
   

KVALITETSVURDERING 
PLEJEHJEMMET STEENSVANG 

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 

2022 

 

 ………… 

 

STS+ 

Lindevej 5A, 5750 Ringe 
Telefon: 72531900 

www.socialtilsynsyd.dk 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj33cDBhKbRAhUCkiwKHXlUBeEQjRwIBw&url=http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/kvalitet-og-patientsikkerhed&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNEBWrPeXd-_H17_OWSOJ0bLemrynA&ust=1483534924180818
http://www.socialtilsynsyd.dk/


 

1 
 

KVALITETSVURDERING  

INDHOLD 

Forord .......................................................................................................................................... 1 

Tilsynets samlede vurdering og udviklingsområder ....................................................................... 2 

Praktiske oplysninger ................................................................................................................... 4 

Datagrundlag ............................................................................................................................... 5 

Formål og metode ...................................................................................................................... 12 

Kontaktoplysninger .................................................................................................................... 13 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING OG UDVIKLINGSOMRÅDER 
 

1.1.  OVERORDNET VURDERING 

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

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

observationer og online oplysninger, er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Steensvang 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 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 plejehjemmet har fokus på at anvende rehabilitering i 
tilgangen til borgerne.  
 
STS+ vurderer, at ikke alle medarbejdere imødekommer alle borgeres 
behov for hjælp. STS+ vurderer, at det i perioder med færre medarbejdere 
til stede, ikke altid er muligt for medarbejderne at anvende den 
rehabiliterende tilgang i hjælpen og støtten til borgerne.  
 

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. STS+ vurderer, at plejehjemmet arbejder rehabiliterende i 
tilgangen til borgerne. 

5 

Mad og 

måltidsoplevelse 

STS+ vurderer, at plejehjemmets kvalitet vedrørende mad og 
måltidsoplevelser er god.   
 
STS+ vurderer, at hjælp til kost og måltider 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 i høj grad er tilfredse med maden. STS+ 
vurderer, at plejehjemmet i høj grad understøtter den gode 
måltidsoplevelse for borgerne.  
 
STS+ vurderer, at der kan forekomme uro og konflikter under måltiderne. 
STS+ vurderer, at plejehjemmet ikke sikrer ernæringsscreening af 
borgerne. 

4 

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 plejehjemmet i høj grad understøtter borgernes 
genoptræning og vedligeholdende træning.  
 
STS+ vurderer, at ikke alle borgeres behov for vedligeholdende 
holdtræning imødekommes.  
 

4,5 

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

4 
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STS+ vurderer, at hjælp og støtte vedrørende ensomhed i høj grad bliver 
udført på en faglig forsvarlig måde, og at borgerne i høj grad får relevant 
hjælp og støtte til at minimere og forebygge ensomhed. 

STS+ vurderer, at plejehjemmet har implementeret fokusområdet 
Ensomhed, samt at plejehjemmets indsats minimerer og forebygger 
ensomhed.  

STS+ vurderer, at nogle borgere har været ensomme i en periode med 
isolering i egne boliger, grundet smittehåndtering. 
  

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

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

dokumentationen er mangelfuld.  

3 

 

1.3.  TILSYNETS FORSLAG TIL KVALITETSLØFT 

Tilsynet har givet anledning til følgende forslag til kvalitetsløft. 

Forslag til kvalitetsløft 

1. Øget fokus på, at alle medarbejdere imødekommer alle borgeres behov for hjælp. 

2. Øget fokus på at anvende den rehabiliterende tilgang i al hjælp og støtte til borgerne. 

3. Øget fokus på at forebygge og minimere uro og konflikter under måltiderne. 

4. Øget fokus på at imødekomme alle borgeres behov for vedligeholdende holdtræning.  

5. Øget fokus på at minimere og forebygge alle borgeres tegn på ensomhed og mistrivsel, så vidt 

muligt.  

