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Plejehjem, hjemmepleje og socialpædagogisk støtte 
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Baggrund  
Kommunal bestyrelsen har iht. retssikkerhedsloven § 16 og servicelovens § 151 pligt til at føre tilsyn med, 

hvordan de kommunale opgaver løses samt at de løses i overensstemmelse med de afgørelser 

kommunalbestyrelsen har truffet og som er udmøntet i værdigrundlag, ældrepolitikker og 

kvalitetsstandarder m.m.  

Tilsynene er tilrettelagt og gennemført jf. Social- og Sundhedsudvalget godkendte Tilsynspolitik for 2019.  

Tilsynet tager afsæt i kvalitetstemaerne i Tilsynspolitikken 2019, som er:  

Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, 

Tilbudsportalen, Inddragelse af og samarbejde med pårørende.  

Formålet med tilsynet er at sikre, at leverandøren lever op til leverandørkrav og de kvalitetsstandarder for 

den leverede pleje- og omsorgsindsats, som kommunalbestyrelsen har besluttet, samt at hjælpen leveres 

med en faglig forsvarlig kvalitet. Herudover er tilsynet med til at sikre en løbende faglig vurdering og 

kvalitetskontrol med henblik på vidensdeling og udvikling.  

  

Tilsynsmetode og bedømmelse  
Tilsynene blev afviklet uanmeldt og anmeldt. Metoderne var fysiske besøg hos borgerne, personligt og 

telefonisk interview, observation og stikprøvekontrol af dokumentation. Der er udarbejdet individuelle 

tilsynsrapporter til de enkelte tilbud. Tilbuddets leder har haft lejlighed til at kommentere rapporten inden 

færdiggørelse.  

Den samlede vurdering er sket på grundlag af de ovennævnte kvalitetstemaer og udmøntes i følgende 

bedømmelser:  

Godkendt:  

Der er ikke fundet fejl og mangler, der har givet anledning til anmærkninger. Der kan gives anbefalinger, 

som kan bidrage til kvalitetsudvikling. Anbefalinger kræver ikke en handleplan.  

  

  



Godkendt med anmærkning:  

Der er fundet fejl og mangler, som har givet anledning til anmærkning på et eller flere kvalitetsmål. Der skal 

udarbejdes en handleplan til opfølgning. Tilsynsførende har til ansvar at følge op på planens gennemførsel 

inden for en given tidsfrist.  

  

Ikke godkendt:  

Der er fundet fejl og mangler, som vurderes at være alvorlige og have indflydelse på en eller flere borgere. 

Der gives anmærkninger, der skal følges op af en handleplan. Der afvikles et skærpet tilsyn indenfor en 

nærmere defineret tidsramme.  
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Plejehjem  
Der er afviklet uanmeldte tilsyn på alle 9 plejehjem samt Special- og Rehabiliteringscenter i Rødekro (SRC).  

Der er interviewet i alt 29 borgere og 19 pårørende, 12 ledere og 20 medarbejdere.  

Plejehjemmene er præget af en vis forskellighed i de fysiske rammer og størrelse; fra 20 til 84 beboere. 

Dette har indflydelse på oplevelsen af tilbuddet, muligheder for aktivitet og udfoldelse på fællesarealer,  

inddragelse af civilsamfundet, ligesom den enkelte plejehjemsleders værdier skinner igennem, og er med til 

at differencere tilbuddene fra hinanden.  

Det er tilsynets oplevelse, at der alle steder arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang og man inddrager 

den enkeltes borgers fysiske og mentale ressourcer i det omfang, det er muligt. I overensstemmelse med 

beboernes ønsker, deltager de aktivt i dagligdagens gøremål som borddækning, rengøring, havearbejde 

m.m. der bidrager til at vedligeholde egne færdigheder.  

  



Personale og ledelse vægter beboernes egen selvbestemmelse højt. De strækker sig langt for at 

imødekomme individuelle ønsker ift. døgnrytme, aktiviteter og socialt samvær, spise- og sengetider m.m.  

Dette afspejler sig i udsagn fra de interviewede beboere, som alle gav udtryk for stor tilfredshed med den 

leverede hjælp og den respekt og tilgang de bliver mødt med.   

  

Både plejehjemmene og SRC har fokus på vidensdeling i vagtskiftet og har forskellige former for 

mødeaktivitet mhp. problemløsning, faglig sparring, udvikling af borgernes funktionsniveau m.m. Kan en 

problemstilling ikke løses indenfor egne rækker, trækkes der på ekstern hjælp eller undervisning fra f.eks. 

