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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 Svanepunktet er et rart sted at være for både beboere og 

medarbejdere. Der er en god og rolig stemning i fællesområderne og personalet er opmærksomme og 

hjælpsomme.  

Der er aftaler, der sikrer at informationer deles mellem vagtlag og der er aftaler for introduktion af vikarer. 

Der er således ikke noget at bemærke fra tilsynsdagen ift. sammenhængen over døgnet og indsatsen for at 

bevare kvaliteten i plejen, også når der er vikarer. 

Tilsynets samlede vurdering er følgende: 

Ved tilsynet på Plejecenter Svanepunktet 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 Plejecenter Svanepunktet er der 35 boliger. Personalet består af en sygeplejerske, social- og 

sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og en ernæringsassistent. Ledige vagter ved sygdom og 

vakancer dækkes – hvis muligt – af egne timelønnede vikarer eller vikarbureau. Der kan være ufaglærte 

blandt de timelønnede vikarer. 

                                                           
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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Leder Connie Vejlø har været ansat i kommunen gennem flere år og har været leder af Plejecenter 

Svanepunktet i 2½ år. 

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 6. november 2019 mellem kl. 7.30 og 15.30. Leder og teamkoordinator blev orienteret cirka 

en halv time før. 

5.1 Audit  

Dokumentationen er gennemgået på en tilfældig stikprøve på 9 borgere (cirka 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 gennemgået for det sidste år. 

5.2 Observation 

De to tilsynsførende har fulgt i alt fire medarbejderne i den personlige pleje hos fire borgere. Borgerne er 

udvalgt blandt de ni borgere udtaget i stikprøven. Medarbejderne er dem, der på tilsynsdagen var planlagt 

til at hjælpe disse fire borgere. Vi fulgtes med en elev, en uddannet vikar, en social- og sundhedsassistent 

og en social- og sundhedshjælper. 
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Begge tilsynsførende deltog desuden i morgenplanlægning kl. 8 (i hhv. Nord og Syd) samt ved triagemøde 

midt på dagen (fælles). 

5.3 Interview 

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

(telefoninterview), leder Connie Vejlø, to medarbejdere fra dagvagten (en social- og sundhedsassistent og 

en social- og sundhedshjælper) samt fire medarbejdere i aftenvagten (heraf en vikar). 

6. Resultater 

6.1 Omsorg og pleje 

Medarbejderne giver udtryk for, at de er opmærksomme på at skabe en god dagligdag for den enkelte 

borger. De nævner at livshistorien er vigtig for at kunne hjælpe borgeren bedst muligt. Det ses også tydeligt 

i plejen, hvor medarbejderne kender borgernes vaner og interesser og tager højde for det i plejen. I alle fire 

plejesituationer har tilsynsførende set rigtig god kontakt og dialog mellem medarbejdere og beboere. 

Beboerne guides og opfordres til at varetage det, de fortsat har ressourcer til. Der er respekt for beboernes 

valg, fx om de ønsker bad den pågældende dag. Hvis det er fagligt ønskværdigt, at borgeren skal vaskes, 

motiveres i en positiv tone uden tvang. 

Borgerne er generelt tilfredse med samarbejdet med medarbejderne og den pleje, de modtager: ”man kan 

da ikke have det bedre”. En enkelt oplever, at der er svingende faglig kvalitet og der kan være 

sprogbarrierer ift. medarbejdere med udenlandsk baggrund. En er tillige bekymret for tonen fra 

medarbejderne ind imellem, som beboeren kan opleve som uden respekt og værdighed. En pårørende 

fortæller, at det kan være vanskeligt, at være på plejehjem, når man er frisk i hovedet og gerne vil 

involveres, inddrages og opfattes som et selvstændigt menneske. En anden pårørende bemærker at ”de gør 

det godt, med de midler de har”. Begge pårørende sætter pris på den tryghed, det er, at der altid er 

mennesker omkring deres kære. 

På tilsynsdagen oplevede vi ikke problemer ift. kommunikationen. Under dialog med leder, taler vi dog om, 

at det kan være svært for medarbejderne, når der er beboere, der er vanskelige at hjælpe. Det kan medføre 

drøftelser medarbejderne imellem som ikke altid er faglige og respektfulde. En dialog på triagemødet 

illustrerede dette og skal være en påmindelse om, at her er noget, der er svært og kræver særlig 

opmærksomhed for at fastholde en respektfuld kommunikation om og med beboerne. 

