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1. Indledning 

Det årlige uanmeldte tilsyn på plejecentre og plejehjem i Furesø Kommune gennemføres i henhold til 

Servicelovens § 151.  

I Furesø Kommune har vi valgt at det kommunale tilsyn er et ”bredt” tilsyn, der fører tilsyn med både 

service- og sundhedslov, samt de rammer der er udstukket af kommunalbestyrelsen og ledelsen i CSS. 

Målet er at identificere områder, hvor kommunen med fordel kan udvikle/optimere til gavn for borgerne og 

at vi hjælper hinanden med at gøre dette. 

Der føres tilsyn med, at borgerne får den hjælp de har behov for på en måde – fagligt såvel som 

menneskeligt – som er i harmoni med god faglig praksis, instrukser, standarder, vision og politikker. I 2019 

er der et særligt fokus på sikring af kvaliteten i omsorgen døgnet rundt. 

Tilsynsførende er sundhedsfaglig koordinator Marianne Fels samt udviklingskonsulent Charlotte Larsen, 

begge fra Center for Social og Sundhed. 

2. Samlet vurdering 
Det er tilsynsførendes oplevelse, at Syrenhaven er et velfungerende sted, hvor medarbejdere og beboere 

har det godt. I en periode har der været en del afløsere og vikarer, særligt i aftenvagten, som kan påvirke 

kontinuiteten og trygheden for beboerne.  

Tilsynets samlede vurdering er følgende: 

Ved tilsynet på Lillevang Plejecenter, Syrenhaven, er der enkelte bemærkninger, der ikke vurderes at have 

betydning for borgernes sikkerhed, men som der med fordel kan arbejdes med for at optimere 

arbejdsprocesser og øge kvaliteten. 1  

Bagrunden for vurderingen fremgår af punktet ”Resultater” og opsummeres i konklusionen. 

3. Om plejecentret 
På Lillevang Plejecenter er der 96 boliger fordelt i fire huse. I Syrenhaven er der således 24 boliger. 

Personalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt 

ufaglærte afløsere. Ledige vagter ved sygdom og vakancer dækkes af egne timelønnede vikarer eller 

vikarbureau.  

Leder Majbritt Jensen har været ansat i Furesø Kommune i mange år og på Lillevang omkring fem år. 

                                                           
1
 Denne vurdering svarer til vurderingen ”mindre problemer” i den skala som Styrelsen for patientsikkerhed anvender. Skalaen har 

fire kategorier: Ingen problemer, mindre problemer, større problemer og kritiske problemer. 
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4. Metode 
De data, der danner grundlag for tilsynets vurdering, indsamles på flere måder: dokumentation i 

borgerjournalen, medicinaudit, observationer og interviews med borgere, pårørende, leder og 

medarbejdere. Der anvendes interviewguides, auditskemaer og observationsskabeloner, der sikrer at 

enhederne bliver vurderet på samme måde. 

Tilsynsførende bevæger sig frit omkring i enheden, med det formål at få et generelt indtryk af stedet og den 

praksis, der er. 

Der udarbejdes en rapport, som danner grundlag for eventuelle udviklingspunkter, der skal drøftes med 

ledelse og medarbejdere. Tilsynsførende Charlotte Larsen følger op på de aftaler, der indgås. 

5. Dataindsamling 
Tilsynet foregik 3. december 2019 mellem kl. 7.30 og 15.15. Leder blev orienteret cirka en halv time før. 

5.1 Audit  

Dokumentationen er gennemgået på en tilfældig stikprøve på 6 borgere (25 %) dagen før tilsynet. Ved 

gennemgangen af dokumentationen er der søgt svar på følgende spørgsmål: 

 Hvem er borgeren? Livshistorie, familie, netværk, interesser, tidl. beskæftigelse etc. 

 Hvilke helbredsproblemer har borgeren? Sygdomme, funktionsnedsættelser, medicin. 

 Hvad har borgeren brug for hjælp til? 

 Der er desuden set på om der er lavet sygeplejefaglig udredning (de 12 områder), særlige forhold (fx 

cave, kost, religion og hjælpemidler), samtykke, forebyggelse samt samtaler og beslutninger vedr. den 

sidste tid. 

