæringsscreening foretaget 

- beskrivelse afspejler faglighed og etik 

 

Følgende opgaver er afkrydset: 

- hjælp til bad  

- hjælp til toiletbesøg 

- måling af blodsukker 

 

Følgende opgaver er ikke afkrydset kl. 12.45: 

- udlevering af medicin kl. 8.00 

- udlevering af medicin kl. 11.00 

- hjælp til kompressionsstrømpe  

- hjælp til personlig hygiejne 
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Vurdering 

4  

Kvaliteten vedrørende dokumentation bedømmes at være opfyldt i høj grad. 

STS+ vurderer det positivt, at 

- plejehjemmet har løbende fokus på det samlede støttebehov til den enkelte 

borger   

- plejehjemmet dokumenterer dagligt relevante observationer og følger op 

herpå 

- plejehjemmet afholder behandlingsmøder med henblik på opfølgning og 

justering af alle borgeres funktionsvurdering ved behov herfor 

- plejehjemmet inddrager relevante eksterne samarbejdspartnere ved behov 

herfor 

- plejehjemmet har videndeling dagligt samt løbende faglig sparring ved behov 

herfor  

STS+ vurderer det negativt, at 

- plejehjemmet mangler afkrydsning af udleveret medicin i Fælles Medicinkort 

i tæt tilknytning til udlevering 

 

 

FORMÅL OG METODE 
4.1. FORMÅL MED TILSYNET 

Kvalitetsvurderingen er udarbejdet på baggrund af uanmeldt tilsynsbesøg jf. servicelovens §§ 83 og 86 samt 

med baggrund i de mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og STS+ aftalte områder. 

I henhold til Servicelovens § 151 og Retssikkerhedslovens § 16 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre 

tilsyn med de enkelte plejehjem. 

Formålet med tilsynet er: 

• At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som 

kommunalbestyrelsen har truffet. 

• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. 

• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. 

 

Dermed skal tilsynene bidrage til at sikre kvaliteten, herunder at der er overensstemmelse mellem tilbuddets 

hverdag, kommunens retningslinjer og gældende lovgivning. 

4.2. METODE OG TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynet benytter en række metoder til indsamling og analyse af data, som alle har udgangspunkt i den 

rehabiliterende, anerkendende og værdibaserende tilgang. Gennem dialog, observationer og skriftligt 

materiale trianguleres data således, at et validt resultat kan tilvejebringes til brug for plejehjemmets samt 

forvaltningens fremadrettede kvalitetsudvikling i takt med borgernes behov. Vi vægter kontrol, udviklings- 

samt læringsperspektivet højt. 
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De anvendte metoder er kvalitative interviews; strukturerede eller semistrukturerede, 

fokusgruppeinterviews, samt observationer med påfølgende analyse af den indsamlede dokumentation. 

Tilsynene foregår uanmeldte. Forud for interview med borgere indhenter plejehjemmets accept fra de 

pågældende borgere.  

Et tilsyn kan overordnet organiseres som følger: 

• Interview med medarbejdere  

• Interview med borgere 

• Interview med leder  

• Eventuelt interview med pårørende  

 

Derudover indhenter tilsynet materiale fra kommunen, herunder Kvalitetsstandarder, Tilsynspolitik, 

Værdighedspolitikker, og benytter online oplysninger fra plejehjemmets hjemmeside, der kan indgå ved det 

konkrete tilsyn. 

 

4.3. BEDØMMELSESSKALA 

Bedømmelsesskala 

5 i meget høj grad tilfredsstillende • Der er ingen mangler i opfyldelsen  
• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgerne  
• Alle elementer i indikatoren er opfyldt  

4 i høj grad tilfredsstillende • Der er få mangler i opfyldelsen  
• Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne  
• Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt  

3 i middel grad tilfredsstillende 

 

 

• Der er en del mangler i opfyldelsen  
• Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne  
• En del af elementerne i indikatoren er opfyldt  

2 i lav grad tilfredsstillende 

 

 

• Der er mange mangler i opfyldelsen  
• Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne  
• Få af elementerne i indikatoren er opfyldt  

1 i meget lav grad tilfredsstillende 

 

• Der er omfattende mangler i opfyldelsen  
• Indikatoren er opfyldt i forhold til meget få/ingen af 

borgerne  
• Meget få af elementerne i indikatoren er opfyldt  

KONTAKTOPLYSNINGER 
5.1. PRÆSENTATION AF STS+ 

STS+ er en del af Socialtilsyn Syd. Socialtilsyn Syd er et af i alt fem socialtilsyn i Danmark, der varetager tilsyn 

med de i § 4 i lov om socialtilsyn nævnte tilbud. I tillæg til de i loven fastsatte myndighedsopgaver kan 

socialtilsynene tilbyde at løse konsulentopgaver samt tilbyde undervisning relateret til tilsynenes 

kompetencer. Denne mulighed for at løse andre opgaver end selve tilsynet har Socialtilsyn Syd valgt at 

udfylde gennem STS+. 
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Opgaver udført af STS+ løses af erfarne, engagerede og teoretisk kvalificerede tilsynskonsulenter og med en 

dedikeret organisation i ryggen.  

Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til: 

Administrationsleder 

Claus Ribe Bagge 

Tlf: 72531987, mail: cbagg@fmk.dk 

 

Specialkonsulent 

Dorthe Vinggaard Jespersen 

Tlf: 72531997, mail dovij@fmk.dk 
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