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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 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   

Grønningen har plads til 19 beboere, fordelt i 3 enheder, og er beliggende midt i Tinglev by. 

Plejehjemmet består af en ny og ældre del, og bygningen er i flere plan. Ledelsen er fortsat 

involveret i planlægningen af Nye Grønningen, som ventes at være opført i foråret 2021.   

   
Der er 27 fastansatte personaler; 5 social- og sundhedsassistenter, 12 social- og 

sundhedshjælper, 1 sygehjælper, 1 kvalitets assistent (15 timer/deles med Løjt), 1 

sygeplejerske (15 timer/deles med Bovrup), 1 aktivitetsmedarbejder, 3 hus assistenter, 

timelønnede afløsere, 2 tekniske medarbejdere, 1 administrativ, samt tilknyttet 12 frivillige.   

   
   



Konklusion   

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

og stikprøvekontrol af dokumentation vurderer Tilsynet samlet set, at Grønningen 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 samt at nærvær og det Gode liv er i centrum. Det er Tilsynets oplevelse, 

at Grønningen er et veldrevet plejehjem, hvor beboerne i høj grad trives og der er god kontakt 

og relationer pårørende og personale imellem. Grønningen er godkendt med 1 anbefaling.   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der var ingen anmærkninger ved tilsynet i 2018. Siden sidste tilsyn har Grønningen bl.a. haft 

fokus tiltag, der forebygger øgning af medicin samt magtanvendelse. Personalet har arbejdet 

med den enkeltes borgers behov og mulighed for at tilgodese dette. Der er investeret i 

sansestimulerende produkter, og personalet har fokus på ændringer i rammer og tilgang.    

   

   

Trivsel & Værdighed   

Der afholdes indflytningssamtale med deltagelse af leder. Der er tilbud om samtale igen efter 3 

måneder og samt tilbagevendende årlig opfølgningssamtale. Fordi Grønningen er et mindre 

plejehjem, kender leder og medarbejdere alle beboerne og deres pårørende. Der er stor fokus 

på, at Grønningen skal opleves som et hjem. Adspurgt svarer interviewede pårørende og 

personale, at de klart opfatter Grønningen som et hjem, og ikke som en institution.   

   

Grønningen har et aktivitetsråd på 12 personer, som afholder aktiviteter flere gange ugentligt 

og deltager i forskellige arrangementer. Det er et vigtig målsætning for Grønningen at være en 

del af civilsamfundet, og plejehjemmet stiller gerne deres lokaler til rådighed for samskabelse i 

byen. Bl.a. afholder en Mandegruppe i Tinglevs Aktivitetshus deres møde på Grønningen. 

Dagplejen kommer på besøg hver 3. uge, ligesom børnehaven og den tyske skole deltager i 

aktiviteter. Tryghedsfondens besøgshunde kommer ligeledes forbi. Der er for nylig investeret i 

udendørs musikinstrumenter til brug for beboerne.   

Er der brug for overvågning i den terminale fase, benyttes vågekoner, som Grønningen har et 

rigtig godt samarbejde med.   

   

De interviewede beboere fortæller samstemmende, at der tages individuelle hensyn til deres 

ønsker og behov, der er tilstrækkeligt med aktiviteter, personalet er altid imødekommende og 

venligt samt, at der er en god stemning i huset.   

   

Plejehjemmet har ikke brugt magtanvendelse indenfor det sidste halve år. For at forebygge 

magtanvendelse, har 12 medarbejdere været på neuropædagogisk kursus og øvrigt personale 

skal løbende afsted. Personalet forsøger at være kreative i deres løsninger. Kan ændringer i 

tilgang eller rammer og sansestimulerende produkter ikke løse problemet, inddrager 

Grønningen ekstern hjælp i form af rådgivning fra f.eks. Ældrepsykiatrien, Hjernecenter Syd 

eller demenskoordinatorer.   

   
   

Sundhed og Rehabilitering   

Der er et tæt samarbejde med plejehjemslægen, der kommer hver 14. dag. Medicinen 

gennemgås, og sygeplejerske er tovholder for handling og dokumentation. Der afholdes årlige 

undervisningsseancer ved lægen med henblik på at øge kendskabet til diverse sygdomme.   

   



I forhold til at kunne tilbyde motion til alle, har Grønningen investeret i Side by Side cykler 

med og uden motor, og en cykel til kørestolsbrugere er på vej. Der er ugentlig stolegymnastik, 

og flere beboere bruger klippekortet til gåture.   

Der er et løbende kontakt til Mad og Måltider, og ernæringsscreening og individuelle kostplaner 

udarbejdes ved behov.   

   
De interviewede beboere er ikke i stand til at varetage praktiske opgaver i deres hverdag, og i 

den forbindelse kan det være svært at tænke rehabilitering ind. Men det observeres under 

tilsynsbesøget, at personalet tålmodigt venter på at beboerne forflytter sig selv og færdes 

selvstændigt selvom det tager lang tid. Det konkluderes derfor, at rehabilitering er en 

integreret del af hverdagen.   

   

Dokumentation   

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

til rådighed i hver lejlighed og etableret arbejdsstationer i spisestuerne. Der er anført 

sygeplejefaglige mål ved de enkelte beboerne. Stikprøvekontrol viser, at der ved de enkelte 

beboere er retvisende beskrivelser af hvad der arbejdes med samt at der kontinuerligt 

dokumenteres relevante notater.   

Leder oplever udfordringer med implementering af nye tiltag i Nexus, og har ønske om 

mulighed for undervisningsbistand rettet specifikt til plejehjemmene.   

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

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

scoringer indarbejdet i dokumentationen.   

   
   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Leder planlægger sin arbejdstid, så hun kan være synlig i både dag, aften- og nattevagt med 

henblik på overførsel af viden samt en sikring af en ensartet tilgang til opgaverne. Leder er 

opmærksom på vigtigheden af et godt arbejdsmiljø, og har i foråret 2019 haft en temadag, 

hvor emnet var ”Få det bedste ud af det meste”, som gav positiv energi til medarbejderne.  

Interviewede medarbejdere fortæller, at man mærker, at arbejdspladsen er godt ledet. Det 

viser sig bl.a. ved, at ønsker om kursus og ændring i vagtplanlægning ofte imødekommes.  

Sygefraværet ligger på 7 % og skyldes hovedsagelig længerevarende sygdom.   

   

Alle relevante oplysninger forefindes på Plejehjemsoversigten. Tilstandsrapporten fra 2018 er 

tilgængelig, ligesom den er også forefindes på Aabenraa Kommunes hjemmeside.    

   
   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der er etableret et bruger- og pårørenderåd, der mødes 4 gange årligt. Aktuelt deltager 2 

beboere i møderne.   

   

Der afholdes en opstartssamtale med deltagelse af leder og pårørende. Lifemanager er et 

centralt kommunikationsredskab på Grønningen. Pårørende kommunikerer med personalet via 

Lifemanager, og borgerne tilmelder sig aktiviteter via Lifemanager, så pårørende kan orientere 

om aktiviteterne.    

Pårørende oplyser, at det altid er let at komme i kontakt med plejehjemmet. Nogle oplever, at 

Life Manager fungerer rigtig godt, andre er mindre begejstreret.    

Pårørende oplever sig meget inddraget i hverdagen, og bliver hurtigt informeret, hvis der 

f.eks. er ændringer i beboerens helbredstilstand.    