6. Sikre at alle borgere ernæringsscreenes. 

7. Sikre al relevant og nødvendig dokumentation, herunder løbende opdateringer og opfølgninger. 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

2.1. OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET STEENSVANG 

Adresse 

Steensvang 1, Faldsled, 5642 Millinge 

Leder 

Linda Eckhardt 

Antal borgere 

30 + 2 aflastningspladser 
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Antal ansatte og personalesammensætning 

33 fastansatte i alt: 1 sygeplejerske, 5 SOSU-assistenter, 14 SOSU-hjælpere, 6 sygehjælpere, 4 ufaglærte (3 

fleksjob og 1 rengøringsassistent), 1 SOSU-assistentelev og 2 SOSU-hjælperelever, 

6 tilkaldevikarer: 5 SOSU-hjælpere og 1 ufaglært. 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

D. 04-04-2022 kl. 8.45-12.50 

Deltagere i interviews 

• 2 borgere (enkeltinterview) 

• 2 medarbejdere (gruppeinterview) 

• 1 leder (enkeltinterview) 

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. 20-05-2021. 

• 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 kvalitetsvurdering / 

tilsynsrapport har givet anledning til drøftelse, refleksion og udvikling i plejehjemmet. 

 

 

3.2.   PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 

Indsamlet data Borgere oplyser, at de er tilfredse med hjælpen, der passer til deres behov. 

Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne udtrykker tilfredshed med hjælpen, og at 

borgerne får den hjælp de har brug for og mere hjælp end Kvalitetsstandarden beskriver. 

Medarbejdere og leder tilføjer, at borgernes behov for justering af hjælpen løbende 

drøftes til teammøder og hjælpen tilrettes ved behov.  

Borgere oplyser, at de er delvist selvhjulpne i forhold til deres egenomsorg og får hjælp til 

dele af den personlige soignering. Borgere tilføjer, at de selv bestemmer, hvad vil have 

hjælp til, samt hvornår de ønsker at stå op og gå i seng. Medarbejdere og leder oplyser, 
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at borgerne får hjælp til bad efter behov og i akut situationer, også om natten. 

Tidspunktet for hjælp til bad tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og vaner, tilføjer 

medarbejdere og leder. 

Medarbejdere og leder oplyser, at de anvender den rehabiliterende tilgang, hvor de så 

vidt muligt motiverer borgerne til at deltage aktivt i egenomsorgen. Medarbejdere 

tilføjer, at enkelte borgere selv kan klare dele af deres egenomsorg og soignering, nogle 

borgere bidrager til egenomsorg med verbal guidning og spejling, dog får de fleste 

borgere fuld hjælp hertil. Leder tilføjer, at der arbejdes med personcentreret omsorg ud 

fra ”Blomstringsfacilitering”, med fokus på en ensartet tilgang til den enkelte borger. 

Medarbejdere tilføjer desuden, at på tidspunkter, hvor der er færre medarbejdere til 

stede, kan det forekomme, at medarbejderne må nedprioritere den rehabiliterende 

tilgang i forbindelse med, at hjælp til personlig pleje ydes.    

Borgere oplyser, at de føler sig velsoignerede og veltilpasse. Medarbejdere og leder 

oplyser, at de er særligt opmærksomme på etikken i samspillet med borgerne, ved at 

sikre borgernes værdighed og blufærdighed, når de understøtter borgerne i deres 

hygiejne- og soigneringsstandard.  

Borgere oplyser, at medarbejderne behandler dem med værdighed og respekt, samt taler 

ordentligt og pænt til dem. En borger tilføjer, at vedkommende er tilfreds med 

medarbejderne, citat: ” Jeg får et svar, når jeg stiller et spørgsmål”. Anden borger 

oplyser, at de fleste medarbejdere er dygtige og hjælpsomme, dog er enkelte af 

medarbejderne mindre hjælpsomme. 

Vurdering 

4 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- hovedparten af 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 etik og værdighed, samt anvender en respektfuld og 

rehabiliterende tilgang.  

STS+ vurderer det negativt, at 

- ikke alle borgere oplever, at alle medarbejdere yder den hjælp, de har brug for. 

- I situationer, hvor der er færre medarbejdere til stede, er det ikke altid muligt for 

medarbejderne at anvende rehabilitering i forbindelse med hjælp til personlig 

pleje. 

