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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 Tingager. Med 

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

og online oplysninger, er tilsynets overordnede vurdering, at plejehjemmet Tingager 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. 

                        

Personlig hjælp og 

pleje 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende personlig hjælp og 
pleje er god.  
 
STS+ vurderer, at personlig hjælp og pleje 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. 
 

4 

Personlig hjælp og pleje

Praktisk hjælp

Mad og måltidsoplevelse

Træning

Ensomhed

Dokumentation

2022

2022
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STS+ vurderer, at borgerne i høj grad er tilfredse med den hjælp, der ydes. 
 
STS+ vurderer, at ikke alle borgeres behov for nødkald imødekommes. 
 

Praktisk hjælp STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende hjælp eller støtte til 
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet er god.  
 
STS+ vurderer, at hjælp eller støtte til 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. 

5 

Mad og 

måltidsoplevelse 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende mad og 
måltidsoplevelser er middel.  
 
STS+ vurderer, at hjælp til kost og måltider i middel grad tilrettelægges og 
bliver udført på en faglig forsvarlig måde, samt at borgerne i middel grad 
får den hjælp de har ret til efter loven og den kvalitetsstandard, 
kommunalbestyrelsen har besluttet.  
 
STS+ vurderer, at de fleste borgere er tilfredse med maden.   
 
STS+ vurderer, at ikke alle borgere er tilfredse med al kosten. 

STS+ vurderer, at der kan forekomme uro og konflikter under måltiderne. 

STS+ vurderer, at plejehjemmet ikke sikrer ernæringsscreening af alle 

borgere. 

3 

Træning 

 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende træning er god.   
 
STS+ vurderer, at hjælp til 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 borgerne er tilfredse med træningen. 
 
STS+ vurderer, at samarbejdet med eksterne trænende terapeuter i 
forhold til vedligeholdende træning er mangelfuld.  
 

4,5 

Ensomhed STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende ensomhed er middel. 
 
STS+ vurderer, at hjælp og støtte vedrørende ensomhed i middel grad 
bliver udført på en faglig forsvarlig måde, og at borgerne i middel grad får 
relevant hjælp og støtte vedrørende ensomhed. 

STS+ vurderer, at nogle borgere udviser tegn på ensomhed. 
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STS+ vurderer, at plejehjemmet ikke understøtter alle borgere, der viser 
tegn på ensomhed.  

STS+ vurderer, at plejehjemmet mangler at implementere fokusområdet 
ensomhed. 
 

Dokumentation STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende dokumentation er 
lav. 
 
STS+ vurderer, at plejehjemmet i lav grad sikrer relevant, konkret og 
overskuelig dokumentation, og at dokumentationen i lav grad afspejler 
faglighed og etik. 

STS+ vurderer, at ikke al dokumentation sikres, og dele af 

dokumentationen er mangelfuld.  

2 

 

1.3.  TILSYNETS FORSLAG TIL KVALITETSLØFT 

Tilsynet har givet anledning til følgende forslag til kvalitetsløft. 

Forslag til kvalitetsløft 

1. Sikre al relevant og nødvendig dokumentation af hjælpen og indsatsen omkring den enkelte 
borger, samt løbende opdateringer og opfølgninger heraf. 

2. Have øget fokus på at understøtte og imødekomme alle borgeres behov, med henblik på at 

forebygge og håndtere tristhed og ensomhed.  

3. Have øget fokus på at implementere temaet Ensomhed.  

4. Have øget fokus på at optimere samarbejdet med trænende terapeuter i forhold til 

vedligeholdende træning. 

5. Have øget fokus på at borgernes vedligeholdende træning optimeres, ved at sikre sammenhæng 

mellem visiteret træning og hverdagstræning. 

6. Have øget fokus på at alle borgeres behov for at kunne tilkalde hjælp via nødkald imødekommes. 

7. Sikre at alle borgere ernæringsscreenes. 

8. Have øget fokus på alle borgeres tilfredshed med al kost. 

9. Have øget fokus på at minimere uro og konflikter under måltiderne, med henblik på den gode 

måltidsoplevelse for alle borgere.  