Der er tilfredshed med tøjvask, men rengøringen er ikke altid tilfredsstillende.  

6.2 Hverdagslivet 

På tilsynsdagen er 8-10 borgere i gang med holdtræning sammen med Svanepunktets fysioterapeut. Der er 

højt humør og en ny deltager bydes velkommen i cirklen. Flere borgere og en pårørende fortæller, at de er 

glade for træningen. Senere på dagen sidder omkring 8 beboere og synger i fællesområdet sammen med en 

medarbejder. Det både lyder og ser dejligt ud. 
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Hverdagen 

Beboere, medarbejder og leder fortæller om en hverdag, der krydres med gåture, spil, læsning, musik, sol 

på terrassen, besøgshund, besøg af en lille dreng, tivolitur etc. For nylig har en lille gruppe været i Jyllinge, 

for at se det sted, som en af beboerne kom fra. Medarbejderne er klar over, at det kun er cirka en håndfuld 

af beboerne, der har ressourcer til at deltage på ture ud af huset og de vægter derfor også fx en halv time i 

sofaen, hvor man kan holde i hånd eller gøre det, der ellers betyder noget for beboerne. Beboerne 

fortæller selv, at de fx er glade for herrebordet i dagligstuen, hvor en gruppe mænd spiser sammen. Det er 

for flere af dem fint med den dosis social kontakt. En enkelt savner hjælp til at få kontakt til andre beboere 

at tale med eller spille kort med. Nogle savner lidt længere samtaler med medarbejderne. Begge pårørende 

oplever, at der ikke er information om fælles arrangementer. Og så er der ønske om mere sang. 

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 

Medarbejderne er opmærksomme på, at måltidet i opholdsstuen skal være en god oplevelse for alle. Der 

bliver derfor af og til lavet om på placeringer, så de beboere med flest ressourcer kan få glæde af hinanden. 

Der er nogle, der spiser måltiderne i deres egen bolig, men hovedparten er i opholdsstuen. Beboerne er 

ikke glade for den varme mad om aftenen. De fortæller om hårdt kød og gulerødder, der ikke er varme og 

”at det jo ikke smager ligesom derhjemme”. Nogle savner mere kylling og fisk.  

Aftenvagterne synes det er svært at håndtere tilberedningen af maden, samtidig med de øvrige opgaver og 

ønsker sig kolleger (fx unge studerende), der udelukkende har til opgave, at forestå madtilberedning og 

oprydning. 

6.3 Faglighed 

Leder Connie Vejlø lægger vægt på, at skabe så meget tillid i medarbejdergruppen, at den enkelte kan være 

åben om, hvad de kan og hvad de har behov for hjælp til. Når der kommer nye beboere vurderes det, hvem 

der har kompetencer til at varetage denne borgers behov.  

Kompetenceudvikling og sparring 

Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og faglig sparring på triagemøder (dagligt), 

aktionslæringsmøder med demensvejleder, sparring med terapeuter m.fl. Der er tillige mulighed for at 

komme på medicinkursus, førstehjælpekursus etc. Den tætte forbindelse til Rehabiliteringscentret giver 

mulighed for at få hurtig hjælp fra fx sygeplejersker i ukendte situationer. Personalet har i første halvdel af 

2019 deltaget i kompetenceudviklingsforløb på demensområdet. 

Instrukser 

Svanepunktet har gode processer ift. implementering af nye instrukser. Det er primært sygeplejerske og 

social- og sundhedsassistenter, der har ansvar for at være opdaterede, men der tales om instrukserne på 

triagemøderne og i overlappet til aftenvagten. Instrukser er samlet i en fysisk mappe på kontoret og de 
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vigtigste er let tilgængelige ved skrivebordene. Det betyder, at vikarer også har adgang til de faglige 

instrukser. 

Forebyggelse 

Der er god opmærksomhed på fx faldforebyggelse og handlemuligheder i forhold til urinvejsinfektioner, 

selvom hverken leder eller medarbejdere oplever at være i mål. Der er talt med udviklingssygeplejersken 

om at arbejde mere med infektioner. I første omgang er ufaglærte lært op i nedre toilette. 

Akutte situationer 

De to interviewede medarbejdere svarer sikkert ift. akutte situationer. Hjælperne er oplært i at måle puls 

og blodtryk og kan på den måde bidrage kompetent i en akut situation. Der er lavet en specifik procedure 

for en borger, der får kramper jævnligt. Der samarbejdes internt samt med 1813, SHS og læger i akutte 

situationer. 