Der er tillige set på indberettede utilsigtede hændelser tre måneder forud for tilsynet.   

På tilsynsdagen er der lavet interview med en social- og sundhedsassistent om medicineringsprocessen, der 

er lavet udvalgte kontroller og egenkontrollen på medicin er efterfølgende gennemgået. 

5.2 Observation 

De to tilsynsførende har fulgt i alt fem medarbejderne i den personlige pleje hos fire borgere. Tre af 

borgerne er udvalgt blandt de seks borgere udtaget i stikprøven, den sidste er valgt på dagen. 

Medarbejderne er dem, der på tilsynsdagen var planlagt til at hjælpe disse fire borgere. Vi fulgtes med en 

assistentelev, en social- og sundhedsassistent og tre social- og sundhedshjælpere. 

Begge tilsynsførende deltog desuden i tavlemøde 10.30. 
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5.3 Interview 

Der er gennemført interviews med tre borgere udvalgt blandt de seks i stikprøven, to pårørende 

(telefoninterview), leder Majbritt Jensen, to medarbejdere fra dagvagten (en social- og sundhedsassistent 

og en social- og sundhedshjælper) samt tre medarbejdere i aftenvagten (en assistent, en hjælper og en 

kendt afløser). Lederinterviewet dækker både Kornel- og Syrenhaven, da Majbritt Jensen er leder begge 

steder. Der vil derfor være enkelte gentagelser i de to rapporter. 

6. Resultater 

6.1 Omsorg og pleje 

Medarbejderne kender beboerne godt og ved, hvordan de tager højde for vaner og behov. Der er fine 

dialoger mellem beboere og medarbejdere, der vidner om respekt for det enkelte menneske. Beboernes 

egne ressourcer bruges relevant, så de selv varetager det, de kan. Plejen er omhyggelig og der er godt styr 

på de hygiejniske principper alle steder.  

Hos en borger, der har brug for fuld hjælp til personlig hygiejne ses en respektfuld og god pleje, der gør bad 

og påklædning trygt for borgeren, som er rolig og afslappet undervejs. Medarbejderen orienterer om, hvad 

hun gør og har ofte en hånd på borgeren, så der bliver en tryg sammenhæng under fx liftning. Hos en 

anden beboer udviser en medarbejder rigtig god psykisk støtte til en borger, der ofte er utryg. 

Tilsynsførende overværer tillige et fint lille samarbejde om barbering. Selvom beboeren ikke selv kan 

varetage opgaven, er han tæt involveret og tjekker fx om det er gjort godt nok.  

Tilsynet vil foreslå, at tildækning ifm. nedre toilette drøftes, selvom vi kun ser et enkelt eksempel på, at det 

ikke er helt optimalt. Dynen fjernes ofte helt. Og selvom der tildækkes med et håndklæde undervejs, er 

borgeren meget afdækket. Hos nogle borgere kan det være mere trygt at beholde dynen på overkroppen, 

mens der vaskes forneden. 

Der er god opmærksomhed på den sidste tid. Medarbejderne er gode til, at pårørende er med på sidelinjen 

hele tiden, så de også er involveret i behandlingsniveau og der bliver spurgt til deres ønsker. Allerede ved 

indflytningssamtalen nævnes, at det vil være godt på et tidspunkt at få talt om ønsker til den sidste tid. 

Årsgennemgange med plejehjemslægen har gjort det nemmere, at få taget dialogerne og få formalia på 

plads. Teamkoordinatoren har et særligt blik på plejen hos de døende beboere. Det skal være værdigt, 

hvilket også betyder, at negle, hår og hud skal passes ordentligt. Vågetjenesten bruges af og til. Pårørende 

tilbydes mad og drikke samt en madras, hvis de gerne vil overnatte. Når en beboer er død og gjort i stand 

(evt. sammen med pårørende) lægges blomster på brystet, medarbejderne siger farvel og følger kisten ud. 

De andre beboere får også tilbuddet, men det bliver vurderet, hvad de kan magte. Der er gode 

tilbagemeldinger fra pårørende om håndteringen af de sidste leveuger. 