10. Have fokus på, at der skabes øget overensstemmelse mellem leder og medarbejderes vurderinger 

/ oplevelser af praksis.  

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

2.1. OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET TINGAGER 

Adresse 

Østre Ringvej 7-9, 5750 Ringe 

Leder 

Dorte Pihl Mikkelsen 

Antal borgere 

58 
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Antal ansatte og personalesammensætning 

71 fastansatte i alt: 2 sygeplejersker, 20 SOSU-assistenter, 27 SOSU-hjælpere, 4 sygehjælpere, 2 

husassistenter, 1 ergoterapeut, 1 teknisk servicemedarbejder og 4 ufaglærte (fleksjob), 5 SOSU-

assistentelever, 3 SOSU-hjælperelever, 1 EGU-elev og 1 EUX-elev. 

7 faste vikarer: 4 sygeplejerskestuderende og 3 SOSU-hjælpere. 

4 tilkaldevikarer: ufaglærte 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

D. 16-03-2022 kl. 8.45-13.20 

Deltagere i interviews 

• 3 borgere (enkeltinterview) 

• 3 medarbejdere (gruppeinterview) 

• 1 leder 

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. 22-05-2021. 

• Plejehjemmets hjemmeside. 

• Fremvisning af dokumentation. 

• Høringssvar (d. 11-04-2022). 

Tilsynskonsulent: 

Lise Rudbæk 

DATAGRUNDLAG 
3.1.  OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN  

Indsamlet data Det fremgår af oplysninger fra medarbejdere og leder, at tidligere tilsynsrapport har givet 

anledning til drøftelse, refleksion og udvikling i plejehjemmet. 

 

 

3.2.   PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 

Indsamlet data Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne får den hjælp de har behov for, samt at 

hjælpen følger Kvalitetsstandarden. Medarbejdere og leder tilføjer, at de sikrer den 

nødvendige omsorg til alle borgere og imødekommer alle borgeres individuelle behov for 

hjælp, der løbende vurderes og tilpasses. Borgere oplyser, at de får den hjælp, de har 

behov for, og at de er tilfredse med hjælpen. Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne 

udtrykker tilfredshed med hjælpen. 
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Borgere oplyser, at de altid føler sig veltilpasse og velsoignerede. Medarbejdere og leder 

oplyser, at det prioriteres, at borgerne føler sig veltilpasse og velsoignerede, og kommer 

med eksempler herpå.  

Borgere oplyser, at de får hjælp til bad en gang ugentligt, hvilket er passende. En borger 

tilføjer, at et ekstra ugentligt bad ville være optimalt. Medarbejdere og leder oplyser, at 

borgerne tilbydes hjælp til bad en gang ugentligt, og at enkelte borgere tilbydes ekstra 

bad, når der er en faglig vurderet grund hertil. Medarbejdere og leder tilføjer, at de 

forsøger at imødekomme borgernes ønsker og behov i forhold til tidspunktet og 

ugedagen for hjælp til bad.  

En borger oplyser, at vedkommende er delvis selvhjulpen med personlig pleje. To borgere 

oplyser, at de får fuld hjælp til personlig pleje, dog tilføjer en borger, at på ”gode” dage 

kan vedkommende klare dele af egenomsorgen. Medarbejdere oplyser, at de fleste 

borgere har behov for fuld hjælp, enkelte borgere er delvis selvhjulpne og en borger 

klarer selv sin egenomsorg de fleste dage. Leder oplyser, at borgerne inddrages i 

egenomsorg og motiveres til egen ADL.  

Borgere oplyser, at medarbejderne er dygtige til deres arbejde, taler til og behandler dem 

pænt og ordentligt. Leder oplyser, at de bruger ”Blomstringstilgang”, med fokus på etik, 

anerkendelse og respekt i tilgangen til alle borgere i praksis.  

Borgere oplyser, at de selv bestemmer, hvornår de står op og går i seng. Medarbejdere 

og leder oplyser, at borgerne selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter. 