Hjernecenter Syd, demenskoordinator, gerontopsykiatrien m.m.  

  

Lederne har fokus på at inddrage civilsamfundet og frivillige for at skabe flere og ekstra oplevelser. 

Interviewede Bruger- og pårørenderåd oplyser, at der bliver lyttet til deres ønsker og forslag. De pårørende 

oplever sig inddraget i hverdagen. Hovedparten af beboerne oplever, at personalet opfordrer til fysisk 

aktivitet. Det kan være vanskeligt for personalet at tilbyde tilstrækkeligt med meningsfulde aktiviteter til 

alle, hvis spredningen i beboernes kognitive formåen er for stor.  

  

Alle enheder dokumenterer dagligt i Nexus og stikprøvekontrol viser, at dette sker kontinuerligt samt at der 

er retvisende beskrivelser af beboerne. Plejehjemmene opretter kun i varierende grad indsatsmål og 

handlingsanvisninger hos borgerne. Oplysningerne på Plejehjemsportalen er med få undtagelser i al 

væsentlighed korrekte.  

På nogle institutioner benyttes spørgeskemaer til at måle bruger og/eller pårørendetilfredshed med.  

  

Kommunal og privat leverandør af hjemmepleje  
Der er afviklet anmeldte tilsyn hos den kommunale leverandør; i Bov og Rødekro gruppen samt  hos 

2 privat leverandører; Sønderjysk Pleje og Svane Pleje.   

Desuden er nogle borgere hos ny privat leverandør; CaRas Pleje blevet interviewet. Der er ikke udfærdiget 

en tilsynsrapport på CaRas, fordi borgergrundlaget var for lille.  

Der er besøgt i alt 34 borgere, interviewet 4 ledere, 5 medarbejderrepræsentanter og fortaget 

stikprøvekontrol af dokumentation af 40 borgere i Nexus.   

Det er tilsynets oplevelse, at der alle steder arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang og man inddrager 

den enkeltes borgers fysiske og mentale ressourcer i det omfang det er muligt. En privat leverandør har i en 

kortvarig periode ikke kunnet deltage i rehabiliteringsforløb pga. mangel på kvalificeret personale. Det er 

kendetegnet for begge privat leverandører, at de har svært ved at rekruttere fagligt personale.   

Borgerne modtager den hjælp de er visiteret til. Dog var en del visiteringer misvisende (for store) i forhold 

til borgers funktionsniveau hos en privat leverandør. Leder er gjort opmærksom herpå, og det følges op i 

tilsynet i 2020.   

Det er et udbredt ønske fra borgere, at hjælpere er fast og velkendt personale. Især en privat leverandør 

har svært ved at imødekomme dette. Borgerne oplyser, at leverandørerne er lydhøre overfor ønsker og 

forsøger at imødekomme individuelle behov. Nyansatte hjælpere kommer med på en introduktionsrute, 



inden de får egne ruter. På trods af udskiftning af personale, udtrykker borgerne stor tilfredshed med de 

faste hjælpere, deres positive tilgang samt at de fremstår imødekommende.  

  

Aktuelt er de kommunale leverandøre i en opstartsfase med at indarbejde ensomhed som et fokuspunkt. At 

opspore borgere, der kunne være ensomme. Borgerne vil blive tilbudt social aktivitet med henblik på at 

forebygge mental mistrivsel.  

Nogle leverandører benytter spørgeskemaer til at måle brugertilfredsheden med.  

  

Leverandør af socialpædagogisk støtte  
Der er afviklet anmeldt tilsyn hos GLAD Fonden og Bo & Aktivitet; i form af besøg på Dagcenteret og 

Seniorklubben.  

Ledere, medarbejdere og tilfældigt udvalgte borgere er blevet interviewet og der er foretaget 

stikprøvekontrol af dokumentation i Nexus.  

Fælles for tilsynene er:  

• At der arbejdes målrettet på at forbedre borgernes mulighed for at mestre eget liv og at skabe en 

struktureret hverdag.  

• At der arbejdes på at styrke borgernes evne til at indgå i sociale fællesskaber og aktiviteter med 

henblik på øget fysisk og psykisk sundhed. Der er fokus på relationsdannelse fast personale og 

borgerne imellem.  

• At støtten er tilrettelagt på en sådan måde, at det i videst mulig omfang støtter borgernes egne 

ønsker og drømme.  

• At medarbejderne har løbende fokus på, at borgerne inddrages i at opstille delmål på baggrund af 

de langsigtede mål, der opstilles i handleplanen, således at de oplever at have indflydelse og 

medansvar i eget liv.  