 

6 
 

Aftenvagterne lægger vægt på, at komme godt fra start. Det betyder, at de får hilst på alle beboerne, hørt 

til deres dag og tilbyder fx noget at drikke. Det kan være svært at nå, hvis der er meget at overtage fra 

dagvagten. Aftenholdet er dog klar over, at deres adfærd bliver aflæst af beboerne og de gør sig derfor 

umage med at smile og skabe god stemning, selvom de kan blive frustrerede, hvis vagterne ikke starter som 

ønsket. 

Både medarbejdere og ledere oplever dilemmaer knyttet til selvbestemmelse. Der kan opstå udfordringer i 

balancen mellem beboernes ønsker og de ressourcer, der er til rådighed. Der kan også opstå dilemmaer, 

når personalet bliver i tvivl om en ønske er udtryk for beboerens behov eller det i højere grad er de 

pårørendes vurdering af beboerens behov. Medarbejderen prøver så langt de kan ift. tøjvalg, madvaner, 

sovetider, respekt for at det er beboerens egen bolig etc., men af og til bliver det institutionens rammer, 

der påvirker, hvad der er muligt. Dilemmaerne mellem de institutionelle rammer og beboerenes 

selvbestemmelse kan med fordel drøftes og udfordres, så medarbejderne oplever færre udfordringer og 

beboerne oplever, at flere ting kan lade sig gøre. 

De tre borgere, der er interviewet under tilsynet, er tilfredse med at være i Syrenhaven, selvom det for 

nogle af dem har krævet tilvænning. To af beboerne har tættere relationer til nogle af medarbejderne og 

plejen kan også variere afhængig af, hvem der hjælper. Den tredje synes, at de alle sammen er søde og at 

plejen er ”ualmindelig god”. 

Begge pårørende synes, at plejehjem er den rigtige løsning, selvom der er ting, der er svære. Den ene 

pårørende er glad for at faren er på et trygt sted, men synes det er vanskeligt at skulle blive ved med at 

gentage, hvad faren har brug for. Det bliver ikke husket. Den anden er mest bekymret for, hvordan det 

påvirker moren, at være omkring mennesker, hvor hovedparten har en demenssygdom. Begge pårørende 

oplever personalet som søde og rare. 

Der er overvejende tilfredshed hos beboerne med rengøring, tøjvask og medicinhåndtering. Rengøringen 

kan variere lidt afhængig af hvem der gør rent. Den ene pårørende oplever ikke rengøringen som 

tilfredsstillende, men er tilfreds med tøjvask og medicinhåndtering. 

Som et forsøg kommer omsorgstandplejen nu ud på Lillevang, så der er langt færre beboere, der skal 

transporteres til tandplejen. Det er et fint forsøg, som leder Majbritt Jensen håber fortsætter. 

6.2 Hverdagslivet 

Morgenen er stille og hyggelig. Medarbejderne har en rolig og imødekommende adfærd. De tidlige er oppe 

og enkelte har allerede fået kaffe og morgenmad. En morgenfrisk beboer fortæller, at kaffen og 4 halve 

allerede er spist og at ”maden bliver smurt med kærlighed”. 

Hverdagen 

På tilsynsdagen synger og danser et par medarbejdere spontant i et fællesrum, hvilket en beboer synes er 

dejligt: ”Det er skønt med lidt barnlighed”. Efter frokosten spilles terninger om dagens pakke. 



 

7 
 

Medarbejderne får det til at være en god lille stund selvom der blot er to beboere, der kan deltage. Pakken 

bliver bragt ind i boligen til dagens vinder. I en anden gruppe sidder en del beboere om bordet efter 

frokosten, uden deltagelse af en medarbejder. En af dem spørger, hvad der nu skal ske. Medarbejderen er 

optaget i køkkenet.   

De tre interviewede beboere finder glæde i deres egne aktiviteter. En ser TV og følger lidt med i livet på 

fodboldbanen, en anden læser bøger. En vil gerne deltage i gymnastik, men det er svært i øjeblikket fordi 

det er flyttet til et andet hus. En pårørende bemærker, at det er rigtig svært at se moren mangle stimuli, da 

hun er en af de få mentalt friske beboere. De oplever, at ”standard-løsningen” ikke er nok for moren. 

