
  

Social &   
Sundhed   

   

   

   

  

   

Uanmeldt Tilsyn 2019   

 

Lergården   

   

Vurdering   Godkendt   

Tilsynsdato   29. oktober 2019.   

Tilsynskonsulent   Pia Langkilde Kjær / Anna Marie Jensen   

Ansvarlig for  

opfølgning   

   

Daglig leder   

Jeannette Lagoni    

Betina Schlüter   

Schrøder   

Områdeleder   

Helle Marie Hansen   

Tilsynsmyndighed   

Aabenraa Kommune   
Visitation og Rehabilitering   

   

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 de to daglige ledere, 2 

medarbejdere samt rundgang på plejehjemmet.   

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

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

relevante områder.   

   

Generel info   

Lergården består af 7 huse og har 84 lejligheder. 3 af lejemålene er boliger til ægtepar, så Lergården har i 

alt plads til 87 beboere. Hvert hus har en fælles spise- og dagligstue i tilknytning til et køkken. Der er ansat 

94 personaler; 20 social- og sundhedsassistenter, 43 social- og sundhedshjælpere, 1 sygehjælper, 1 

sygeplejeske, 2 plejehjemsassistenter, 1 administrativ, 1 pedel, 15 ufaglærte, 10 andet.   



   

Konklusion   

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

stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer Tilsynet samlet set, at Lergården lever op til gældende regler 

og lovgivning samt det kommunalt besluttede serviceniveau. De interviewede borgere udtrykte alle stor 

tilfredshed med at bo på Lergården, med den leverede hjælp og de individuelle hensyn, der bliver taget til 

det enkelte menneske. Ligeledes oplyser de pårørende, at de oplever Lergården som et trygt hjem. 

Lergården er godkendt med 1 anbefaling.   

   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der var ikke anmærkninger eller anbefalinger ved sidste tilsyn. Siden sidste tilsyn har Lergården bl.a. haft 

fokus på ”I sikre hænder”, ”Bevæg dig for livet”, samt har udarbejdet en pjece til det palliative forløb og et 

spørgeskema til pårørende og beboer i Life manager.   

   

Trivsel & Værdighed   

Der afholdes indflytningssamtale med deltagelse af kontaktperson. Der tilbydes opfølgningssamtale efter 3 

måneder og årlig opfølgningssamtale.    

Lergården har 5-6 frivillige, der er behjælpelige ved større arrangementer. Der er diverse besøg fra dagpleje 

og børnehave samt fast månedligt besøg fra børnehaveklasse. Det er kendte medarbejdere, der varetager 

klippekortsordningen. I den sidste fase tilbydes pårørende bistand fra vågekoner, som der er et rigtig godt 

samarbejde med.   

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

generelt på Lergården. Beboerne fortæller, at der er tilstrækkeligt med aktiviteter, og personalet er gode til 

at motivere til deltagelse. Pårørende oplever, at personalet altid fremstår venligt og imødekommende og 

der er en god tone personalet imellem.   

Lergården har inden for det sidste halve år anvendt magtanvendelse. Magtanvendelsen er indberettet 

korrekt, og der er fulgt op på episoden med samtale og psykologbistand. For at undgå magtanvendelse, 

arbejdes der med den pædagogiske tilgang. Generelt anvendes der er respektfuld tilgang, hvor man 

trækker sig og/eller prøver med andet personale. Ved behov tages kontakt til eksterne 

samarbejdspartnere, som f.eks. Hjernecenter Syd, som plejehjemmet har bedre erfaring med end VISO.  

Der er ligeledes iværksat et forløb for medarbejderne med en trivselskonsulent.   

   

Sundhed og Rehabilitering   

Der oprettes sygeplejefaglige mål ved indflytningssamtalen og ernæringsscreenes ved behov. Lergården 

ligger naturskønt, og der er gode muligheder for at bevæge sig med eller uden et ganghjælpemiddel 



udenfor. En vis udendørs mobilitet er nødvendig for at komme fra hus til hus. Plejehjemmet råder over 2 

Side by Side cykler, som benyttes ivrigt i sommerhalvåret.   

Selvom man har en kognitiv funktionsnedsættelse og er ude af stand til at orientere sig, kan man færdes 

selvstændigt i nærområdet, fordi Lergården har en Demensring omkring matriklen. Personalet får via en 

chip besked og søger efter en beboer, hvis denne overskrider Demensringen.   

Den rehabiliterende tilgang inddrages i den personlige pleje og hverdagens gøremål. Beboerne opfordres til 

selv at deltage i lettere praktiske opgaver i egen bolig, og pårørende oplyser tilsvarende, at beboernes 

ressourcer inddrages i det omfang det er muligt.   

   

Dokumentation   

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

Medicindoseringen foretages af SOSA eller sygeplejerske, og foregår på kontoret eller i beboernes lejlighed. 

Der er indkøbt 5 mobile medicinborde. For at undgå forstyrrelse videregives mobilen under 

medicindosering.   

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

Tilsynet anbefaler, at personalet afsætter ressourcer til at få scoringer indarbejdet i dokumentationen.   

   

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Relevante oplysninger forefindes på Plejehjemsoversigten, ligesom tilsynsrapporten også er tilgængelig på 

hjemmesiden.    

Lergården har problemer med at rekruttere social- og sundhedsassistenter, men forventer, at det er en 

overgangsperiode, da arbejdspladsen oplærer mange SOSA elever. Lederne er opmærksomme på 

medarbejdernes kompetencer, og alle har været eller skal på neuropædagogisk kursus. Medarbejdere 

oplyser, at der udvises imødekommenhed overfor ønsker om fagligt relevante kursuser.    

For at videregive viden i vagtskifte, har nogle medarbejdere et overlap i vagtplanen, så der kan orienteres 

om større ændringer i vagtskiftet. Alle medarbejdere læser op på egne beboere inden påbegyndelse af 

arbejdet. Medarbejderne arbejder til tider på skift i de forskellige huse med henblik på at forebygge 

sårbarhed ved sygdom. Nogle pårørende oplever, at dette giver for stort personaleskift.   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Der er etableret et bruger- og pårørenderåd, der mødes 4 gange årligt. Aktuelt deltager 3-4 beboere i 

møderne, men ingen har ønsket at være formand.   

Pårørende oplever sig inddraget i hverdagen og velinformeret om aktiviteter. Personalet tager hurtigt 

kontakt til pårørende, hvis f.eks. en beboers helbredstilstand ænder sig.     

   


