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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 Humlehaven. 

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

observationer og online oplysninger, er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Humlehaven 

samlet har god kvalitet. 

 

Figuren viser plejehjemmets scorer fordelt på temaer. 

 

1.2.  TEMA VURDERINGER 

Tema Vurdering Score 

Opfølgning på 

tidligere tilsyn 

STS+ konstaterer, at seneste kvalitetsvurdering har givet anledning til 

udvikling og refleksion. 

            X                        

Personlig hjælp og 

pleje 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende personlig hjælp og 

pleje er god.  

 

STS+ vurderer, at personlig hjælp og pleje i meget høj grad tilrettelægges 

og bliver udført på en faglig forsvarlig måde samt, at borgerne i meget høj 

5 

Personlig hjælp og pleje

Praktisk hjælp

Mad og måltidsoplevelse

Træning

Ensomhed

Dokumentation

2022
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grad får den hjælp de har ret til efter loven og den Kvalitetsstandard, 

kommunalbestyrelsen har besluttet.  

 

STS+ vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med den hjælp, 

der ydes.  

 

STS+ vurderer, at plejehjemmet i meget høj grad sikrer, at borgerne 

inddrages i delprocesserne i det omfang, det er muligt.  

 

STS+ vurderer desuden, at plejehjemmet i meget høj grad har fokus på 

værdighed og etik i den leverede hjælp til den personlige pleje og omsorg 

ud fra en respektfuld og anerkendende tilgang.  

 

Praktisk hjælp STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende hjælp og støtte til 

nødvendige praktiske opgaver i hjemmet er god.  

STS+ vurderer, at hjælp og støtte til de nødvendige praktiske opgaver i 

meget høj grad tilrettelægges og bliver udført på en faglig forsvarlig måde 

samt, at borgerne i meget høj grad får den hjælp de har ret til efter loven 

og den Kvalitetsstandard, kommunalbestyrelsen har besluttet.  

STS+ vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med den hjælp, 

der ydes. STS+ vægter desuden i vurderingen, at plejehjemmet har fokus 

på at inddrage de borgere, der kan og vil, i delprocesserne. 

5 

Mad og 

måltidsoplevelse 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende mad og 

måltidsoplevelse er god.  

STS+ vurderer, at hjælp til kost og måltider i meget høj grad tilrettelægges 

og bliver udført på en faglig forsvarlig måde samt, at borgerne i meget høj 

grad får den hjælp de har ret til efter loven og den Kvalitetsstandard, 

kommunalbestyrelsen har besluttet.  

STS+ vurderer, at medarbejderne i meget høj grad er nærværende i 

samværet med borgerne under måltiderne.  

STS+ vurderer, at plejehjemmet i meget høj grad sikrer en målrettet 

ernæringsindsats for alle borgere.  

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

Desuden har borgerne i meget høj grad gode måltidsoplevelser. 

5 

Træning 

 

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

 

STS+ vurderer, at hjælp til genoptræning til alle borgere er begrænset. Det 

vægtes i vurderingen, at plejehjemmet i meget lav grad har viden om 

2,5 
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borgeres ret til hjælp til genoptræning efter loven og den 

Kvalitetsstandarden, kommunalbestyrelsen har besluttet.  

 

STS+ vurderer, at hjælp til vedligeholdende træning i høj grad 

tilrettelægges og bliver udført på en faglig forsvarlig måde samt, at 

borgerne i høj grad får den hjælp de har ret til efter loven og den 

Kvalitetsstandard, kommunalbestyrelsen har besluttet.  

 

STS+ vurderer, at borgere, der modtager vedligeholdende træning, i meget 

høj grad udtrykker tilfredshed hermed.  

 

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 samt, at borgerne i meget høj 

grad får relevant hjælp og støtte vedrørende ensomhed.  

STS+ vurderer, at plejehjemmets forskellige former for aktiviteter i meget 

høj grad medvirker til forebyggelse af ensomhed.  

STS+ vurderer, at fokusområdet Ensomhed i meget høj grad er 

implementeret, og anvendes i daglig praksis.   

5 

Dokumentation STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende dokumentation er 

god.  