Der er et godt samarbejde med medarbejdere fra Dagtilbuddet, der kommer et par gange om ugen og 

sætter aktiviteter i gang eller tager beboerne med på ture. Hverdagsaktiviteterne lykkes bedst, når der er 

ekstra hænder (elever, jobtræning etc.). Så bliver der bedre mulighed for at sidde i sofaen og have en rolig 

stund, gå en tur eller synge. 

Mange af de pårørende kommer ofte på besøg, hvilket også ses på tilsynsdagen.  

Medarbejderne er optaget af, at se glæde i beboerens øjne. Hvis glæden ikke er der, er det vigtigt at finde 

ud af hvorfor. Sammenhængen mellem medarbejdernes arbejdsglæde og beboernes velbefindende 

fremhæves under medarbejderinterviewet. På tilsynsdagen opleves glade medarbejdere og en 

medarbejder fortæller at hun er tilfreds, når hun går hjem. 

Ved Syrenhavens indgang hænger en tavle med billeder fra ture og opslag om kommende aktiviteter. Det 

giver et positivt første indtryk af huset.  

Aktivitets- og frivilligkoordinator i Center for Social og Sundhed har netop lavet en kortlægning af aktiviteter 

på kommunens plejecentre, der illustrerer en bred vifte af både hverdagsrehabiliterende aktiviteter og 

planlagte aktiviteter, som personalet eller frivillige har taget initiativ til. 

Måltidet 

Morgenmaden er tilpasset den enkeltes vaner og ønsker. En del spiser morgenmaden i egen bolig. 

Beboerne går til og fra morgenmaden som det nu passer i deres morgenrutiner. I en af grupperne hjælper 

en beboer til med det praktiske. 

Beboerne spiser deres øvrige måltider i fællesrummet og virker tilfredse med det. Medarbejderne lægger 

stor vægt på fællesskabet omkring måltiderne, men er også indstillet på at justere, hvis en beboer har et 

andet behov end at sidde ved det fælles bord. Leder Majbritt Jensen har fokus på opgaven som værtinde i 

forbindelse med måltider, så det bliver en god oplevelse. 

De tre interviewede beboere udtrykker sig diplomatisk om maden: ”Man kan jo ikke ramme plet hver 

gang”. En oplever, at der spares og maden derfor bliver kedelig. En tredje sørger selv for den varme mad. 

Begge pårørende oplever, at den varme mad er utilfredsstillende. 
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Der er godt samarbejde med diætisten om kostformer og oplevelsen er generelt at maden fra køkkenet er 

blevet bedre. Leder bemærker dog, at det er svært, når hun eller medarbejderne er nødt til at sige nej til en 

beboers ønske pga. en stram økonomi. Netop denne problematik oplever en pårørende meget tydeligt. 

Tilsynet vil anbefale, at det drøftes hvordan man kan lykkes med at finde en rimelig balance mellem 

beboernes individuelle behov, ønsker og selvbestemmelse og de økonomiske rammer. 

6.3 Faglighed 

Før og efter plejesituationerne hører tilsynsførende fine faglige og etiske overvejelser hos medarbejderne. 

Beslutninger er ikke tilfældige, men velbegrundede ud fra kendskabet til beboeren. Hensynet til den 

enkelte kan dog kollidere med hensynet til de øvrige beboere eller pårørende. Det er tilsynets oplevelse, at 

der er en bevidsthed om disse dilemmaer og et ønske om, at der af og til var bedre mulighed for 

individuelle hensyn. 

Kompetenceudvikling og sparring 

På de daglige tavlemøder er der en fast struktur henover ugen. To dage arbejdes med triagering, en dag 

gennemgås utilsigtede hændelser, en fjerde dag demens, dokumentation, træning, ernæring etc. Der er p.t. 

ikke så stort fokus på arbejdet med utilsigtede hændelser, men tilsynet bemærker positivt, at der netop er 

arbejdet grundigt med en hændelse og at der fortsat anmeldes på samlerapporteringerne.  

