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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 og to teamledere, 

2 medarbejdere samt rundgang på plejehjemmet.   

Herudover har tilsynsførende besøgt 3 tilfældigt udvalgte borgere og talt med 2 pårørende.   

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

relevante områder.   

   

Generel info   

Diakonhjemmet Enggården har plads til 38 beboere. Lejlighederne er fordelt i to enheder med hver deres 

teamleder tilknyttet.  Hver enhed har en fælles spisestue i tilknytning til køkken og dagligstue. Enggården 

har sit eget køkken og al kost tilberedes på stedet.   

Der er ansat 33 personaler; 19 social- og sundhedsassistenter, 9 social- og sundhedshjælpere, 1 

plejehjemsassistent, 1 sygeplejerske, 1 administrativ, 1½ pedel samt et eget vikarkorps.   

   

   



   

   

Konklusion   

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

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer Tilsynet samlet set, at Enggården 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 vurdering, at Enggården er et veldrevet plejehjem, hvor beboerne trives og er meget 

tilfredse med at bo. Både leder og medarbejder vægter højt, at Enggården skal opleves som et hjem og man 

arbejder ud fra et næstekærligt menneskesyn. Det er Tilsynets oplevelse, at det praktiseres i handling og 

samvær med beboerne, og det er også hvad pårørendes tilkendegiver. Enggården er godkendt med 1 

anbefaling.   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der blev ikke givet anmærkninger eller anbefalinger ved sidste tilsyn. Siden sidste tilsyn har Enggården 

arbejdet med værktøjet Marte Meo, fået iværksat besøg af demensklovn samt søgt midler til 

Sundhedsstyrelsens projekt omkring sansestimulation.   

   

Trivsel & Værdighed   

Alle beboere er tilknyttet en kontaktperson. Der afholdes indflytningssamtale med deltagelse af teamleder 

og kontaktperson. Der er tilbud om opfølgningssamtale efter 3 måneder.   

Enggården har frivillige samt en vennekreds som deltager i aktiviteter. De pårørende påskønner i høj grad 

de frivilliges indsats. Der er besøg af dagplejen og børnehave og besøgshund. Desuden laver 

folkeskoleelever en årlig kunstudstilling med fernisering for alle.   

Én medarbejder er ansat alene til at varetage klippekortsordningen for alle beboere. Leder mener, at det 

giver langt større fleksibilitet ift. valg af aktiviteter og deres varighed. Ved behov tilbydes bistand af 

vågekoner inddrages efter behov.   

De tre interviewede beboere gav alle udtryk for at være endog meget tilfredse med at bo på Enggården og 

med den leverede hjælp. De oplever, at personalet altid er venligt og imødekommende. At der tages 

individuelle hensyn til døgnrytme, sengetider og ønske om kost.   

Nogle beboere nævner, at fordi målgruppen til plejehjem generelt er blevet dårligere, kan det være en 

udfordring at finde ligesindede, hvis man selv er kognitivt velfungerende. De interviewede beboerne 

oplever, at der er tilstrækkeligt med aktiviteter samt at personalet et gode til at motivere til deltagelse. Der 

er ligeledes stor tilfredshed med de ture ud af huset, som personalet arrangerer.    

   

Sundhed og Rehabilitering   

Enggården inddrager rehabilitering i det omfang, det er muligt og giver mening. Leder fortæller, at det kan 

være vanskeligt at arbejde rehabiliterende som det oprindeligt er tænkt, fordi hovedparten af beboerne har 

en kognitiv svækkelse. Et menneske med kognitiv svækkelse har andre behov end et menneske med fysisk 

svækkelse. Det betyder, at hovedfokus ofte er på ro, skærmning, nærhed og regelmæssighed. Personalet 



oplyser, at de er meget opmærksomme på at understøtte beboerne i at varetage mest muligt selv. Det ses 

også under besøget, at rehabilitering indtænkes i hverdagen, idet en borger tilbydes hjælp til transport, 

men få lov til med langsommelighed selv at drive sin kørestol frem i stedet for at blive kørt.   

Medicindosering varetages af social- og sundhedsassistenter. Enggården har anskaffet to mobile 

medicinborde, så medicindoseringen kan foregå i et separat rum eller hos borger, alt efter hvor det er mest 

hensigtsmæssigt.   

Der ernæringsscreenes og trygsårsscreenes efter behov. Enggården har egne produkter indenfor 

sansestimulation, så man hurtigt afprøve og afhjælpe et akut opstået problem.   

Enggården har sit eget køkken, og både personale og beboerne udtrykker glæde for den fleksibilitet og 

livskvalitet, det giver. Man eksperimenterer med smagsvarianter og kan hurtigt imødekomme særlige 

behov ved f.eks. småtspisende.   

   

Dokumentation   

Enggården har qua sin status som en selvejende institution en vis grad af frihed i forhold til nogle 

arbejdsgange. Medarbejderne har f.eks. ikke været på rehabiliteringskursus.   

Alle medarbejdere dokumenterer i Nexus; helst samme dag som en hændelse opstår. Der er anført 

sygeplejefaglige mål ved de enkelte beboerne. Stikprøvekontrol viser, at der ved de enkelte borgere 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 borgernes funktionsniveau i Nexus.   

Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at personalet fortsætter med at få scoringer indarbejdet i dokumentationen.   

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Der har siden sidste tilsyn været 5 opsigelser, som skyldtes langtidssygemeldinger. Det aktuelle sygefravær i 

ultimo 2019 er 1,75 % for korttidssygemeldte og 5,9 % for langtidssygemeldte.   

Enggården har forholdsvis mange assistenter ansat ift. hjælpere. Leder så gerne endnu flere assistenter 

ansat, men har svært ved at rekruttere dem.   

Medarbejderne giver udtryk for, at ønske fagligt relevante kursuser imødekommes. Medarbejderne giver 

ligeledes udtryk for, at samarbejdet faggrupper og vagter imellem er rigtigt godt.   

Relevante oplysninger forefindes på Plejehjemsoversigten, men beskrivelser og oplysninger er meget 

sparsomme og Enggården anbefales at tilrette dette. Ligeledes forefindes Tilsynsrapport fra 2018 også på 

hjemmesiden.   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der er etableret et Husråd i stedet for et bruger- og pårørenderåd.  Husrådet fungerer på den måde, at alle 

beboere og pårørende inviteres til fællesmøde 2 gange årligt.   

Der kommunikeres telefonisk, via mail eller sms med pårørende. Pårørende oplever, at personalet er let at 

komme i kontakt med og rettidigt orienterer om ændringer i f.eks. helbredstilstand. De pårørende oplever 

sig i høj grad inddraget og betragter Enggården som et hjem, der drager stor omsorg for det enkelte 

menneske.   