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

dokumentation og der følges op herpå.  

STS+ vurderer desuden, at plejehjemmet sikrer faglig sparring og 

videndeling samt, at dokumentationen afspejler faglighed og etik.  

STS+ vurderer, at dokumentationen i nogle tilfælde ikke er registreret 

korrekt, hvilket kan øge risici for fejl.  

4 

 

1.3.  TILSYNETS FORSLAG TIL KVALITETSLØFT 

Tilsynet har givet anledning til følgende forslag til kvalitetsløft. 

Forslag til kvalitetsløft 

1. plejehjemmet sikrer viden om Kvalitetsstandarden 2022 – Genoptræning  

2. plejehjemmet højner informationsniveauet om Kvalitetsstandarden 2022 - Vedligeholdende 

træning til alle medarbejdere  

3. plejehjemmet sikrer korrekt registrering af indsats under ”særlig opmærksomhed”  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

2.1. OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET HUMLEHAVEN 

Adresse 

Humlehaven 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev 

Leder 

Trine Degn  

Antal borgere 

37 

Antal ansatte og personalesammensætning 

35 fastansatte: 12 Social og sundhedsassistenter, 16 Social og sundhedshjælpere, 2 Sygeplejersker, 2 

Husassistenter, 1 Aktivitetsmedarbejder (SSA), 1 Kontoruddannet, 1 fleksjob (SSA/SSH)  

Elever: 1 Sygeplejerskestuderende, 4 Social og sundhedsassistentelever, 2 Social og 

sundhedshjælperelever, 1 EGU 

Tilkalder vikarer: 14 (Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælpere og ufaglærte) 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

06.04.2022 kl. 9.00 til 13.30 

Deltagere i interviews 

• 2 borgere (enkeltinterview) 

• 2 medarbejdere (gruppeinterview) 

• Leder 

• 1 medarbejder (fremvisning af stikprøver) 

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. 03.05.2021 

• Plejehjemmets hjemmeside 

• Fremvisning af dokumentation 

• Partshøringssvar modtaget den 21.04.2022 
 

Tilsynskonsulent: 

Anna Rask Poulsen 

DATAGRUNDLAG 
3.1.  OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN  
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Indsamlet data Leder oplyser, at forslag til kvalitetsløft i seneste kvalitetsvurdering har givet anledning til 

udvikling og refleksion.  

 

3.2.   PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne får den personlige hjælp og pleje de har 

behov for, og hjælpen følger Kvalitetsstandarden. Leder og medarbejderne tilføjer, at 

medarbejderne løbende vurderer om der er behov for justeringer af den personlige hjælp 

og pleje, så hjælpen hele tiden tilpasses den enkelte borgers aktuelle behov.  

Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne giver udtryk for, at de føler sig velsoigneret 

og veltilpas. Desuden er alle medarbejdere opmærksomme på, at borgerne behandles 

med værdighed og respekt. Borgerne oplyser at være enige heri. Leder og medarbejderne 

oplyser desuden, at der drøftes etik og faglighed på personalemøder. 

Leder og medarbejderne oplyser, at borgernes ønsker til f.eks. antallet af bade samt 

tidspunkter herfor, imødekommes så vidt muligt. Medarbejderne arbejder med 

rehabiliterende tilgang, hvor borgernes egne ressourcer inddrages i det omfang, det er 

muligt, tilføjer medarbejderne og leder.  

Medarbejderne oplyser, at hjælpen letter borgernes hverdag og øger borgernes 

livskvalitet. Borgerne tilføjer, at medarbejderne er gode til at hjælpe med den personlige 

hygiejne.  

Leder, medarbejderne og borgerne oplyser, at borgerne selv bestemmer, hvornår dagen 

starter og slutter. 

Medarbejderne oplyser, at forflytningsinstruktørerne (FFI), i samarbejde med 

medarbejderne, har ansvaret for løbende, at vurderer borgeres behov for alle former for 

hjælpemidler inden for området personlig pleje.  

Borgerne oplyser, at de får hjælp til bad en gang ugentlig og borgerne inddrages i de 

opgaver de selv magter, både i forbindelse med bad og den personlige hygiejne. Borgerne 

oplyser, citat, ”jeg vasker selv min overkrop” og ”jeg kommer selv læbestift på.” 

