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Formål  
Det lovpligtige tilsyn er tilrettelagt og gennemført jf. Tilsyns-politikken 2022.  
Formålet med tilsynet er at sikre, at leveranddøren lever op til leverandørkravene og de kvalitetsstandarder for 
den leverede pleje- og omsorgsindsats, som kommunalbestyrelsen har besluttet samt, at hjælpen leveres med 
en faglig forsvarlig kvalitet. 
 
Kvalitetstemaer: 

• Trivsel og værdighed 
• Sundhed og rehabilitering 
• Dokumentation 
• Samarbejde med og inddragelse af pårørende 
• Ledelse og kompetencer 
• Tilbudsportal og plejehjemsoversigt- gælder kun plejehjem 

 

Tilsynsmetode og score  

Det lovpligtige tilsyn blev afviklet med interview og samtale med 2 ledere, og 3 medarbejdere, heraf en 
kvalitetsassistent, en assistent og hjælper. Herudover har tilsynsførende talt med 2 borgere bosiddende på 
Plejehjemmet og talt med 2 pårørende telefonisk, efter aftale med borgerne. 
Samtalerne blev afviklet i en dialogbaseret kontekst med udgangspunkt i et spørgeskema/spørgeguide med 
uddybning af relevante områder. 
 
Tilsynene kan være aflagt gennem flere besøg, samt på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen, afhængig af 
hvad der har været muligt og relevant. På Plejehjemmet Lergården var det et besøg i dagvagten. 
Spørgeskema ift. praktiske oplysninger udsendt til leder inden tilsynet ca. 4 uger før tilsynet. 
 
Tilsynet er uanmeldt. Det er et her og nu billede af Plejehjemmet. Tilsynet baserer sig på stikprøver samt data 
fra Nexus. Der er screenet 7 tilfældige borgere i Nexus. 
Tilsynet er et udtryk for den helhed, som er oplevet igennem interviews, observationer, samt datatræk fra 
Nexus. Således den tilsynsførendes oplevelse af sammenhæng af distriktet den/de pågældende dage, tilsynet er 
blevet aflagt. 
 
Score 
For hvert kvalitetstema, der undersøges under tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
Således fremgår det af figuren under hvert tema og tilsynets konklusion, i hvor høj grad tilbuddet opfylder 
indikatorerne for hvert tema. Figurens farve og score tal således udtryk for kvaliteten på de valgte temaer og 
indikatorer. Jo mørkere farver og høje score, jo bedre kvalitet. 
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Generel info  

Under tilsynsperioden har Plejehjemmet Lergården aktuelt tilknyttet af medarbejdere:  
 
20 Social og sundhedsassistenter 
44 social og sundhedshjælpere 
1 sygehjælper 
2 sygeplejersker 
20 ufaglærte (sommerferieafløsere) 
1 pædagog  
Andet 6 personer til aktivitetsklip, 1 flexjob til rengøring og 2 rengøringsassistenter 
1 pedel 
1 administrativ personale 
3 frivillige 
 
Begge daglige ledere er uddannet sygeplejersker og en diplommoduler i ledelse, samt flere års erfaring som 
leder og underviser en del. Anden leder er har været ansat siden februar i år og vil gerne i gang med diplom-
uddannelsen. 
Plejehjemmet Lergården har 84 boliger, hvoraf nogle er ægtefælleboliger og aktuel 4 ledige boliger 
 
Plejehjemmet Lergården har ikke kun været udfordret på coronasyge medarbejdere i gennem vinteren og 
foråret. Sygdom og mange afløsere henover sommeren har påvirket økonomien på Plejehjemmet, hvilket 
betyder, at der ikke kan trækkes vikarer ind som tidligere. Vagterne skal plejehjemmet selv prøve at dække med 
eget personale. Der opleves udfordringer med at kunne rekruttere faglærte medarbejdere. Det er lykkedes at få 
vagtplanen til at hænge sammen sommeren over med mange ferieafløsere. Der har siden årsskiftet været et 
sygefravær på mellem 4-7%, hvilket skyldes sygdom på grund af corona, men også flere langtidssygemeldinger 
har udfordret Plejehjemmet. Sygemeldingerne har ikke på nogen måde haft relation til arbejdspladsen 
Plejehjemmet er beliggende i yderkanten af Aabenraa og er fordelt på flere huse. I et enkelt hus, bor der 
borgere som også er udfordret på den mentale -og kognitive sundhed, men derudover har et fysisk plejebehov. 
Der er pænt og rent i de huse som tilsynsførende besøger. I et enkelt hus er beborene ved at være færdig med 
at spise. De skåler med hinanden og virker til at nyde hinandens selskab. I fællesstuen sidder der et par beboere 
og ser fjernsyn. Bordene er skærmet af med planter.  Den dag, hvor tilsynet er på besøg er der flere 
sygemeldinger. Dette har betydet at begge ledere har været deltagende i plejen. Samtidig har der været 
problemer med brandalarmen, som skulle testes og afprøves, hvilket gav en del larm. 

score 3

score 2

score 1
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Opfølgning fra sidste tilsyn 

Der har sidst været tilsyn på Plejehjemmet efteråret 2021. Plejehjemmet har arbejdet videre med 
sundhedsfagligt overblik og er med i KRAM-arbejdsgruppe, som er gældende for hele Kommunen. 

Kvalitetstema 

Tilsynet tager afsæt i kvalitetstemaerne i Tilsynspolitikken 2022, som er: 
Trivsel & Værdighed, Sundhed og rehabilitering, Dokumentation, Ledelse & Kompetencer, 
Tilbudsportalen/Plejehjemsoversigten (gælder kun plejehjem), Inddragelse af og samarbejde med pårørende. 
 