Medarbejdere oplyser, at de, så vidt det er muligt, forsøger at imødekomme borgernes 

ønsker til, hvornår borgerne kan få hjælp til at komme op om morgenen og i seng om 

aftenen. Medarbejdere tilføjer, at i weekender, hvor der er færre medarbejdere til stede, 

er det sværere at imødekomme borgernes ønsker.  

En borger udtrykker utilfredshed med, at vedkommende ikke kan få bevilliget et nødkald, 

selvom borgeren vurderer at have behov for det. To borgere oplyser, at de har nødkald 

og at det fungerer fint. 

Vurdering 

4 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgerne er tilfredse med den hjælp, de modtager.    
- plejehjemmet sikrer, at borgerne får den nødvendige hjælp og pleje i forhold til 

borgernes aktuelle behov. 
- plejehjemmet yder hjælp og støtte jf. kommunens kvalitetsstandard.  
- borgerne inddrages i egenomsorg, så vidt muligt. 
- plejehjemmet har fokus på livskvalitet og værdighed i hjælp til personlig pleje og 

omsorg ud fra en respektfuld og anerkendende tilgang.  

STS+ vurderer det negativt, at 

- ikke alle borgeres behov for at kunne tilkalde hjælp via nødkald imødekommes. 

 

3.3.   PRAKTISK HJÆLP 

Indsamlet data Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne får den praktiske hjælp de har behov for, 

samt at hjælpen følger Kvalitetsstandarden. Medarbejdere og leder tilføjer, at de sikrer 
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alle borgeres individuelle behov for praktisk hjælp, herunder den daglige lettere 

rengøring og oprydning efter behov. 

Borgere oplyser, at de er tilfredse med rengøringen og hjælp til vasketøj, der passer til 

deres behov og standard. Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne udtrykker 

tilfredshed med hjælpen. 

 

To borgere oplyser, at de får fuld hjælp til alle praktiske opgaver. En borger oplyser, at 

vedkommende få hjælp til rengøring og tøjvask, og selv klarer opvask i egen bolig. 

Medarbejdere oplyser, at en borger selv sørger for dele af rengøringen i egen bolig, at 

enkelte borgere kan bidrage lidt til lettere praktiske opgaver, dog har de fleste borgere 

behov for fuld hjælp.  

 

Medarbejdere og leder oplyser, at i perioder med færre personaleressourcer til 

rengøring, prioriteres rengøring af borgernes boliger før rengøring af fællesrum. 

 

Vurdering 

5 

Kvaliteten vedrørende hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 
bedømmes at være opfyldt i meget høj grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgerne er tilfredse med den hjælp, de modtager.    
- plejehjemmet sikrer at borgerne får den nødvendige hjælp og støtte i forhold til 

borgernes aktuelle behov. 
- plejehjemmet yder hjælp og støtte jf. kommunens kvalitetsstandard.  
- plejehjemmet har fokus på, at de borgere, der kan og vil, inddrages i lettere 

praktiske opgaver. 
 

 

3.4.   MAD OG MÅLTIDSOPLEVELSE 

Indsamlet data Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne får hjælp til kost og måltider i forhold til 

individuelle behov, samt at hjælpen følger kommunens Kvalitetsstandard. 

Borgere oplyser, at de er tilfredse med maden og fravælger det de ikke kan lide. Borgerne 

tilføjer, at de er fuldt tilfredse med udbuddet af morgenmad og smørrebrød til 

aftensmad, og hvis de ikke kan lide én af retterne til middagsmaden, spiser de mere af 

den anden ret. Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne udtrykker tilfredshed med 

maden, der er af god kvalitet og velsmagende. Medarbejdere tilføjer, at der altid er to 

retter til middag, så hvis en borger ikke kan lide én af retterne, får borgeren tilbudt mere 

af den anden ret. Medarbejdere og leder tilføjer, at borgere, der ønsker det, kan få en 

alternativ ret, når der serveres fisk eller indmad. 

En borger oplyser, at der er enkelte varme retter, der i konsistens, udseende og smag er 

uappetitlige. En borger tilføjer, at nogle varme retter serveres ofte, hvilket vedkommende 

er lidt træt af, og så gerne lidt mere variation. 