Borgerne tilføjer, at de får den hjælp de har behov for, hvilket de er tilfredse med.  

Vurdering 

5 

Kvaliteten vedrørende personlig hjælp og pleje bedømmes at være opfyldt i meget høj 

grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgerne er tilfredse med den hjælp og støtte de modtager  

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

forhold til borgerne aktuelle behov 

- plejehjemmet yder hjælp og støtte jf. kommunens Kvalitetsstandard 

- plejehjemmet inddrager borgerne i delprocesserne i det omfang, det er 

muligt  

- plejehjemmet har fokus på livskvalitet og værdighed i hjælp til personlig pleje 

ud fra en respektfuld og anerkendende tilgang  

- plejehjemmet har fokus på alle former for hjælpemidler 

 



 

7 
 

 

3.3.   PRAKTISK HJÆLP 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne modtager den hjælp de har behov for, og 

at hjælpen følger Kvalitetsstandarden. Leder og medarbejderne tilføjer, at 

medarbejderne løbende vurderer om der er behov for justeringer af den praktiske hjælp, 

så hjælpen hele tiden tilpasses den enkelte borgers aktuelle behov.  

Leder og medarbejderne oplyser, at medarbejderne derudover yder hjælp til den daglige 

rengøring ved behov herfor. Leder og medarbejderne oplyser, at den hjælp og støtte 

borgerne modtager medvirker til, at borgerne bevarer deres livskvalitet og værdighed. 

Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne, i det omfang borgerne kan og vil, 

inddrages i delprocesserne.   

Medarbejderne oplyser, at borgerne har medindflydelse på tidspunkter for rengøring 

hver 14. dag. Husassistenterne er meget fleksible og imødekommer, så vidt muligt, 

borgernes ønsker, tilføjer medarbejderne. 

Medarbejderne oplyser, at forflytningsinstruktørerne (FFI), i samarbejde med 

medarbejderne, har ansvaret for løbende, at vurderer borgeres behov for alle former for 

hjælpemidler inden for området praktisk hjælp. 

Borgerne oplyser, at de får hjælp til rengøring hver 14. dag samt løbende ved behov. 

Borgerne oplyser desuden, at de inddrages i de praktiske opgaver, som de selv magter, 

citat, ”jeg har også lige støvsuget selv” og ”hvis jeg har det godt, kan jeg hjælpe lidt til.”  

Borgerne oplyser, at de er tilfredse med den hjælp de modtager, og hjælpen medvirker til 

at lette deres hverdag og øge deres livskvalitet.  

Borgerne oplyser, at medarbejderne er gode til at lytte og respektere deres ønsker til 

hjælpen og de er glade og trygge ved medarbejderne.  

Vurdering 

5 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgerne er tilfredse med den hjælp og støtte de modtager 

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

forhold til borgerne aktuelle behov 

- plejehjemmet yder hjælp og støtte jf. kommunens Kvalitetsstandard  

- plejehjemmet har fokus på alle former for hjælpemidler  

- plejehjemmet inddrager de borgere, der kan og vil, i delprocesserne 

 

 

3.4.   MAD OG MÅLTIDSOPLEVELSE 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne får hjælp til kost og måltider i forhold til 

individuelle behov, og hjælpen følger Kvalitetsstandarden.  

Leder og medarbejderne oplyser, at de medvirker til den gode stemning og atmosfære 

under måltiderne. Leder og medarbejderne tilføjer, at  
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- medarbejderne er nærværende under måltiderne 

- medarbejderne yder måltidsstøtte, både i egne boliger og i fællesrummet 

- medarbejderne er koncentreret om borgerne og har ikke andre opgaver 

samtidig med måltidsstøtten 

- medarbejderne forsøger at inddrage alle borgere i interaktion  

Leder og medarbejderne oplyser, at der er opmærksomhed på borgere, der har et behov 

for skærmning under det enkelte måltid. Medarbejdernes ressourcer fordeles om 

morgen, hvor der tages højde for borgere, der har behov for at spise i egen bolig med 

måltidsstøtte. På nuværende tidspunkt har én borger behov for skærmning i egen bolig. 