 

 

3.3.   PRAKTISK HJÆLP 

Indsamlet data En borger oplyser, at vedkommende er tilfreds med hjælpen til rengøring og vasketøj, der 

passer til borgerens behov og standard. Borgeren tilføjer, at vedkommende ikke er 

interesseret i at indgå i praktiske opgaver. 
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Anden borger oplyser, at vedkommende selv holder sin bolig ren, for at kunne opretholde 

sin egen standard. Borgeren tilføjer, at vedkommende får hjælp til supplerende rengøring 

af boligen og til vasketøj, hvilket borgeren er tilfreds med.  

Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne får hjælp til lettere rengøring dagligt, i 

forhold til deres individuelle behov, ud over hjælpen til rengøring af boligen, der ydes 

hver 14. dag ifølge Kvalitetsstandarden. Medarbejdere og leder tilføjer, at borgerne 

udtrykker tilfredshed med hjælpen til rengøring og vasketøj. 

 

Medarbejdere og leder oplyser, at en borger selv kan klare at rengøre sin bolig, hvor de 

øvrige borgere får fuld hjælp hertil. Medarbejdere og leder tilføjer, at de borgere, der kan 

og vil, inddrages i lettere praktiske dagligdagsopgaver ud fra den rehabiliterende tilgang, 

og kommer med eksempler herpå.  

 

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 inddrager de borgere, der kan og vil, i lettere praktiske opgaver. 
 

 

3.4.   MAD OG MÅLTIDSOPLEVELSE 

Indsamlet data Borgere oplyser, at de er tilfredse med maden, der smager godt og er af god kvalitet. 

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

individuelle behov og ønsker, samt at hjælpen følger Kvalitetsstandarden. 

Medarbejdere og leder oplyser, at al maden er hjemmelavet i plejehjemmets køkken og 

af god kvalitet, hvilket borgerne udtrykker stor tilfredshed med. Borgerne fravælger at 

deltage i madlavning, men kan følge med i, hvad der foregår i køkkenet og dufte maden i 

huset, hvilket er væsentligt for borgerne, tilføjer medarbejdere og leder.  

Borgere oplyser, at de selv bestemmer, hvad de vil have til morgenmad, og at de kan 

vælge en anden varm ret, hvis der er noget, de ikke kan lide. En borger tilføjer, at 

vedkommende har bedt om mindre portionsstørrelser, hvilket er imødekommet. 

Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne kan få individuelt tilpasset tilbehør til 

måltiderne, såfremt de ønsker det, og at borgerne bestemmer menuen til egen 

fødselsdag. Borgerne har medindflydelse på udbuddet af maden og kan få en alternativ 

ret, hvis der er noget, de ikke kan lide, tilføjer medarbejdere og leder.  

Medarbejdere og leder oplyser, at der løbende videndeles til måltidsgruppemøder, hvor 

der foretages justeringer i forhold til borgernes individuelle kost behov, i samarbejder 

med diætist, ergoterapeut og køkkenmedarbejdere. Medarbejdere og leder tilføjer, at 

der foretages kontrolvejning af alle borgere en gang om måneden, for at sikre, at vægten 
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er passende, f.eks. om der sker vægttab- eller øgning. Medarbejderne samarbejder med 

sygeplejerske og læge, såfremt vurderet behov for særlig indsats.  

Medarbejdere og leder oplyser desuden, at der ikke foretages ernæringsscreening af 

borgerne ved indflytning, og at der ikke foretages ernæringsvurderinger i Nexus.  

Borgere oplyser, at de spiser sammen med de andre borgere i fællesrummet, og at 

medarbejderne sidder med ved bordet. En borger tilføjer, at der er hyggeligt samvær, 

snak og god stemning til måltiderne. Anden borger tilføjer, at vedkommende ikke kan 

snakke med de andre borgere, og at der kan være uro ved bordet, da en anden borger 

råber højt under måltiderne.  

Medarbejdere og leder oplyser, at de oplever en god stemning under måltiderne, hvor de 

understøtter alle borgeres værdighed og omsorg, herunder eventuelt behov for at 

skærme en borger. Medarbejderne sidder sammen med borgerne under måltiderne, hvor 

de hjælper borgere med behov herfor og understøtter dialogen og den gode oplevelse 

for alle borgere under måltidet, tilføjer medarbejdere og leder. Leder tilføjer, at der kan 

forekomme verbale kritiske udbrud borgerne imellem under måltiderne, hvilket 

medarbejderne håndterer i situationen.   