Borgere oplyser, at de har valgmuligheder til morgen- og aftensmad. To borgere tilføjer, 

at de ikke har behov for indflydelse på den varme madplan. En borger tilføjer, at det er 
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muligt at bidrage med ønsker til madplanen. Medarbejdere og leder oplyser, at 

borgernes ønsker til varme retter indarbejdes i madplanen.   

Leder oplyser, at maden forberedes i fælleskøkkenet og serveres klar i bogrupperne, hvor 

duften og præsentationen af maden giver borgerne appetit. Leder tilføjer, at indimellem 

er der mulighed for lettere madlavning i bogrupperne.  

Medarbejdere og leder oplyser, at der er fokus på den gode måltidsoplevelse i hyggelige 

fysiske rammer, hvor medarbejdere sidder med ved bordet. Dette for at have dialog med 

borgerne og sikre ro under måltidet. Borgere oplyser, at de spiser i fællesrummet, hvor 

der er hyggeligt samvær med de andre borgere og god stemning under måltiderne. En 

borger tilføjer, at medarbejderne sjældent har tid til at snakke, da de er optaget af at 

hjælpe andre borgere. Anden borger tilføjer, at medarbejderne sidder ved bordet under 

måltiderne og har tid til at snakke.  

Medarbejdere oplyser, at der kan være perioder, hvor det er svært at sikre en hyggelig 

stemning og god måltidsoplevelse for alle borgere, da nogle borgere kan have svært ved 

at rumme hinanden og har verbale konflikter.  

Medarbejdere tilføjer, at det skaber uro i fællesrummene under måltiderne, når andre 

medarbejdere, gæster m.fl. kommer ind i eller går igennem lokalet, hvilket påvirker nogle 

borgere uhensigtsmæssigt. 

Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne selv bestemmer, hvor de vil spise deres 

måltider, dog har enkelte borgere behov for skærmning under måltider, så måltiderne 

bliver en god oplevelse for alle borgere. 

Medarbejdere og leder oplyser, at der afholdes måltidsmøder (ernæringsmøder) 4 gange 

årligt, hvor borgeres behov for kost og ernæringsscreeninger videndeles medarbejdere 

imellem. Medarbejdere og leder tilføjer, at der løbende er fokus på korrekt og 

hensigtsmæssig kost og ernæring tilpasset den enkelte borgers behov. Yderligere er der 

fokus på borgeres eventuelle behov for særlig støtte til at indtage måltiderne. Leder 

tilføjer, at medarbejderne har relevant faglighed og erfaring til at understøtte dette. 

Medarbejdere tilføjer, at det tværfaglige samarbejde mellem diætist, ergoterapeut, 

sygeplejerske og plejepersonale løbende sikrer borgernes behov for særkost og støtte til 

måltider. 

Leder oplyser, at ved indflytning ernæringsscreenes alle borgere, og ved vægttab 

foretages en ny ernæringsscreening. Medarbejdere oplyser, at der ikke foretages 

ernæringsscreeninger i det omfang, der skal, da det er en tidskrævende proces. Der 

foretages i stedet vurderinger af ernæringsrisiko og der sættes tiltag i gang hurtigst 

muligt.  

Medarbejdere og leder oplyser, at alle borgere vejes en gang månedligt, dog kan 

borgeren frasige sig dette, og f.eks. ved vægttab vurderes om borgeren har øget behov 

for vejning.  

Vurdering 

3 

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

STS+ vurderer det positivt, at 
- de fleste borgere er tilfredse med maden. 
- maden tilpasses den enkelte borgers behov. 
- plejehjemmet yder hjælp til kosten, jf. kommunens Kvalitetsstandard. 
- plejehjemmet har fokus på den gode måltidsoplevelse. 
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- borgerne selv bestemmer, hvor de ønsker at spise deres måltider. 
 

STS+ vurderer det negativt, at 

- ikke alle borgere er tilfredse med al kosten. 

- plejehjemmet ikke sikrer ernæringsscreening af alle borgere. 

- der kan forekomme uro og konflikter under måltiderne. 

STS+ Konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem leder og medarbejderes 

oplysninger i forhold til om plejehjemmet sikrer, at alle borgere ernæringsscreenes.  