Leder tilføjer, at de fysiske rammer og faciliteter gør, at det ikke er muligt at inddele i 

mindre spisegrupper i fællesarealet. 

Leder og medarbejderne oplyser, at der ved indflytning samt løbende ved behov 

foretages ernæringsscreening. Yderligere er der kontrolvejning en gang om måneden og 

ved observationer/afvigelser sker der opfølgning herpå. Medarbejderne tilføjer, at alle 

borgere får ældrevenlig kost, hvor fløde altid indgår med henblik på god ernæring.  

Leder oplyser, at ergoterapeut kommer og vurderer, om den enkelte borger får den 

rigtige kostform. Medarbejderne tilføjer, at de løbende drøfter med ergoterapeut og 

køkkenpersonalet, om en borger har behov for skånekost.  

Leder og medarbejderne oplyser, at borgerne selv bestemmer, hvor og hvornår de ønsker 

at indtage deres måltider. Borgerne er enige heri og kommer med eksempler herpå.  

Leder, medarbejderne og borgerne oplyser, at maden smager godt, dufter godt og 

serveres indbydende. Borgerne tilføjer, at maden giver dem lysten til at spise. 

Leder og medarbejderne oplyser desuden, at borgerne giver udtryk for, at de har gode 

måltidsoplevelser. Borger oplyser, at medarbejderne er gode til at støtte og hjælpe de 

borger der har behov for det, og der er god stemning og atmosfære under måltiderne. 

Anden borger tilføjer, at vedkommende skal til Påskefrokost, i fællesrummet på dagen for 

tilsynsbesøget, hvilket vedkommende glæder sig til. STS+ observerer, under interview 

med sidstnævnte borger, at flere medarbejdere kommer til pågældendes lejlighed for at 

hente pågældende, da medarbejderne havde bemærket, at pågældende endnu ikke var 

fremmødt til Påskefrokost i fællesrummet.  

STS+ observerer, at mange borgere deltager i Påskefrokosten. Der er pyntet op i gule 

farver og borgerne er klædt fint på. Der er god stemning og atmosfære i fællesrummet og 

borgerne udviser glæde. Medarbejderne har et godt samspil med borgerne, og støtter og 

hjælper borgerne med, at finde deres pladser.  

STS+ observerer, ved ankomsten til plejehjemmet, at en borger sidder i fællesrummet og 

fløjter glad. 

Leder, medarbejderne og borger oplyser, at borgerne inddrages i valg af menu og til 

fødselsdage vælger borgerne selv menuen.  

Vurdering 

5 

Kvaliteten vedrørende mad og måltidsoplevelse bedømmes at være opfyldt i meget høj 

grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgerne er tilfredse med maden og har gode måltidsoplevelser 

- maden tilpasses den enkelte borgers behov   
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- plejehjemmet yder måltidsstøtte, jf. kommunens Kvalitetsstandard  

- plejehjemmet sikrer målrettet ernæringsindsats for alle borgere  

- plejehjemmet bidrager til den gode måltidsoplevelse  

- plejehjemmet bidrager med fællesaktiviteter, der højner måltidsoplevelserne 

for borgerne 

- plejehjemmets medarbejdere understøtter at alle borgere deltager i fælles 

Påskefrokost 

- borgerne selv bestemmer, hvor de ønsker at spise deres måltider 

STS+ konstaterer, at der er en god, hyggelig og rar stemning og atmosfære i 

fællesrummet på tilsynsdagen, og der er et godt samspil mellem borgere og 

medarbejdere.  

 

3.5.   TRÆNING 

 

3.5.1   Genoptræning  

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at ingen borgere deltager i genoptræning. Leder tilføjer, 

at vedkommende er bekendt med Kvalitetsstandarden, men har ikke haft fokus herpå. 

Medarbejderne supplerer med, at de ikke har kendskab til mulighederne for 

genoptræning, jf. Kvalitetsstandarden.  

Borger oplyser, at vedkommende ikke deltager i et genoptræningsforløb.  