Medarbejdere og leder oplyser, at borgerne selv vælger, hvor og med hvem de vil spise 

deres måltider. De fleste borgere spiser sammen i fællesrummene, og enkelte borgere 

foretrækker at spise selv, hvilket respekteres, tilføjer medarbejdere og leder.  

Vurdering 

4 

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

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

 

STS+ vurderer det negativt, at 

- der kan forekomme uro og verbale konflikter under måltiderne. 

- plejehjemmet ikke foretager ernæringsscreening af borgerne. 

 

STS+ bemærker, at plejehjemmet afventer afklaring og konkretisering af 

Kvalitetsstandarden i forhold til, hvorvidt ernæringsscreening er en ydelse, der tilbydes 

borgerne eller om det er en skal-ydelse ved indflytning, jf. oplysninger fra medarbejdere 

og leder.  
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3.5.   TRÆNING 

 

3.5.1   Genoptræning  

Indsamlet data Borgere oplyser, at de ikke modtager genoptræning. Medarbejdere og leder oplyser, at 

på nuværende tidspunkt er der ingen borgere, der modtager genoptræning. Såfremt en 

borger modtager genoptræning, understøtter medarbejderne borgerens træningsplan, 

tilføjer medarbejdere og leder. 

Medarbejdere og leder oplyser, at plejehjemmet følger Kvalitetsstandarden for 

genoptræning. Medarbejdere og leder tilføjer, at de løbende drøfter om der er borgere, 

der kunne have behov for genoptræning, og inddrager fysioterapeut til videre vurdering 

og visitering.  

Medarbejdere og leder oplyser, at medarbejderne har viden om og erfaring med 

genoptræning, og medarbejdere kommer med eksempel på forløb med positiv effekt.  

Vurdering  

5 

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

STS+ vurderer det positivt, at  

- borgerne modtager genoptræning af eksterne terapeuter, jf. Kvalitetsstandarden. 
- plejehjemmets indsats understøtter borgernes behov for genoptræning, jf. 

Kvalitetsstandarden. 
- medarbejderne har relevant viden om genoptræning.  

 

 

3.5.2.  Vedligeholdende træning  

Indsamlet data Borgere oplyser, at de ikke modtager vedligeholdende træning med fysioterapeut. En 

borger tilføjer, at vedkommende vedligeholder sin gangfunktion ved at gangtræne med 

medarbejderne. Anden borger tilføjer, at vedkommende selv går ture dagligt, for at 

vedligeholde sin fysik, dog vil borgeren gerne deltage i gymnastik holdtræning, da det 

ville gavne vedligehold af de fysiske færdigheder. 

Medarbejdere og leder oplyser, at på nuværende tidspunkt er der en borger, der deltager 

i visiteret vedligeholdende holdtræning med ekstern fysioterapeut, hvilket borgeren 

udtrykker tilfredshed med.  

 

Medarbejdere og leder oplyser, at plejehjemmet følger Kvalitetsstandarden for 

vedligeholdende træning, samt løbende drøfter om der er borgere, der kunne have 

behov for vedligeholdende træning, og inddrager fysioterapeut til videre vurdering og 

visitering hertil.  

 

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. 



 

10 
 

- plejehjemmets indsats understøtter borgernes eventuelle behov for 
vedligeholdende træning, jf. Kvalitetsstandarden. 

 

STS+ vurderer det negativt, at  

- ikke alle borgeres ønsker og behov for vedligeholdende holdtræning 

imødekommes. 

 

 

3.6. ENSOMHED 

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

borger tilføjer, at vedkommende indimellem kan være trist over at være i slutningen af 

livet. Anden borger tilføjer, at det er svært at omstille sig og vænne sig til at bo i et 

plejehjem, og derfor trives vedkommende ikke helt godt på nuværende tidspunkt. 

Medarbejdere og leder oplyser, at på nuværende tidspunkt er der ingen borgere, der 

viser tegn på ensomhed. Medarbejdere tilføjer, at nogle borgere har udtrykt og vist tegn 

på tristhed og ensomhed i forbindelse med et Corona smitteudbrud for nylig, hvor 

borgerne skulle isoleres.  