 

3.5.   TRÆNING 

 

3.5.1   Genoptræning  

Indsamlet data Borgere oplyser, at de ikke har nogen former for genoptræning. 

Leder oplyser, at på nuværende tidspunkt modtager en borger genoptræning, hvilket 

borgeren udtrykker tilfredshed med. Medarbejdere oplyser, at på nuværende tidspunkt 

er der ingen borgere, der modtager genoptræning jf. Kvalitetsstandarden. 

Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne får genoptræning jf. Kvalitetsstandarden. 

Leder tilføjer, at borgere, der har en genoptræningsplan, når de flytter ind, fortsætter 

med denne.  

Medarbejdere og leder tilføjer, at borgernes behov for genoptræning løbende drøftes til 

teammøder, og at det er eksterne fysioterapeuter, der foretager den faglige vurdering i 

forhold til visitering. 

Vurdering  

5 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgere, der modtager genoptræning, udtrykker tilfredshed hermed.  
- borgerne modtager genoptræning af eksterne terapeuter, jf. Kvalitetsstandarden. 
- plejehjemmets indsats understøtter borgernes behov for genoptræning, jf. 

Kvalitetsstandarden. 
 

STS+ Konstaterer, at de interviewede borgere ikke modtager genoptræning. 

STS+ Konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem leder og medarbejderes 

oplysninger i forhold til antal borgere, der på nuværende tidspunkt modtager 

genoptræning. 

 

3.5.2.  Vedligeholdende træning  

Indsamlet data En borger oplyser, at vedkommende ikke får nogen former for træning. Anden borger 

oplyser, at vedkommende får individuel vedligeholdende træning en gang ugentligt med 

fysioterapeut. Borgeren tilføjer, at vedkommende er tilfreds med træningen, der 



 

10 
 

forebygger fysisk forværring. Tredje borger oplyser, at vedkommende deltager i 

vedligeholdende holdtræning, hvilket har en god effekt og borgeren er tilfreds med 

træningen.  

Medarbejdere og leder oplyser, at nogle borgere modtager individuel vedligeholdende 

træning og en borger deltager i vedligeholdende holdtræning. Medarbejdere og leder 

tilføjer, at borgerne udtrykker tilfredshed med træningen. 

 

Medarbejdere og leder oplyser, at nogle borgere selv klarer at vedligeholde deres 

gangfunktioner og at medarbejderne understøtter borgerne med hverdagstræning for at 

vedligeholde funktioner. Medarbejdere og leder tilføjer, at borgernes behov for 

vedligeholdende træning løbende drøftes til teammøder, og at det er eksterne 

fysioterapeuter, der foretager den faglige vurdering i forhold til visitering. 

 

Medarbejdere oplyser, at de ikke har kendskab til borgernes træningsplaner, og at der 

ikke dokumenteres i Nexus om træning, dog bliver de nogle gange orienteret mundtligt af 

fysioterapeuten. Medarbejdere tilføjer, at de ikke inddrages i træningen, og ikke 

inddrages i vurderingen af effekten af træningen i forhold til, hvorvidt træningen skal 

fortsætte eller afsluttes. 

 

Medarbejderne oplyser, at det ville være fordel, hvis det var muligt at inddrage interne 

fysioterapeuter til faglige vurderinger og forslag til hensigtsmæssig og korrekt 

hverdagstræning til borgere, der ikke opfylder kriterier for visiteret træning.  

 

Vurdering 

4 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgere, der modtager vedligeholdende træning, udtrykker tilfredshed hermed.  
- borgerne modtager vedligeholdende træning af eksterne terapeuter, jf. 

kvalitetsstandarden. 
- plejehjemmets indsats understøtter borgernes eventuelle behov for 

vedligeholdende træning, jf. kvalitetsstandarden. 
- medarbejderne understøtter borgerne med vedligeholdende hverdagstræning.  

 

STS+ vurderer det negativt, at  

- samarbejdet med trænende eksterne terapeuter er mangelfuldt, herunder 

mangler dokumentation og videndeling af træningsforløb.  

- medarbejderne ikke inddrages i borgernes træningsplan. 
 

