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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 

samt rundgang på plejehjemmet. Herudover har tilsynsførende besøgt 3 udvalgte borgere, 1 pårørende og 

flere fra bruger- pårørenderådet.   

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

relevante områder.   

   

Generel info    

Bovrup Plejehjem har plads til 26 beboere, og er beliggende naturskønt i Bovrup. Lejlighederne er fordelt i 3 

bo-enheder. Hvert leve-bo miljø er indrettet med fælles køkken, spisestue og tv-stue. Alle lejligheder har 

adgang til en lille gårdhave.   

Der er ansat 36 personaler; 11 socialsundhedshjælpere, 9 socialsundhedsassistenter, 1 sygeplejerske, 1 

sygehjælper, 7 ufaglærte, 1 administrativ, 2 pedeller samt 4 øvrige personaler.   

   



Konklusion   

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

stikprøvekontrol af dokumentation vurderer Tilsynet samlet set, at Bovrup 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.   Det 

er Tilsynets oplevelse, at Bovrup er et veldrevet plejehjem, hvor beboere trives og er meget tilfredse med at 

bo. Bovrup Plejehjem er godkendt med 1 anbefaling.   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der blev i 2018 givet en anmærkning og flere anbefalinger. Anmærkningen vedrørte sundhed og manglende 

dokumentation. Anbefalingerne drejede sig om utilsigtede hændelser (UTH), et højt sygefravær og 

manglende indberetning på Tilbudsportalen. Ledelsen har fulgt godt op og handlet hurtigt på 

anmærkningen og anbefalingerne, og forholdene giver ikke længere anledning til bekymring.   

   

Trivsel & Værdighed   

Der afholdes en indflytningssamtale, og beboerne tilknyttes en kontaktperson. Der tages udgangspunkt i 

borgerens livshistorie, og hjælp planlægges så borgers selvbestemmelse tilgodeses bedst muligt.    

   

Bovrup Plejehjem har en stor vennekreds og et antal ”Skubbere”, som ofte kommer og er en stor del af 

aktiviteterne på stedet. Plejehjemmet gør aktivt brug af civilsamfundet, og der er også kontakt til og besøg 

fra børnehave og skole. Pårørende er ikke helt enige om valg af de indkøbte udendørs redskaber, som bl.a.   

er en pavillon, gynge til kørestol og en bålplads. Leder oplyser, at man ønsker at ramme så bred en 

målgruppe som muligt, og opfordrer i øvrigt til, at pårørende benytter faciliteterne på egen hånd. 

Klippekortstimer tager udgangspunkt i beboernes ønsker. Vågekoner inddrages efter behov.   

   

De tre interviewede beboere gav alle udtryk for at være endog meget tilfredse med den leverede hjælp og 

forholdene generelt på plejehjemmet.   

En borger fortæller, at han altid har haft mange katte i sit tidligere hjem, og da en herreløs kat ”valgte at 

bo” i hans lejlighed, fik han lov til at beholde katten på den betingelse, at katten ikke måtte opholde sig på 

fællesarealerne. Borgeren oplever det som stor livskvalitet at have katten som selskab.   

Interviewet datter oplyser, at hendes mor ikke længere er ensom efter flytning til plejehjemmet, og datter 

er særdeles tryg ved stedet og personalet.   

Anden borger fortæller, at personalet er gode til at tilbyde aktiviteter og sørge for at folk kommer med.   

   

Plejehjemmet har inden for det sidste ½ år anvendt magtanvendelse. Magtanvendelsen er indberettet 

korrekt, og der er fulgt op på episoden ift. fælles læring. Alle medarbejdere er bekendt med regler for 

indberetning af magtanvendelse.   

For at undgå magtanvendelse arbejdes der med pædagogisk tilgang og neuropædagogiske tiltag. Der gøres 

brug af pårørendes viden, og tages kontakt til eksterne samarbejdspartnere som fx Ældrepsykiatri eller VISO 

ved behov. Generelt anvendes en respektfuld tilgang, hvor man trækker sig og/eller prøver med andet 

personale, og kommer igen senere, hvor opgaven som regel lykkes.   