Vurdering  

1 

Kvaliteten vedrørende genoptræning bedømmes at være opfyldt i meget lav grad. 

STS+ vurderer det negativt, at  

- plejehjemmet ikke sikrer borgernes ret til genoptræning efter loven og den 

Kvalitetsstandarden, som kommunalbestyrelsen har besluttet 

 

3.5.2.  Vedligeholdende træning  

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at borgere visiteres til vedligeholdende træning, jf. 

Kvalitetsstandarden. Der er på nuværende tidspunkt, både borgere på holdtræning og i 

individuelle træningsforløb. Medarbejderne tilføjer, at de løbende har samtaler med 

sygeplejerskerne om borgernes eventuelle behov for et vedligeholdende træningsforløb. 

Leder og medarbejderne supplerer med, at forløbene altid tilpasses den enkelte borger 

og borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med forløbene. Medarbejderne tilføjer 

afslutningsvis, at der er kollegaer, der har behov for øget viden om mulighederne for 

vedligeholdende træning. Det vil være godt, hvis leder jævnligt informerer på 

personalemøder herom, tilføjer medarbejderne.  

 

Leder og medarbejderne oplyser, at de motiverer borgerne for deltagelse i 

træningsforløbene. Medarbejderne tilføjer, at hvis en borger ikke på dagen har lyst til at 

deltage, respekteres det.  
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Leder og medarbejderne oplyser, at de har et godt og velfungerende samarbejde med 

eksterne samarbejdspartnere.  

 

Borger oplyser, at vedkommende ikke deltager i et vedligeholdende træningsforløb. 

   

Vurdering 

4 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet sikrer visitering til Forebyggelse, Træning og Rehabilitering ved 

behov herfor  

- plejehjemmet sikrer, at træningen er tilpasset borgernes behov 

- borgerne er tilfredse med den vedligeholdende træning  

- plejehjemmet har et godt og velfungerende samarbejde med eksterne 

aktører 

STS+ vurderer det negativt, at  

- ikke alle medarbejdere har kendskab til muligheden for visitering til 

vedligeholdende træning jf. Kvalitetsstandarden 

 

 

3.6. ENSOMHED 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at temaet Ensomhed er implementeret. Emnet drøftes 

løbende på team -og personalemøder og italesættes også i dagligdagen. Leder tilføjer, at 

der har været afholdt en temadag, hvor intern udviklingssygeplejerske har haft et oplæg i 

”Ensomhed og kommunikation”. Der har ligeledes været ekstern underviser, december 

2021, og holde oplæg om ”Sammen om livet”, hvor der var fokus på emnet Ensomhed.  

 

Medarbejderne oplyser, at de varetager den svære samtale, når borgere har behov 

herfor. Medarbejderne oplyser videre, at de også observerer borgernes kropssprog, 

mimik og humør med henblik på, at være opmærksomme på borgere, der er kede af det. 

Der kan også være borgere der har behov for én til én tid, hvor behovet nødvendigvis 

ikke er dialog, men nærvær. Borgerne virker rolige og trygge i samvær med 

medarbejderne, tilføjer medarbejderne. Leder supplerer med, at alle medarbejdere, som 

udgangspunkt, varetager den svære samtale, og ved behov, er der mulighed for 

medarbejderrotation og faglig sparring.   

 

Leder og medarbejderne oplyser, at plejehjemmet tilbyder flere forskellige aktiviteter, 

f.eks. stolegymnastik, spil, sang, banko, gåture, erindringsdans, ture ud i det blå og 

fredagscafe samt arrangementer i forbindelse med højtider, der medvirker til 

forebyggelse af ensomhed. Borgernes ønsker og interesser for deltagelse i aktiviteterne 

imødekommes.  

 

Borger oplyser, at vedkommende ikke oplever ensomhed og behov for samtale herom. 

Borger er god til at underholde sig selv og har det godt i eget selskab. Borger oplyser, at 
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hvis vedkommende bliver ked af det, taler vedkommende med sin familie. Borger kan 

også tale med medarbejdere, som vedkommende er tryg ved, tilføjer borger.  