Alt personalet har deltaget i demensundervisning i løbet af 2019 og aktionslæring bruges fx på tavlemøder, 

når der er behov for det. Sygeplejersker (egne eller fra SHS-teamet) lærer social- og sundhedsassistenter op 

i sundhedslovsopgaver. Assistenter lærer social- og sundhedshjælpere op og erfarne lærer fra sig fx ift. at 

rense munden hos en dårlig beboer.  

Det er vigtigt for leder Majbritt Jensen, at medarbejderne siger fra, hvis de er usikre på en opgave, så der 

kan findes en løsning. Det er indtrykket fra tilsynet, at dette faktisk sker. Der er strammet op på, hvem der 

må løse hvilke opgaver, så uddannelse, kompetencer og opgave matcher. 

Når medarbejderne står i situationer, der er vanskelige eller ukendte, opsøger de kolleger, teamkoordinator 

eller leder for sparring. Særligt teamkoordinatoren spiller en væsentlig rolle ift. sparring. Det bemærkes, at 

den aktuelle mangel på sygeplejersker er et savn ift. faglige drøftelser og mulighed for løbende udvikling af 

kompetencer. 

Instrukser 

Nye instrukser implementeres typisk af teamkoordinator eller udviklingssygeplejerske, men det er længe 

siden og leder oplever at det ”hænger lidt”. Instrukserne anvendes primært ved tvivl, fx omkring 

smittespredning. 

Demensvejlederen er involveret i alle magtanvendelser. En beboer har en blød sele, for ikke at falde ud af 

stolen. To beboere har døralarm. Det er uklart om der er søgt relevant tilladelse til dette, hvilket er påpeget 

under tilsynet. 
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Forebyggelse 

Tavlemøderne betyder, at det er muligt, at drøfte borgerne dagligt, hvis det er nødvendigt. Der er en god 

oplevelse af, at alle bidrager til at have ”fingrene i det”, hvis der sker noget uventet med en borger, så man 

hurtigt kan forebygge forværring. 

Det er en fordel, at fysioterapeuterne er tæt på, da de i høj grad har fokus på træning og vedligeholdelse af 

funktioner, såvel som vurdering af bevægelses- og forflytningsudfordringer. Faldforebyggelse kan være 

vanskeligt på grund af borgernes fysiske formåen, men personalet har fin opmærksomhed på tæpper, 

fodtøj og nødvendige hjælpemidler. Der laves faldregistreringer. 

Der arbejdes med forebyggelse på flere måder: kontinuerlig vægtkontrol, lejring, psykisk støtte, nedre 

hygiejne for at forebygge urinvejsinfektion etc.  

Akutte situationer 

Medarbejderne har godt styr på arbejdsgangen i akutte situationer. En social- og sundhedshjælper vil altid 

søge hjælp hos en assistent eller sygeplejerske, der kan vurdere situationen. Afhængig af denne, vil der 

blive taget kontakt til egen læge, 1813 eller 112. SHS-teamet bruges primært i weekender eller ved behov 

for at der bliver taget prøver. Sygeplejerskerne har en akuttaske med remedier til måling af værdier etc. 

Teamkoordinatoren lægger vægt på, at det er godt at være to i en akut situation. 

Vikarer og deling af viden mellem vagtlag 

Der er ikke overlap mellem vagterne. Nogle af medarbejderne møder en smule tidligere ind, så de lige kan 

få de mest nødvendige informationer fra kollegerne. Men ellers er det primært dokumentationen i Nexus, 

der skal bidrage til at sikre sammenhæng i plejen over døgnet. Teamkoordinatoren er der en halv time efter 

aftenvagterne er mødt og har mulighed for at overdrage væsentlige oplysninger.  

Aftenvagterne når som regel at læse i starten af vagten, hvilket de prioriterer, så de ved, hvis der er noget, 

de særligt skal være opmærksomme på. På tilsynsdagen er en af de tre aftenvagter en fast afløser. Hun 

spørger det faste personale om ændringer hos beboerne. Tilsynet vurderer, at det er en forsvarlig praksis, 

så længe der er mindst to faste medarbejdere med nødvendige kompetencer.  