   



Sundhed og Rehabilitering   

Borgerne ernæringsscreenes automatisk ved behov, og der laves individuelle aftaler med køkkenet i forhold 

til specialkost. Køkkenpersonale kommer også på besøg mhp. rådgivning. Interviewet datter fortæller, at 

personalet meget hurtigt handlede på en bekymrende vægtændring hos hendes mor, inden datter nåede at 

gøre opmærksom på problemet.   

Motion tilgodeses i det omfang, det er muligt. Både plejepersonale og frivillige varetager opgaven. For 

borgere, der ønsker at færdes frit, men kognitivt ikke er i stand til det, har plejehjemmet sørget for en GPS 

til de pågældende borgere, således at deres selvbestemmelsesret og behov for motion tilgodeses. Korrekt 

samtykkeerklæring er indhentet inden udlevering af GPS.   

   

De interviewede borgere oplyser, at de opgaver de magter selv, skal de selv varetage. Kan man f.eks. selv 

varetage noget af den personlige pleje, så skal man det. En borger fortæller begejstret, at han dagligt 

dækker bord og hjælper til i spisesituationer, fordi han har energi og ressourcer til det.   

Personalet afholder bomøder 5 x årligt, hvor borgerne gennemgås bl.a. ift. den rehabiliterende tilgang.   

Plejehjemmet har en fast huslæge, der kommer på plejehjemmet hver 14. dag, hvor medicinen gennemgås. 

Sygeplejerske og kvalitetsassistent er tovholdere på at melde relevante beboere til lægebesøget og forestå 

efterfølgende handlinger.   

   

Dokumentation   

Alle medarbejdere dokumenterer i Nexus. Der er anført sygeplejefaglige mål ved de enkelte borgere. 

Medicindosering foretages af den faste kontaktassistent i et separat rum og dokumenteres i Nexus. Dette 

sikrer kontinuitet.  Er kontaktassistenten ikke tilstede ved næste dispensering, er det pågældendes ansvar 

at videregive korrekte medicinoplysninger til kollega.   

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 beboernes funktionsniveau i Nexus.    

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

i dokumentationen.   

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Der har siden sidste tilsyn været personalemæssige problemstillinger, som har resulteret i udskiftning i 

personale. Processen har krævet ressourcer, men bevirket, at arbejdsmiljøet nu er rigtig godt, og 

sygefraværet er faldet fra 11 % i 2018 til aktuelt 4 %. Ledelsen har kontinuerligt fokus på arbejdsmiljø, og 

inddrager fx en coach, hvis en medarbejder har behov herfor. Der tilbydes faglig udvikling og kursus ved 

MUS samtaler.  Alle medarbejdere har været eller er blevet tilbudt kursus om rehabilitering og 

neuropædagogisk kursus. Samarbejdet kollegaerne imellem er rigtig godt og der er respekt faggrupperne 

imellem.   

Relevante oplysninger forefindes på Plejehjemsoversigten, ligesom hjemmesiden er opdateret med den 

seneste tilsynsrapport.    

   



Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der forefindes et aktivt bruger- og pårørenderåd, der mødes ca. 4 gange årligt. Der er aktuelt 3 beboere 

med i rådet.    

Som kommunikationsform tilbydes Lifemanager i det omfang, det er muligt. Personalet forsøger at afskaffe 

kontaktbøger, så kommunikationen i stedet for bliver digital, fx på mail.   

Nogle pårørende giver udtryk for, at hverdagen har været mærket af stor personaleudskiftning. Leder 

oplyser, at dette kun berørte en mindre del af huset samt at medarbejderstaben nu er fast. Medarbejder og 

pårørende oplyser gensidigt, at samarbejdet er godt. Nogle pårørende oplever sig meget inddraget, andre 

mindre, men alle er enige om at personalet gør deres bedste for at efterkomme pårørendes ønske. De 

adspurgte beboere og pårørende betragter alle Bovrup som et hjem.    


