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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 kvalitetstemaer i Tilsynspolitikken 2019:   

Trivsel & Værdighed, Sundhed og Rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, Tilbudsportalen, 
Inddragelse af og samarbejde med pårørende.   
   

Det lovpligtige anmeldt tilsyn blev afviklet med interview og samtale med daglig leder, 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    

Kirketoften har plads til 20 beboere, er beliggende midt i Løjt Kirkeby og nabo til en børnehave. 

Lejlighederne er fordelt på 2 enheder med én fælles spise/dagligstue. Alle lejligheder har adgang til små 

selvstændige gårdhaver.   

Der er ansat 24 personaler; 7 social- og sundhedsassistenter, 1 kvalitetsassistent (deles med Grønningen), 8 

social- og sundhedshjælpere, 1 sygehjælper, 1 sygeplejeske (deles med Grønnegården) 1 

aktivitetsmedarbejder, 4 ufaglærte, 1 pedel, 1 administrativ.   

   

   

Konklusion   

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

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer Tilsynet samlet set, at Kirketoften 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  
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Kirkegården er et veldrevet plejehjem, hvor beboerne trives og er meget tilfredse med at bo. Kirketoften er 

godkendt med 1 anbefaling.   

   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der var ikke anmærkninger eller anbefalinger ved sidste tilsyn. Leder har siden sidste tilsyn haft fokus på ”I 

sikre hænder” og UTH. Der var i 2018 problemer med at rekruttere social- og sundhedsassistenter. Det er 

ikke længere et problem, og Kirketoften har det ønskede antal personaler ansat.   

   

   

   

   

Trivsel & Værdighed   

Alle beboere tilknyttes 2 kontaktpersoner, som så vidt muligt deltager ved indflytningssamtalen, evt. med 

deltagelse af leder. Ved samtalen drøftes beboerens ønsker og behov, og disse dokumenteres i Nexus, så 

de er synlige for alle.   

Aktiviteter vægtes højt, og der er ansat en aktivitetsmedarbejder 10 timer ugentligt til at igangsætte 

diverse aktiviteter efter beboernes ønsker. Beboerne oplyser, at medarbejderne er gode til at motivere til 

deltagelse.  Som det eneste plejehjem i kommunen, er Kirketoften kåret som et Senior Idrætsplejehjem. 

Der er ikke krav om deltagelse, det er udelukkende et tilbud til beboerne. Kirketoften har frivillige, der 

støtter op om diverse arrangementer samt en vennekreds, der kommer ugentlig. Der er ligeledes ugentligt 

besøg af en cykelven, der cykler med en beboer på Kirketoftens Side by Side cykel.   

Kirketoften har et godt samarbejde med vågekoner, og pårørende informeres om mulig bistand fra disse 

ved nærtstående dødsfald.   

   

Adspurgt fortæller medarbejderne, at de opfatter Kirketoften som et hjem, og ikke en institution.  Den 

samme opfattelse har beboerne, der alle oplyser, at der tages individuelle hensyn ift. at indfri ønsker om 

døgnrytme, kost, personlig pleje, til- og fravalg af aktiviteter m.m. Medarbejdere fortæller, at de har et 

rigtig godt kendskab til de pårørende.   

Der har ikke været anvendt magtanvendelse indenfor det sidste halve år. Leder oplyser, at der er længe 

mellem, at magtanvendelse tages i brug. Medarbejderne er bekendt med reglerne for indberetning. For at 

undgå brug af magtanvendelse, har personalet stor opmærksomhed på tilgangen til det enkelte menneske. 

Man aflæser beboeren, prøver evt. med andet personale eller venter til senere. Kan personalet ikke selv 

løse et problem, trækkes på ekstern viden, f.eks. fra Hjernecenter Syd eller demenskoordinatorerne. 

Personalet har deltaget i Neuropædagogisk kursus.   

   

   

Sundhed og Rehabilitering   

Personalet er opmærksom på at inddrage beboernes ressourcer i det daglige. Både i den personlige pleje, 

og i form af diverse tilbud om motion, bl.a. i den nærved liggende sportshal.   

Der tilbydes ernæringsscreening og funktionsscreening hver 3 måned og ved behov. Personalet har 

motiverende samtaler vedr. rygning og kost.   

Medicindosering varetages af SOSA i et separat rum. Der doseres for 14 dage af gangen, og eftertælles af 2. 

person. Leder oplyser, at projektet ”I sikre hænder” har mindsket antallet af fejl i medicindispensering. Der 

afholdes altid opfølgningssamtale efter en UTH. I samråd med egen læge, har sygeplejerske og SOSA 

ansvaret for at være opmærksom på og handle ift. virkning og bivirkning af medicinen. Der er fokus på, at 

alle nyansatte kommer på rehabiliteringskursus.   
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Dokumentation   

Leder oplyser, at der er beskrevet aktuelle og opdaterede sygeplejefaglige mål, disse oprettes ved 

indflytningen. Det er kontaktpersonens ansvar at ajourføre disse, og der er 2 gange årligt afsat specifik tid 

til at gennemgå alle mål.   

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 borgers funktionsniveau i Nexus.   

Anbefaling: Tilsynet anbefaler, at personalet fremadrettet afsætter ressourcer på at få scoring indarbejdet i 

dokumentationen.   

   

   

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Alle medarbejdere dokumenterer i Nexus. Der forefindes tablet i alle lejligheder, så der kan dokumenteres 

på stedet. For at undgå at der ligger forældede Døgnrytmeplaner hos beboerne, fremgår disse kun i Nexus.  

For at sikre overførsel af viden fra vagt til vagt, overlapper vagtplanerne hinanden og alle skal orientere sig i 

Nexus inden påbegyndelse af arbejdet. Leder sørger for at møde ind, så hun på skift er synlig i alle vagter. 

Leder er opmærksom på at indkalde undervisere til supervision samt sammen med kvalitetsassistenten 

afklare behov for at øge medarbejdernes kompetencer.   

   

Sygefraværet var i 2018 på 10,8 %. I 2019 ligger det mellem 4-7 %. Leder oplyser, at det høje sygefravær 

skyldtes langtidssygemelding.   

Interviewede medarbejdere oplyser samstemmende, at der er et godt samarbejde, respekt faggrupper og 

vagter imellem og en god ledelse.    

   

Relevante oplysninger forefindes på Plejehjemsoversigten.  Tilsynsrapporten er også tilgængelig på 

hjemmesiden.   

   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der findes et velfungerende beboer- og pårørenderåd, der mødes 4 gange årligt. Aktuelt deltager 4 

pårørende, seniorrådsformanden, daglig leder og områdeleder.   

Nogle pårørende oplever sig meget inddraget, andre mindre, men alle er enige om, at personalet gør deres 

bedste for at efterkomme beboernes og pårørendes ønsker. De pårørende oplever, at Kirketoften er som 

et hjem for beboerne.   

Kirketoften kommunikerer med pårørende via Life Manager. Pårørende er glade for kommunikationen og 

oplysningerne på Life Manager men oplever også, at for et ældre menneske, kan et fysisk papir være mere 

genkendeligt.     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