• At medarbejderne støtter borgrene i at fastholde en sund livsstil, da der arbejdes med de dobbelte 

KRAM faktorer. Bevægelse og motion er en fast del af de daglige aktiviteter.  

  

Generelle opmærksomhedspunkter fra det samlede tilsyn  
Rekruttering af faglært personale: Flere plejehjem og privat leverandører af hjemmehjælp oplever, at det er 

vanskeligt at rekruttere faglært personale eller personale med den rette arbejdsmoral.  

  

Skiftende personale: Det er kendetegnet for alle borgere, at de foretrækker fast og velkendt personale. Det 

gør borgerne utrygge, hvis de ikke ved, hvem der hjælper med den personlige pleje. Især en privat 

leverandør har vanskeligt ved at imødekomme dette. Leverandøren anbefales at forbedre planlægningen, 

og der følges op på dette ved næste tilsyn.  

Ændring af målgruppe for plejehjem: En større del af borgere på plejehjemmene er svært eller meget svært 

kognitivt svækkede. Det gør det vanskeligt for kognitivt velfungerede at finde ligestillede til samvær, 

ligesom det kan være vanskeligt for personalet at tilbyde meningsfulde aktiviteter. Personalet kan blive 

nødt til at tænke nyt og f.eks. inddrage en anden del af civilsamfundet.  

  

 



Sammensætning af bruger-pårørenderåd:  

Tilsynet har oplevet, at medlemmer i et Bruger- pårørenderåd ikke længere havde en aktiv tilknytning til 

plejehjemmet. Det er et spørgsmål om, hvilken indflydelse det har på feedbacken til plejehjemmet. Det kan 

overvejes, om der bør sættes krav om en tilbagetrækningsdato, således at rådet kun består af aktivt 

tilknyttede pårørende.  

  

Sammendrag  
Det er Tilsynets vurdering, at borgerne på samtlige tilsyn tilbydes den pleje og støtte, de er visiteret til i 

forhold til Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder. Borgerne oplever sundhed og trivsel i deres hverdag. 

Ledelsen og medarbejdere har fokus på inddragelse af borgeren og vigtigheden af vidensdeling samt 

dokumentation. Næsten alle enheder har fået en anbefaling om kontinuerligt at have fokus på at arbejde 

med mål. De besøgte enheder oplyser at have et konstruktivt samarbejde med visitationen. De enkelte 

tilsynsrapporter henligger i sagen.  

  

Trivsel & Værdighed:  

Personalet fremstår dedikerede og omsorgsfulde med respekt for den enkelte borger. Både 

plejehjemsbeboere og modtagere af hjemmepleje samt socialpædagogisk støtte udtrykker, at de oplever 

trivsel og selvbestemmelse samt at personalet motiverer til, at de deltager aktivt i hverdagen.  

  

Sundhed & Rehabilitering:  

Det er Tilsynets vurdering, at indsatserne i al væsentlighed leveres med udgangspunkt i den rehabiliterende 

tilgang. Ligeledes har personalet opmærksomhed på at rådgive om sund levevis. Ledelsen arbejder 

vedvarende med at mindske antallet af utilsigtede hændelser i form af hensigtsmæssige rammer og 

dokumentation.  

  

Dokumentation:  

Personalet har siden sidste tilsyn opnået en større fortrolighed med Nexus. Papirlister er udskiftet med 

Apps og IPads, og kvaliteten af dokumentationen er højnet. Men borgers indsatsmål mangler flere steder. 

Hovedparten af de besøgte enheder har fået en anbefaling om at have et vedvarende fokus på, at 

personalet arbejder med målsætning i 2020. De manglende mål er især et problem hos de to privat 

leverandøre.  

  

Ledelse & Kompetencer:  

Det er tilsynets vurdering, at der er en kompetent og ansvarlig ledelse på de besøgte enheder.   

Dog har begge privat leverandøre fået en anmærkning vedr. deres medarbejderstab. Andelen af ufaglært 

personale er for højt ift. årsværket. Problemet følges op med en handleplan.  

  

Tilbudsportal/Plejehjemsoversigt:  

Oplysningerne på Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten er i al væsentlighed opdaterede og retvisende.  

  

Inddragelse af og samarbejde med pårørende:  

Det er Tilsynets oplevelse, at ledelsen i høj grad vægter et godt samarbejde med pårørende. Hovedparten 

af pårørende oplever sig inddraget således, at det bidrager til kvaliteten af indsatsen.   