 

3.6. ENSOMHED 

Indsamlet data Borgere oplyser, at de er glade for at bo i plejehjemmet, at de trives og ikke er ensomme. 

Leder oplyser, at ingen borgere udviser tegn på ensomhed. Medarbejdere oplyser, at 

nogle borgere udviser tegn på ensomhed, og at enkelte borgere indimellem giver udtryk 

herfor. Medarbejdere tilføjer, at de samarbejder internt i forhold til at drøfte håndtering 
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og tilgang af observationer på en borgers tegn på ensomhed eller begyndende mistrivsel. 

Medarbejdere tilføjer desuden, at det kan være svært at få tid til at snakke med borgere, 

der udviser/udtrykker tegn på tristhed eller ensomhed, grundet de daglige prioriteringer 

af skalopgaver.  

Medarbejdere og leder oplyser, at medarbejderne har kompetencerne og er 

opmærksomme på, at opspore borgeres tegn på tristhed eller ensomhed, f.eks. når en 

borger bliver indesluttet, udadreagerende og/eller grådlabil. Medarbejdere og leder 

tilføjer, at dialog forebygger depressiv tilstand, og at der er fokus på at inddrage borgerne 

i socialt samvær og aktiviteter, for at forebygge ensomhed. Medarbejdere og leder 

tilføjer desuden, at enkelte borgere fravælger fællesskabet, hvilket respekteres. 

 

Borgere oplyser, at de ofte får besøg af familie eller venner, hvilket forebygger 

ensomhed. To borgere oplyser, at de deltager i fælles aktiviteter og arrangementer, der 

passer til deres interesser og behov for socialisering, og forebygger ensomhed og 

tristhed. En borger oplyser, at vedkommende for det meste opholder sig i egen bolig og 

deltager ikke i fællesaktiviteter, hvilket passer til borgerens ønsker og behov. 

En borger oplyser, at medarbejderne skaber god stemning med humor og grin, hvilket er 

med til at forebygge tristhed og ensomhed. 

 

En borger oplyser, at vedkommende kan blive ked af det, når der dukker gamle minder 

op, hvilket borgeren ikke snakker med medarbejderne om, men holder for sig selv.  

Anden borger oplyser, at nogle medarbejdere er nemmere at snakke med end andre om 

svære ting i livet. Tredje borger oplyser, at vedkommende ikke har behov for at snakke 

med medarbejderne om svære ting i livet, da borgeren snakker med sine venner og 

familie om disse ting. 

Medarbejdere og leder oplyser, at de har viden og kompetencer til de svære samtaler 

med borgerne, og forsøger så vidt muligt, at imødekomme alle borgeres behov herfor. 

Medarbejdere og leder tilføjer, at de tilpasser kommunikationen (spørgeteknikken) ud fra 

borgerens kognitive funktionsniveau og dagsform, samt anerkendelse af borgerens 

situation og med hensyntagen til, hvilke medarbejdere borgeren har mest tillid til.   

 

Leder oplyser, at der har været arbejdet med temaet ”Ensomhed” det seneste år. 

Medarbejderne oplyser, at de er introduceret til temaet, dog har de ikke arbejdet videre 

med det.  

 

Vurdering 

3 

Kvaliteten vedrørende ensomhed bedømmes at være opfyldt i middel grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgerne har mulighed for at deltage i socialt samvær med andre borgere ud fra 
borgernes interesser og funktionsniveau.   

- plejehjemmets indsats forebygger og håndterer nogle borgeres tegn på 
ensomhed og mistrivsel.  

- medarbejderne har kompetencer til de svære samtaler med borgerne og 
imødekommer borgeres behov herfor.  

- medarbejderne har fokus på etik i støtten til borgerne.  
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STS+ vurderer det negativt, at  

- plejehjemmet mangler at implementere temaet Ensomhed, med udgangspunkt i 
kommunens fokusområde.  

- nogle borgere udviser eller udtrykker tegn på ensomhed. 
- medarbejderne ikke imødekommer alle borgeres behov i forhold til at forebygge 

eller håndtere tegn på ensomhed.  
 