En af beboerne oplever, at aftenerne nogle gange kan være kaotiske med skiftende personale, der ikke 

rigtig har overblik. Leder Majbritt Jensen oplever også henvendelser fra pårørende om aftenvagten. P.t. er 

der mange vikarer og kun tre medarbejdere i aftenvagten. Af økonomiske grunde, er der i øjeblikket ingen 

fjerde-mand. Sammensætningen af kompetencer og balancen mellem fast personale og vikarer er derfor et 

vigtigt opmærksomhedspunkt for at sikre den nødvendige pleje og omsorg. 

Faste afløsere gennemgår et introduktionsprogram, hvor fx oplæring i god hygiejne indgår. Det faste 

personale har ansvar for at udlevere medicin. 
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Der er borgermapper i alle boliger, hvor bl.a. døgnrytmeplaner er printet ud. Herudover er medicinskemaet 

printet og hænger på indersiden af beboerens medicinskab. Det sikrer, at afløsere og vikarer også har 

mulighed for at læse om borgeren, selvom de ikke har adgang til Nexus. Som supplement til dette er der 

igangsat et arbejde med at opdatere afløsermapper, der beskriver arbejdsgange etc. Lederen har et ønske 

om, at kunne samle de faste afløsere et par gange om året for at kunne gennemgå forskellige faglige og 

organisatoriske ting. 

Leder Majbritt Jensen oplever, at Syrenhaven kan blive bedre til at skabe sammenhæng henover døgnet, så 

fx aftenvagterne også kan svare på pårørendes spørgsmål. En mulighed kan være etablering af en 14-22 

vagt, så der bliver et overlap til dagvagten. Leder holder faste møder med aftenvagtsholdene og 

nattevagterne. 

6.4 Arbejdsprocesser 

Nye beboere 

Det prioriteres højt, at beboeren og de pårørende oplever en god start på indflytning i Syrenhaven og at 

beboeren falder godt til. 

Teamkoordinatoren orienterer medarbejderne i god tid om at en ny beboer er på vej med afsæt i den 

beskrivelse, der er kommet fra visitationen. De øvrige beboere i gruppen orienteres også. Ofte er de 

pårørende og evt. den kommende beboer på besøg inden indflytning og se boligen. Ved dette besøg bliver 

de vist rundt, der bliver talt om de praktiske forhold og om indretning af boligen. 

Der er god opmærksomhed på, at bruge andre af kommunens enheder til at få et samlet billedet af en ny 

beboers historie og behov. Fx kontaktes hjemmeplejen, dagtilbuddet eller Rehabiliteringscentret inden 

indflytning, så medarbejderne i Syrenhaven er bedst muligt forberedt på at kunne hjælpe den nye beboer. 

Det tilstræbes, at indflytning sker på en dag, hvor kontaktpersonen er til stede og kan tage imod. 

Kontaktpersonen bliver valgt, så kompetencerne passer til beboerens problemstillinger. Den første tid er 

der fokus på, hvem beboeren er. Hvis der er komplekse problemstillinger er teamkoordinatoren af og til 

med i plejen de første dage. 

Ved behov holdes der opfølgende samtaler med familien. Der er fælles opmærksomhed på, at opfange 

familiens behov for samtale inden det vokser sig stort og den gode dialog er vigtig for leder Majbritt Jensen. 

Det er optimalt, hvis kontaktpersonen er med til samtaler med borger og familie, men det lykkes desværre 

ikke altid. 

Syrenhaven har et ønske om, at arbejde mere med livshistorie på en måde, der er enkel for familien at gå 

til. Aktuelt vurderer tilsynet, at medarbejderne har et solidt fokus på beboerens historie og både får 

dokumenteret fornuftigt og kender borgerne godt. 
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Den ene af de interviewede pårørende oplevede, at starten har været ”op ad bakke”. Både pga. det, der gik 

forud, men også fordi der gik lang tid før der var opstartsmøde. 

Medicinhåndtering 

På tilsynsdagen opleves god sikkerhed i alle dele af medicinprocessen. Der er god opmærksomhed på at 

undgå at efterdosere og opdatere handlingsanvisninger efter hver dispensering. Tilsynet bemærker positivt, 

at der er sat udløbsdato på posen med seponeret medicin. Det er udelukkende fast personale, der 

administrerer medicin.  