Vikarer og deling af viden mellem vagtlag 

Svanepunktet har faste aftaler om instruktion af vikarer. Det er den ansvarshavende, der er ansvarlig for at 

vikarer ved, hvilken hjælp borgerne skal have. Der er opmærksomhed på, at nogle borgere fungerer bedst 

med kendt personale og det tages der højde for. Hvis der er vagter, hvor fordelingen ikke har været god, 

drøftes det, hvordan man kan forhindre det en anden gang.  

Under et kort interview med aftenvagterne redegjorde de fint for, hvordan de får en kort briefing af 

dagvagten kl. 15 og derudover kan orientere sig på et overlapsskema med væsentlige oplysninger. Herefter 

kan de hjælpe borgerne med det mest presserende, før de orienterer sig i Nexus. Der er også et kort 

overlap mellem aftenvagt og nattevagt, hvilket alle udtrykker tilfredshed med. 

I aftenvagten var to ud af fem medarbejdere vikarer, som havde været på Svanepunktet mange gange. Der 

var enighed om, at det er vanskeligere at få tiden til at række, hvis der er vikarer, der ikke kender stedet og 

rytmen. På tilsynsdagen var oplevelsen, at de to vikarer indgik helt på linje med det faste personale uden 

problemer. 

6.4 Arbejdsprocesser 

Nye beboere 

Der er lavet aftaler om, hvordan man tager imod en ny beboer og både giver plads til at borgeren kan finde 

tryghed det nye sted og plads til, at man kan vurdere, hvem der skal være kontaktperson for borgeren. I 

løbet af de første 14 dage holdes en indflytningssamtale med borgerens og dennes pårørende, hvor der 

bl.a. afstemmes forventninger. Lederen hilser på borger og pårørende så snart der er lejlighed til det. 

Begge pårørende ved ikke, hvem der er kontaktperson, selvom borgeren har været på Svanepunktet i lang 

tid. De to interview med pårørende kan indikere, at der er et behov for øget dialog med de pårørende, så 

de dels oplever sig som vigtige og dels kender de faglige begrundelser for det, der foregår omkring deres 

kære.  
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Der er en administrativ problematik vedr. borgere på gæstepladserne. De er registreret som om de hører til 

Rehabiliteringscentret. Det gør fx, at det er vanskeligt at se hvornår og hvorfor borgeren er kommet til 

gæstepladsen og det giver problemer med beskeder, der ikke når frem til Svanepunktets personale. 

Medicinhåndtering 

Der er gennem længere tid lavet medicinaudit på et antal beboere en gang om måneden. Det giver et fint 

overblik over, hvor der er behov for at optimere. Typiske fund har været medikamenter, hvor 

holdbarheden er overskredet (på tilsynsdagen fandt vi Adrenalin, der var for gammelt) og manglende 

oplysninger om cave i journalen. Ved journalaudit var der én ud af ni beboere, hvor cave ikke var oplyst. 

Efter hver dagvagt og aftenvagt tjekker den medicinansvarlige, at medicin er givet. Det er oplevelsen, at 

antallet af utilsigtede hændelser ifm. medicinering er reduceret betragteligt, hvilket også understøttes af de 

aktuelle tal.  

Medarbejderen, der deltog i gennemgang af medicinhåndteringsprocessen, havde rigtig godt styr på 

delprocesserne. Der kan dog være en potentiel risiko for fejl ved de efterdoseringer, der bliver foretaget på 

baggrund af, at bestilt medicin ikke er kommet. Det er en situation, der opstår ofte og tilsyneladende 

hyppigere end tidligere.  

Der er lavet aftale om, at det kun er fast personale, der administrerer medicin. Beboeren identificeres ved 

genkendelse og det bør drøftes om det er tilstrækkelig sikkert i perioder med en større andel nyt personale.  

Der tales om virkning af fast medicin og p.n. medicin på tavlemøderne, men dokumentationen er 

utilstrækkelig. Der skal arbejdes med kontinuerlig dokumentation af indikation og effekt af p.n. medicin 

samt effekt af fx antipsykotisk medicin.  

Begge pårørende udtrykker stor tilfredshed med plejecentrets håndtering af medicin og er helt trygge ved 

det. 