STS+ konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem leder og medarbejderes 
oplysninger i forhold til om der er borgere, der på nuværende tidspunkt udviser / 
udtrykker tegn på ensomhed. 
STS+ konstaterer desuden, at der er uoverensstemmelse mellem leder og medarbejderes 
oplysninger i forhold til om der er arbejdet med temaet Ensomhed i plejehjemmet. 
 

 

3.7.  DOKUMENTATION 

Indsamlet data Medarbejderne oplyser, at der primært dokumenteres afvigelser, og at de ikke når alle 

beskrivelser og opdateringer i Nexus. Medarbejderne tilføjer, at de dagligt vurderer og 

prioriterer, hvilken dokumentation, der er nødvendig og giver mening. Medarbejderne 

begrunder dette med, at det kan være svært at få tid til at opdatere sig i Nexus systemet 

om alle borgere, og at de prioriterer tid til borgerne fremfor at dokumentere. 

Medarbejderne tilføjer, at de ofte videndeler mundtligt, hvilket kan betyde tab af viden, 

når observationer ikke dokumenteres.  

Leder oplyser, at som udgangspunkt sikres al nødvendig dokumentation, dog må 

medarbejderne ind imellem nedprioritere tid til dokumentation, og i stedet sikres 

videndeling mundtligt. Leder tilføjer, at medarbejderne læser og følger op på 

dokumentationen, og til personalemøder drøftes behov for opdatering / justering af 

dokumentationen. 

 

Det fremgår af stikprøver af 2 borgeres dokumentation, at: 

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

socialfaglige og sundhedsfaglige ydelser.  

- ydelserne fremgår af kalender for den enkelte borger. 

- borgernes funktionsniveau og støttebehov er vurderet i de visiterede ydelser. 

- borgernes støttebehov, døgnrytme og tilstande er beskrevet. 

- døgnrytmeplaner beskriver borgernes egen indsats og medarbejdernes indsats, 

herunder handleanvisninger på, hvordan hjælpen gives.  

- der er udarbejdet tilstandsbeskrivelser, herunder i hvilken grad den enkelte 

borger har behov for hjælp og støtte.  

- der ses eksempel på udredning af dysfagi. 

- der ses eksempel på vedligeholdende træningsforløb, der er afsluttet med faglig 

begrundelse. 

- generelle oplysninger vedrørende borgerne er opdateret. 

- der dokumenteres i et respektfuldt og fagligt sprog. 
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- der ses eksempler på manglende konkretiseringer i notater, tilstandsbeskrivelser 

og døgnrytmebeskrivelser  

- der ses eksempel i borgers kalender på deltagelse i holdtræning, dog er der ikke 

oprettet/tilknyttet en tilstand hertil. 

- der ses mangler på ernæringsscreeninger. 

- der ses eksempel på manglende opdatering af borgers vægtskema i forbindelse 

med månedlig vejning. Der er kvitteret 1 gang for ydelsen i borgerens kalender, 

dog uden korrekt dokumentation heraf.  

- der ses eksempel på udsving i vægtskema uden opfølgning herpå. 

- der ses eksempel på, at der ikke er reageret på manglende månedlig vejning af en 

borger. 

 

Vurdering 

2 

Kvaliteten vedrørende dokumentation bedømmes at være opfyldt i lav grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- hovedparten af dokumentationen er relevant og konkret. 
- der er sammenhæng i hovedparten af dokumentationen. 
- borgerne har visiterede ydelser med vurderet støttebehov.  
- hovedparten af borgernes tilstandsbeskrivelser er opdaterede. 
- dokumentationen afspejler faglighed og etik. 

 
STS+ vurderer det negativt, at 

- dele af dokumentationen mangler konkretiseringer og gennemsigtighed. 
- der mangler oprettelse og opfølgning på tilstande og ydelser i dele af 

dokumentationen. 
- dele af dokumentationen er mangelfuld.  
- ikke al nødvendig og relevant viden om borgerne sikres, da det forekommer, at 

opgaven med dokumentation nedprioriteres. 
 

STS+ Konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem leder og medarbejderes 
oplysninger i forhold til om al nødvendig dokumentation sikres.  
 

 

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. 
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• 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. 

 

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  
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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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