Der er en lidt tung proces at sikre, at bestilt medicin kommer frem. Det kræver en ekstra arbejdsgang med 

kontakt til plejehjemslægen. 

Under tilsynet var der en god dialog om samtykke til genbestilling af medicin samt medarbejdernes 

handlemuligheder hos beboere, der får insulin og hvor blodsukkeret afviger. Det var ikke umiddelbart 

muligt, at se lægelige anvisninger ift. insulindosis på den borger, vi kiggede på. Medarbejderne følger op. 

Tilsynet undrer sig over, at Adrenalin er låst i en boks i køleskabet, når det befinder sig i et aflåst 

medicinrum. Det skulle ikke være nødvendigt. 

Der er senest lavet medicinaudit i oktober, hvor hovedudfordringen var at dokumentere sammenhængen 

mellem medicin og helbredstilstande. Det ses også i to ud af de seks journaler, der er gennemgået ifm. 

tilsynet. 

Servicemedarbejderen har nøgle til medicinrummene for at kunne tømme beholderen med medicin, der 

skal bortskaffes. Apoteket har også nøgle, så chaufføren kan aflevere medicinen direkte i medicinrummet. 

Det bør kun være autoriseret personale, der har adgang til medicinrummet, og kun autoriseret personale, 

der har opgaver i det pågældende medicinrum. Medarbejder og leder er usikre på om rengøringspersonale 

også har nøgle til medicinrummet. 

Da der på Lillevang er en lokalaftale om at føre morfikaregnskab, bør den medicin, der kasseres, fx fra en 

tryghedskasse, også optælles. Det sker ifølge medarbejderen ikke i øjeblikket. 

Journalføring 

Dokumentationen i borgerjournalen er helt overvejende god, selvom der fortsat er behov for at arbejde 

videre med nogle områder. Det er muligt, at få et indtryk af hvem beboeren er (helt opfyldt: 5, delvis: 1), 

hvilke helbredsproblemer de har (helt opfyldt: 5, delvis: 1) og hvad de har brug for hjælp til (helt opfyldt: 4, 

delvis: 2).   

Døgnrytmeplanerne er i høj grad det sted, hvor medarbejderne kan orientere sig om, hvad borgeren har 

brug for hjælp til og der er rigtig fine eksempler på gode døgnrytmeplaner. Hos to af borgerne er der ikke 

tildelt indsatser, hvilket er en del af den ”myndighedsopgave” plejecentrene har. 

Næsten alle de seks borgere har en kontaktperson. Cave mangler kun på en enkelt borger. 
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Det er tilsynets vurdering, at der bliver lavet relevante sygeplejefaglige udredninger (de 12 

sygeplejeområder/helbredstilstande), men det er ikke muligt at vurdere om der er taget stilling til alle 12 

områder. Alle områder, der ikke er aktuelle eller potentielle markeres i Syrenhaven som ”inaktive”. Tilsynet 

vil foreslå, at Nexus-vejledningen om dokumentation af helbredstilstande følges. Når en tilstand i stedet 

gemmes som ”ikke relevant” bliver det muligt at se, at der er taget fagligt stilling. Det er kun tilstande, der 

ikke længere er aktuelle, fx en overstået infektion, der skal gemmes som ”inaktiv”. Der skal være fokus på, 

at tilstande, som borgeren får medicin for, altid skal være beskrevet i helbredstilstandene. 

Der er stor forskel på i hvor høj grad observationer er relaterede til tilstande og andre elementer i 

journalen. Det kan med fordel optimeres. På halvdelen af de seks beboere er der udfyldt skema i Nexus 

vedr. den sidste tid (fravalg af livsforlængende behandling og ønsker til den sidste tid). Der er et fint fokus 

på vigtigheden af dette. 

Journalen understøtter ikke medarbejdernes dokumentation af samtykke, hvilket også afspejler sig i 

Syrenhaven, selvom samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger er udfyldt på to af beboerne. 