 

Borger oplyser, at vedkommende deltager i gymnastik, petanque og i en mandegruppe, 

der spiller bob. Borger er glad for de forskellige aktiviteter og det sociale fællesskab.  

 

Vurdering 

5 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet har implementeret fokusområdet Ensomhed  

- plejehjemmet sikrer løbende undervisning i emnet Ensomhed  

- plejehjemmet drøfter løbende Ensomhed på team -og personalemøder 

- plejehjemmet tilbyder borgerne flere forskellige former for aktiviteter, der 

forebygger ensomhed  

- plejehjemmet er opmærksom på, om der er borgere der har behov for 

samtale og/eller nærvær  

- plejehjemmets medarbejdere er kvalificeret til at varetage den svære samtale  

- borgerne udviser tryghed og tillid til medarbejderne 

 

3.7.  DOKUMENTATION 

Indsamlet data Leder og medarbejderne oplyser, at der løbende dokumenteres observationer/afvigelser 

i borgernes samlede visitering. Dette med henblik på, at den samlede hjælp og støtte 

løbende tilpasses borgernes aktuelle behov. Desuden er der løbende eller minimum en 

gang årligt, opfølgning på borgeres funktionsniveau, tilføjer medarbejder. 

Medarbejder supplerer med, at de daglige opgaver, hos den enkelte borger, fremkommer 

på køreliste. Opgaver afkrydses godkendt/ej godkendt løbende eller senest ved 

vagtskifte. Det er en fast medarbejder (planlægger) der har ansvaret for at gennemgå 

køreliste dagligt med henblik på, at sikre opgaverne er udført hos den enkelte borger.  

 

Leder og medarbejderne oplyser, at der afholdes teammøder, daglige overlap, 

personalemøder og et 15. minutters fagligt møde en gang om ugen, hvor der blandt 

andet drøftes: 

• Faglighed 

• Etik 

• Skriftlighed i dokumentation 

• Medicinudlevering 

• Generel sundhed 

 

Leder supplerer med, at der fra 1. januar 2022 er iværksat audit på dokumentationsdelen 

og det er både intern og ekstern audit.  
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Leder og medarbejder oplyser, at ernæringsscreening foretages ved indflytning. 

Medarbejder tilføjer, at ernæringsscreening registreres i Nexus, hvis 

ernæringsscreeningen giver behov for særlig opmærksomhed.  

 

Det fremgår af 2 stikprøver af borgeres dokumentation, at 

 

- der er sammenhæng mellem visitering og indsatsplanen, der er opdelt i 

socialfaglige og sundhedsfaglige ydelser 

- borgernes støttebehov er beskrevet i Tilstandshjul samt døgnrytme 

- døgnrytme har beskrivelse af borgernes indsats, medarbejdernes indsats, 

herunder handleanvisninger på, hvordan hjælpen gives 

- observation på UTH hændelse er dokumenteret  

- borger deltager i vedligeholdende holdtræning 

- der ses eksempler på, at feltet ”særlig opmærksomhed” er registreret under 

forkert indsats 

- der ses eksempel på kontrolvejning  

- ydelser fremgår af kalender 

- beskrivelserne afspejler faglighed og etik 

 

Følgende opgaver er godkendt hos borgere: 

- personlig hygiejne  

- medicinudlevering  

- medicindosering 

 

Vurdering 

4 

Kvaliteten vedrørende dokumentation bedømmes at være opfyldt i høj grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet vurderer det samlede støttebehov til alle borgere løbende 

- plejehjemmet dokumenterer relevante observationer/afvigelser og følger op 

herpå  

- plejehjemmet gennemgår den enkelte borgers samlede visitering minimum 

en gang årligt  

- plejehjemmet har intern og ekstern audit på dokumentationsdelen 

- plejehjemmet sikrer faglig sparring og videndeling  

- plejehjemmet sikrer opfølgningsdato på observation/afvigelse 

- plejehjemmets dokumentation afspejler faglighed og etik 

 

STS+ vurderer det negativt, at  

- beskrivelser der tilhører feltet ”særlig opmærksomhed” er registreret forkert, 

hvilket øger risici for fejl 
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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. 

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. 
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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+. 

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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