Journalføring 

Dokumentationen i borgerjournalen er af varierende kvalitet. Det er helt overvejende muligt, at få et 

indtryk af hvem beboeren er (helt opfyldt: 5, delvis: 1, ikke opfyldt: 3), hvilke helbredsproblemer de har 

(helt opfyldt: 6, delvis: 3) og hvad de har brug for hjælp til (helt opfyldt: 6, delvis: 2, ikke opfyldt: 1).   

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

brug for hjælp til. Svanepunktet har den aftale, at så længe døgnrytmeplanen ikke er udfyldt for alle tre 

vagtlag, bliver borgeren triageret rød. Det hjælper således med at holde fokus og huske på, at det er vigtigt.  

Der er brug for at sætte ind ift. sygeplejefaglig udredning (helbredstilstande), hvor blot 3 ud af 9 borgere 

har en fuld sygeplejefaglig udredning. Det er en del af FSIII samt beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning 

om sygeplejefaglige optegnelser.  

Al den viden medarbejderne faktisk har om beboernes livshistorie, familieforhold etc. bør også 

dokumenteres. 
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På Svanepunktet har man valgt, at lægernes notater vedr. fravalg af livsforlængende behandling er printet 

og lagt i en hængemappe på kontoret. En hjertemagnet på tavlen indikerer, at der er taget stilling til dette. 

Der er gode rutiner med lys, blomster ifm. dødsfald. Dokumentationen i Nexus vedr. den sidste tid (fravalg 

af livsforlængende behandling og ønsker til den sidste tid) halter dog.  

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

Svanepunktet. Der er behov for en overordnet indsats for at kunne implementere dette lovkrav på en 

måde, der gør det nemt at huske og dokumentere. 

Tilsynet anbefaler, at Svanepunktet i første omgang fokuserer på sygeplejefaglig udredning, livshistorie etc. 

(generelle oplysninger og supplerende stamoplysninger) samt skema ift. fravalg af livsforlængende 

behandling. Og selvfølgelig fortsætte det gode fokus på døgnrytmeplaner. 

7. Konklusion 

Ved tilsynet på Plejecenter Svanepunktet 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: Det er helt overvejende muligt, at få et indtryk af hvem beboeren er, hvilke 

helbredsproblemer de har og hvad de har brug for hjælp til. Livshistorien kan dog med fordel 

optimeres. Der er brug for at sætte fokus på sygeplejefaglig udredning (helbredstilstande) og 

dokumentation i Nexus vedr. den sidste tid (fravalg af livsforlængende behandling og ønsker til den 

sidste tid). Journalen understøtter ikke medarbejdernes dokumentation af samtykke. Der er behov for 

en overordnet indsats for at kunne implementere dette lovkrav på en måde, der gør det nemt at huske 

og dokumentere. 

2. Medicinhåndtering: Svanepunktet har en god struktur med interne audits, som med fordel kan 

fastholdes. Det ser ud til, at der er nogle udfordringer med medicin, der ikke bliver leveret, hvilket fører 

til behov for efterdosering. Det er en risikabel procedure, der skal undgås. Tilsynet foreslår endvidere, 

at proceduren for identifikation af borgere ved medicinadministration drøftes, selvom der ikke har 

været fejladministrationer på denne baggrund. Der skal arbejdes med dokumentation af indikation og 

virkning af PN medicin, ligesom effekt og bivirkninger af fx antipsykotisk medicin bør dokumenteres 

særligt i opstartsfasen. 

3. Borgere, der er på midlertidige pladser, er i Nexus placeret som hørende til Rehabiliteringscentret. Det 

gør det meget vanskeligt, at se hvornår og hvorfor borgeren er kommet på et gæsteophold. Det bør 

løses snarest. Der er tillige usikkerhed om kravet ift. dokumentation. Tilsynet vurderer, at kravet er det 

samme uanset om borgeren er på Svanepunktet i kortere eller længere tid.   

4. Beboernes kommentarer vedrørende den varme mad, bør undersøges nærmere. Handler det om 

tilberedning af den leverede mad eller om kvaliteten af den mad, der er leveret? 
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5. Ledere og medarbejdere bør fastholde et fælles fokus på faglig og respektfuld kommunikation om 

borgerne.  

6. Interview med to pårørende er en meget lille stikprøve, men måske er der et behov for at gentage 

information om kontaktpersonordningen og hvordan de pårørende kan bruge kontaktpersonen. 

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. 

 