Der er behov for en overordnet indsats for at kunne implementere lovkrav om samtykke på en måde, der 

gør det nemt at huske og dokumentere. I første omgang vil det være hensigtsmæssigt, at dokumentere 

samtykkeevne under ”helbredsoplysninger” i ”generelle oplysninger” jf. CSS-instruks om samtykkeevne.  

Tilsynet anbefaler, at Syrenhaven i første omgang fokuserer på sygeplejefaglig udredning, indsatser, 

samtykkeevne samt at relatere observationer til andre elementer i dokumentationen.  

7. Konklusion 

Ved tilsynet på Lillevang Plejecenter, Syrenhaven, er der enkelte bemærkninger, der ikke vurderes at have 

betydning for borgernes sikkerhed, men som der med fordel kan arbejdes med for at optimere 

arbejdsprocesser og øge kvaliteten.  

Tilsynsførende bemærker følgende: 

1. Dokumentation: Tilsynet anbefaler, at Syrenhaven i første omgang fokuserer på sygeplejefaglig 

udredning, indsatser, samtykkeevne samt at relatere observationer til andre elementer i 

dokumentationen. Der er behov for en overordnet indsats for at kunne implementere lovkrav om 

samtykke på en måde, der gør det nemt at huske og dokumentere. 

2. Medicinhåndtering: Det bør kun være autoriseret personale, der har adgang til medicinrummet, og kun 

personale, der har opgaver i det pågældende medicinrum. Registrering af virkning af p.n. medicin kan 

optimeres. Da der på Lillevang er en lokalaftale om at føre morfikaregnskab, bør den medicin, der 

kasseres, også optælles. 

3. Der skal følges op på anvendte magtanvendelser for at sikre, at der er søgt om tilladelse til brug af fx 

døralarm og blød sele. 

4. Sammensætningen af kompetencer og balancen mellem fast personale og vikarer er et vigtigt 

opmærksomhedspunkt for at sikre den nødvendige pleje og omsorg. 
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5. Tilsynet vil anbefale, at det drøftes hvordan man kan lykkes med at finde en rimelig balance mellem 

beboernes individuelle behov, ønsker og selvbestemmelse og de økonomiske rammer på kost-området. 

6. Kontaktpersoner kan med fordel deltage i samtaler med beboere og pårørende. 

7. Tilsynet vil foreslå, at tildækning ifm. nedre toilette drøftes, selvom vi kun ser et enkelt eksempel på, at 

det ikke er helt optimalt. 

8. Proces 
Nærværende rapport er i høring i 14 dage hos den lokale leder samt dennes områdeleder. Hvis der er 

faktuelle fejl i rapporten, rettes disse og rapporten er herefter endelig. 

Hvis der under tilsynet er fundet forhold, der skal arbejdes med, følges denne proces: 

 Dialogmøde med lokal leder samt evt. områdeleder, udviklingssygeplejerske, teamkoordinator samt 

andre relevante personer. Tilsynsførende indkalder til mødet. 

 På dialogmødet drøftes de områder, der er identificeret under tilsynet. Det afklares, hvad der skal 

arbejdes med helt lokalt, hvad der skal håndteres i området og hvad der med fordel kan håndteres på 

tværs af enten plejecentre eller hele Center for Social og Sundhed. Det drøftes endvidere, hvem der 

kan bidrage til at udvikle/implementere/forbedre og dermed støtte den lokale leder. Tilsynsførende 

udarbejder referat fra mødet. Referatet journaliseres i Acadre. 

 Det er den lokale leders ansvar at sikre, at påpegede mangler rettes op inden for den fastsatte tidsfrist.  

 Tidsfrister fastsættes i et samarbejde mellem tilsynsførende og lokal leder, men tilsynsførende er 

ansvarlig for, at fristerne står i rimeligt mål til alvorligheden af de påpegede mangler. 

 Tilsynsførende beslutter om der skal være et opfølgende besøg (møde, tilsyn eller evt. audit). 

Opfølgning sker så der er en rimelig relation til alvorligheden af de påpegede mangler. Konklusionen på 

opfølgningsbesøg journaliseres. 

 Der stilles ikke formkrav til, hvordan en lokal plan skal udarbejdes. 

 


