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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 de to daglige ledere, 2 

medarbejdere samt rundgang på stedet. Herudover har tilsynsførende besøgt 2 tilfældigt udvalgte borgere i 

rehabiliteringsforløb.   

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

relevante områder.   

   

Generel info   

Special- og rehabiliteringscenter (SRC) i Rødekro har 34 midlertidige pladser. Centerlederstillingen har 

været vakant siden august 2019, forventes besat marts 2020. Indtil da deler de to sygeplejefaglige 

teamledere ledelsesopgaven.    

SRC er opdelt i 2 teams med hver 2 grupper. Der er tilknyttet en sygeplejerske til hvert team.   

SRC modtager borgere til vurdering, rehabilitering eller aflastning. Målgruppen er borgere, der har været 

indlagt eller er svækkede og formodes at kunne samarbejde om og profitere af et døgnophold.    



Den gennemsnitlige varighed af et ophold er 5-6 uger. Der er et flow på ca. 300 borgere om året.    

   

Der er ansat 42 personaler; 20 social- og sundhedsassistenter, 2 social- og sundhedshjælpere, 2 

ergoterapeuter, 2 fysioterapeuter, 6 sygehjælpere, 6 sygeplejersker, 1 plejehjemsassistent, 1 pædagog, 2 

husassistenter, 1 ufaglært, 1 pedel, 1 administrativ, 1 frivillig.   

   

Konklusion   

På baggrund af interview med borgere, medarbejdere og leder samt observationer og stikprøvekontrol af 

dokumentation, vurderer Tilsynet samlet set, at SRC lever op til gældende regler og lovgivning samt det 

kommunalt besluttede serviceniveau.    

Det er Tilsynets vurdering, at SRC har en ansvarlig ledelse, der har fokus på faglig udvikling, at 

medarbejderstaben er præget af engagement og høj faglighed samt at indsatsen leveres på en 

rehabiliterende måde, der understøtter den enkelte borger i at blive mest mulig selvhjulpen. SRC er 

godkendt uden bemærkninger.   

   

Opfølgning fra sidste tilsyn   

Der var ikke anmærkninger eller anbefalinger ved sidste tilsyn. Siden sidste tilsyn har SRC fokus på at 

forbedre rammerne for borgere med demens. Ledelsen undersøger om der er muligheder for etablering af 

dynamisk lys/døgnrytmelys.    

SRC har desuden udarbejdet spørgeskema til pårørende. Data fra spørgeskemaet omsættes i en 

effektrapport, hvor der månedligt evalueres på data, og evt. udarbejdes en handleplan.   

   

Trivsel & Værdighed   

Der afholdes opstartssamtale senest 10 arbejdsdage efter indflytning med deltagelse af relevant personale, 

visitationen og evt. pårørende.    

Borger har stor indflydelse på, hvilke mål der arbejdes med. SRC har ikke anvendt magtanvendelse indenfor 

det sidste halve år. Magtanvendelse forebygges med fokus på en neuropædagogisk tilgang og 

konflikthåndtering. Personalet kommer løbende på kursus i neuropædagogik og målet er, at alle skal 

uddannes i teorien. Der benyttes supervision i de tilfælde, hvor der er risici for magtanvendelse.   

   

En del af borgerne har en demenssygdom, og der kan være behov for at skærme disse borgere for stimuli. 

På grund af den store gennemstrømning af borgere, er det ikke muligt at etablere egentlig demensvenlige 

afdelinger. Ledelsen er i gang med at undersøge mulighed for at opsætte døgnrytmelys, som kan 

understøtte kontinuiteten i løbet af døgnet og forebygge konflikter. Kan en problematik ikke løses internt, 

inddrages ekstern bistand f.eks. fra Hjernecenter Syd.   

Borgerne oplyser, at personalet fremstår meget venlige og imødekommende samt med høj faglighed.   

   

Sundhed og Rehabilitering   

Ved ankomst ernæringsscreenes alle borgere. Der oprettes sygeplejefaglige mål og her ud fra udfærdiges 

indsatsområder. Mad & Måltider inddrages i det omfang, det er relevant.    

Har borgerne selv ressourcer til at administrere deres medicin, overlader personalet opgaven til borger. Har 

borger behov for hjælp, er det sygeplejerske eller social- og sundhedsassistenterne, der har ansvaret for at 



dokumentere i Nexus. For at skabe ro til medicindosering, er der etableret et særligt doseringsrum med 4 

arbejdsstationer.   

Der er konstant fokus på rehabilitering i alle hverdagens opgaver. Hver gruppe holder ugentlig tværfaglig 

konference sammen med ergo- og fysioterapeuter, hvor (rehabiliterings)metode og tilgang drøftes. Nyt 

personale undervises eksternt i den rehabiliterende tilgang.   

Rehabilitering forgår også om aftenen og i weekenden i form af tilstedeværelse af en 

rehabiliteringsassistent eller terapeut og diverse aktiviteter. En person i flexjob og evt.  

virksomhedspraktikanter er ansat med hovedfokus på aktiviteter i huset og nærmiljøet. Borgerne oplyser, 

at personalet er gode til at motivere til aktivitet og rehabilitering.   

   

Dokumentation   

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

på hver gang; her kvitteres for medicin. Stikprøvekontrol viser, at der er anført indsatsmål og 

sygeplejefaglige mål ved de enkelte beboerne, samt at der kontinuerligt dokumenteres relevante notater.    

På ugentlige tværfaglige konferencer gennemgås målene. Terapeuterne har ansvar for at skriftliggøre disse. 

Aktuelt har 88 % af alle borgere et mål. Målet på sigt er, at også borgere på aflastning skal have mål for 

opholdet.   

   

Ledelse & kompetencer og tilbudsportal   

Alle relevante oplysninger forefindes Aabenraa Kommune s hjemmeside. Tilbudsportalen er ikke opdateret, 

og SRC anbefales at tilrette oplysningerne.   

Både ledelse og medarbejdere vurderer, at husets samlede kompetencer matcher målgruppens behov. Det 

er ledelsens oplevelse, at målgruppen er under forandring, og nu også inkluderer flere yngre mennesker 

med behov for specialiseret genoptræning samt udviklingshæmmede borgere, som bliver tiltagende 

plejekrævende.   

For at sikre vidensdeling, koordination og gensidig hjælp afholdes der hver morgen tavlemøder, hvor 

borgerne gennemgås.  4 gange årligt afholdes fælles teammøde med deltagelse af både dag,- aften,- og 

nattevagter. Sygeplejerskerne har en flowmasterfunktion, som går på skift. Den indebærer, at én person 

varetager modtagelsen af nye borgere, at besvare sundhedsfaglige telefonopkald samt har et generelt 

overblik over borgerne.   

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for 2019 er 4,4 %. Medarbejderne oplyser, at der er mulighed for 

at tilegne sig ny viden på relevante kursuser samt at SRC er en god arbejdsplads.   

   

Inddragelse af og samarbejde med pårørende   

Pårørende inddrages i det omfang borgeren ønsker det og i det omfang pårørende ytrer ønske herom. SRC 

ser pårørende som en stor ressource i samarbejdet omkring borgeren. Pårørende besvarer et spørgeskema 

om hvor vidt de oplever sig inddraget.   

   