 

Medarbejdere og leder oplyser, at de har viden om og arbejder med temaet Ensomhed, 

samt har viden og kompetencer til at forebygge, spotte og håndtere tegn på ensomhed 

og tristhed. Plejehjemmet samarbejder med den lokale hjemmeplejegruppe i et 

samtaleprojekt ”Sammen om livet”, med fokus på emnet ensomhed, tilføjer 

medarbejdere og leder. Enkelte borgere har deltaget i udarbejdelsen af en 

animationsfilm, sammen med lokale skoleelever, der handler om at snakke om 

ensomhed, tilføjer leder. Medarbejdere og leder tilføjer desuden, at de samarbejder med 

lokalområdet, hvor lokale kommer på besøg og tilbyder forskellige aktiviteter, hvilket 

bidrager til at forebygge ensomhed.  

 

Borgere oplyser, at de deltager i nogle aktiviteter og får ofte besøg af familien, hvilket 

forebygger ensomhed og tristhed. Medarbejdere og leder oplyser, at de forebygger 

ensomhed ved at motivere borgerne til at deltage i forskellige planlagte og spontane 

aktiviteter i dagligdagen. Medarbejderne har fokus på, at borgerne oplever nytteværdi og 

samhørighed i de sociale fællesskaber, tilføjer medarbejdere og leder.   

 

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

med borgere, og tager samtalerne med borgerne og pårørende, når de har brug for det. 

 

Vurdering 

4 

Kvaliteten vedrørende ensomhed bedømmes at være opfyldt i høj grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- plejehjemmet arbejder med temaet Ensomhed - både internt og med eksterne 
parter.  

- borgerne har mulighed for at deltage i socialt samvær med andre borgere. 
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- plejehjemmets indsats forebygger og håndterer borgernes tegn på ensomhed og 
mistrivsel.  

- medarbejderne har kompetencer til de svære samtaler og imødekommer 
borgernes og pårørendes behov herfor.  

 

STS+ vurderer det negativt, at  

- nogle borgere har oplevet at være ensomme og triste under en periode i marts 
2022 med isolering i egen bolig grundet Corona smitte.  

 

 

 

3.7.  DOKUMENTATION 

Indsamlet data Medarbejdere og leder oplyser, at medarbejderne løbende sikrer, at al dokumentation er 

beskrevet og opdateret, herunder døgnrytmer og tilstande. Medarbejdere og leder 

tilføjer, at ydelserne er opdelt i social- og sundhedsfaglige med tilknyttede 

funktionsbeskrivelser, og der kvitteres løbende for udførte ydelser eller noteres 

afvigelser. Til teammøder videndeles og drøftes løbende status på borgernes tilstande og 

støttebehov, tilføjer medarbejdere og leder.  

 

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. 

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

- borgerens støttebehov, døgnrytme og tilstande er beskrevet. 

- døgnrytmeplaner beskriver borgerens 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.  

- generelle oplysninger vedrørende borgerne er opdaterede. 

- der dokumenteres i et respektfuldt og fagligt sprog. 

- borgernes vægtskemaer er opdaterede. 

- der ses eksempler på manglende konkretiseringer i notater, tilstandsbeskrivelser 

og døgnrytmebeskrivelser. 

- der ses manglende ernæringsscreeninger. 

- der ses et eksempel på observationsnotat dateret 04-02-2022 om forværring af 

en borgers tilstand, hvor der ikke siden er nogen opfølgende notater eller 

planlagte opgavebeskrivelser. 

- dele af informationen i en tilstandsbeskrivelse mangler. 

- opdatering af feltet ”Særlig opmærksomhed” i en borgers døgnrytme i forhold til 

borgerens aktuelle fokus punkter mangler. 
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Vurdering 

3 

Kvaliteten vedrørende dokumentation bedømmes at være opfyldt i middel grad. 

STS+ vurderer det positivt, at  

- hovedparten af dokumentationen er relevant, konkret og sammenhængende. 
- 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 
- dele af dokumentationen er mangelfuld. 
- der mangler opfølgning på forværring af en tilstand.  

 

 

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. 
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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+. 

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

dedikeret organisation i ryggen.  



 

14 
 

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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