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Formål   

Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsynspolitik 2019.   

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.   

   

Tilsynsmetode inkl. Kvalitetstemaer   

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.   

Det lovpligtige uanmeldte tilsyn blev afviklet med interview og samtale med daglig leder, 2 medarbejdere, 2 

pårørende samt rundgang på plejehjemmet. Herudover har tilsynsførende besøgt 3 tilfældigt udvalgte 

borgere.   

Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i et spørgeskema med uddybning af 

relevante områder.   

Generel info   

Birkelund Plejehjem har plads til 32 beboere fordelt på 4 gange. Hver gang har egen spise – og dagligstue, 

og lejlighederne har adgang til lille have.   

Der er ansat 38 personaler; 8 social- og sundhedsassistenter, 14 social- og sundhedshjælpere, 1 

sygehjælper, 2 sygeplejersker, 8 ufaglærte, 2 pedeller, 1 administrativ samt 2 øvrige personaler.   

   



Konklusion   

På baggrund af interview med beboere, pårørende, medarbejdere og leder samt observationer og 

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer Tilsynet samlet set, at Birkelund Plejehjem lever op til 

gældende regler og lovgivning samt det kommunalt besluttede serviceniveau.   

Hjælpen leveres på en måde, der understøtter det enkelte menneskes trivsel og selvbestemmelsesret.   

Birkelund har i 2019 været gennem en omskiftelig periode pga. et lederskifte – ultimo 2019 starter ny leder.   

Enkelte pårørende og beboere udtrykker ønske om en større grad af åbenhed og information ift.   

lederskiftet. Det er Tilsynets oplevelse, at Birkelund på trods af dette, aktuelt er et veldrevent plejehjem. 

Beboerne trives og er glade for at bo på Birkelund, ligesom pårørende udtrykker stor tilfredshed med 

personale og ledelse. Birkelund er godkendt med 1 anbefaling.   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der var ikke anmærkninger eller anbefalinger ved sidste tilsyn. Siden da har Birkelund arbejdet med ”I sikre 

hænder”, organisering og arbejdsmetoder. Leder har haft fokus på at give medarbejderne et 

kompetenceløft – og undervisning, så alle nu ved, hvad de hver især må og kan udføre.    

   

Trivsel & Værdighed   

Der afholdes indflytningssamtale med deltagelse af kontaktperson, og der er tilbud om årlig 

opfølgningssamtale.   

Birkelund har en dedikeret gruppe frivillige, der selvstændigt planlægger større arrangementer for 

beboerne. Som noget nyt, er der ansat en aktivitetsmedarbejder på Birkelund, som har til opgave at 

oparbejde et udbud af aktiviteter, som både borgere ude i byen, beboere på Birkelund og i ældreboligerne 

kan deltage i.   

De interviewede beboere gav alle udtryk for at være meget glade for at bo på Birkelund, som de betragter 

som et hjem. Beboerne oplever, at der tages individuelle hensyn til den enkeltes døgnrytme, ønsker og 

behov. Pårørende oplyser, at medarbejderne gør meget for at tilgodese beboernes behov og samtidig også 

har et blik for de pårørende. Beboerne oplever, at der er tilstrækkeligt med aktiviteter samt at personalet 

motiverer til deltagelse. Klippekortsordningen varetages af 2 personaler, der er ansat udelukkende til denne 

opgave. Det giver mulighed for at samle flere til større aktiviteter. Civilsamfundet inddrages i form af besøg 

af dagpleje, børnehave og skole.   

   

Sundhed og Rehabilitering   

De sygeplejefaglige mål udfyldes senest 1-2 uger efter indflytning.  Medicindosering foregår enten hos 

beboer eller i et af de tre separate medicinrum. Man har ændret medicinproceduren, og doserer nu til 1 

uge ad gangen. Leder oplyser, at det har nedbragt antallet af utilsigtede hændelser.   

Motion tilbydes i det omfang, der et muligt. Birkelund råder over en el-cykel, som personalet kan tilbyde 

ture i. For borgere der kognitivt ikke kan orientere sig udendørs, tilbydes GPS med henblik på at sikre 

selvstændig mobilitet.   

Der ernæringsscreenes efter behov og måles kontinuerligt vægt, blodtryk m.m. Leder og sygeplejerske har 

tæt kontakt med husets læge, der på ugentlig besøg følger op på kroniske sygdomme og lægemidler.   

   



Dokumentation   

Alle medarbejdere dokumenterer i Nexus; samme dag som en hændelse opstår. Der er tablet til rådighed i 

hver lejlighed. Der er anført sygeplejefaglige mål ved de enkelte beboerne. Kontaktperson har månedlig 

opfølgning på borgers mål. Stikprøvekontrol viser, at der ved de enkelte beboere er retvisende beskrivelser 

af hvad der arbejdes med samt at der kontinuerligt dokumenteres relevante notater.   

Der er i 2019 kommet nye retningslinjer ift. scoringer af borgers funktionsniveau i Nexus.  

Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at personalet fremadrettet afsætter ressourcer på at få scoringer 

indarbejdet i  dokumentationen.   

   

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Leder oplyser, at personalets kompetencer nu matcher beboernes behov, der er bl.a. ansat en 

sygeplejerske i aftenvagt. Personalet kommer løbende på neuropædagogisk kursus.   

   

Tidligere var sygefraværet på 4-7 %, det har de sidste måneder været på ca. 2 %. Birkelund 

har i den omskiftelige periode døjet med personaleopsigelser, men det er nu et overstået 

kapitel. Det kan være et problem at tiltrække social- og sundhedsassistenter.    
Interviewede medarbejdere oplyser, at de ønsker at forblive på Birkelund i mange år. De 

oplever, at det er en god arbejdsplads med udviklingsmuligheder og respekt faggrupperne 

imellem.   
For at sikre vidensdeling i vagterne imellem, er leder på skift synlig i alle vagter. I vagtskiftet 

læser alle medarbejdere op på egne borgere. Ved større ændringer i en beboers tilstand, vil 

dagvagten være fysisk tilstede sammen med aftenvagten og videregive information.   

   

Alle relevante oplysninger forefindes på Plejehjemsoversigten samt på hjemmesiden.   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der er etableret et bruger- og pårørenderåd, der mødes 4 gange årligt. Aktuelt deltager flere beboere i 

møderne, der er dog pt. ingen formand.   

Pårørende oplever sig lyttet til og inddraget, og de oplever Birkelund som et hjem. Pårørende og 

medarbejderne oplever gensidigt, at kontakten er god. Kommunikationen foregår telefonisk, på mail eller 

Life Manager. Der er indkøbt nye tablets mhp. at gøre tilgangen på Life manager endnu lettere.   

   