Trivsel og værdighed – Score 4 

Det er afgørende for kvaliteten, at de leverede indsatser og valgte metoder matcher målgruppens behov, samt 
borgerne mødes med respekt for individuelle ønsker og behov. Indsatserne understøtter borgerens trivsel i 
hverdagen, bl.a. ved et øget opmærksomhed på ensomhed og mistrivsel. Indsatsen skal ligeledes understøtte 
borgerens ønske om udvikling og deltagelse i fællesskaber og meningsfulde aktiviteter med mindst mulig 
indgriben i de personlige rettigheder. 
 
Der uføres systematiske opstartssamtaler med alle nye borgere, samt pårørende, hvis muligt. Her deltager 
kvalitetsassistenten og hvis muligt kontaktpersonen. Her udformes målene sammen med borgeren, således 
hjælpen målrettes borgerens behov udfra den rehabiliterende tankegang.  
 
Alle beboerne har en assistent og en hjælper, som kontaktperson. Assistenten skal være kontaktperson for 7 
beboere, hjælperen har lidt færre beboere at være kontaktperson for. 
Der arbejdes med en døgnrytmeplan, som synliggør hvilket behov for hjælp borgeren har. Tilsynet oplever også 
udfra screeningen, det er tydeligt, hvad det er borgeren selv kan eller skal guides eller hjælpes til. På den måde 
er der god overensstemmelse i forhold til den rehabiliterende tankegang. 
 
En borger fortæller, det har været svært med mange forskellige ferieafløsere henover sommeren. Beboeren kan 
bedst lide at have sin faste kontaktperson, hvilket for hende også er en person som er ældre og har lidt 
livserfaring. Beboeren brød sig ikke om, at der kom en mand for at skulle hjælpe hende med at komme i bad. 
Det følte hun var meget nedværdigende og grænseoverskridende. Beboeren giver udtryk for, at hun får den 
hjælp hun skal have og at maden smager hende, men synes dog godt den kunne være lidt mere spændende, 
pålægget er kedeligt. Pårørende til denne beboer oplever også mange skift. Kan næsten se det fra gang til gang, 
at der er kommet nyt personale. Pårørende har også oplevet beboerens frustration omkring de mange skift af 
personale, hvilket betød, at beboeren hele tiden skulle forklare sin situation og hvad hun skulle have lavet. Den 
pårørende fortæller, at beboeren nu har fået en kontaktperson, som vedkommende er meget glad for. 
 
En anden beboer giver udtryk for, at han kun er på plejehjemmet fordi han ikke kan klare sig selv fysisk i eget 
hjem. Han savner det lokalområde, hvor han kommer fra. Han har heller ikke den største interesse i at deltage i 
aktiviteter. Synes det er svært at finde nogen at tale med, oplever sig lidt ensom. Er dog glad for den hjælp han 
kan få og synes personalet er flinke til at komme, når han har brug for det. Pårørende til denne beboer er meget 
glad for plejehjemmet og oplever også beboeren som værende glad for personalet. Den pårørende synes at 
personalet har været gode til at orientere den pårørende hvis beboeren har været syg, eller der har været andet 
med denne. Den pårørende oplever altid at kunne henvende sig ved behov og har været glad for at det har 
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været personalet der har informeret og ikke dem som pårørende, der hele tiden har skullet være opsøgende. 
Oplever at personalet er god til at tage beboeren med til aktiviteter, da beboeren ikke selv tager initiativet. 
 
I forbindelse med tilsynet på Lergården talte tilsynet med en medarbejder, der har været der i 5 år. Samtalen 
foregik i vaskerummet. Medarbejderen kunne ikke gå fra huset, da beboerne var ved at spise, men eleven 
kunne tage over i situationen. Medarbejderen har faktisk været meget glad for sit arbejde, men synes det er 
svært i øjeblikket, da hun ikke ved hvor mange, der møder ind på arbejde. Den dag, hvor tilsynet var på besøg 
var der sygdom og hun var eneste uddannet personale i huset. Medarbejderen giver udtryk for, at der kun bliver 
lavet det der skal laves. Der er ikke så meget tid, til at hygge om beboerne eller blot lave det lidt ekstra. 
Medarbejderen synes på den baggrund at det er svært at have indflydelse på hverdagen og inddrage beboeren i 
hverdagslivet og gøre en ekstra indsats for den enkelte, da der kun lige bliver lavet det mest nødvendige. 
 
Plejehjemmet forsøger at lave grupper med beboerne, der kan hygge sig sammen. Endvidere er der en klub, 
hvor der er fælles aktiviteter i form af busture, herreklub. 
 
Et andet plejepersonale som er forholdsvis nyansat er glad for at være der og synes, hun har stor indflydelse på 
hendes hverdag. Hun giver udtryk for at hun godt kan nå sit arbejde, men det kræver at hun får og har tiden til 
det der er hendes funktionsområde. 
 
Kvalitetsassistenten giver også udtryk for at der er meget, der skal huskes på. Er glad for sit arbejde og kan se at 
hendes arbejde gør en forskel, da der er opgaver den enkelte ikke skal i forhold til dokumentationskravene, 
hvilket frigør tid til beboeren på plejehjemmet. 
 
Der arbejdes udfra en neuropædagogisk referenceramme med henblik på at undgå magtanvendelser. Der er 
anvendt magt til borger, som har brug for stofsele til kørestol, hvilket der er ansøgt om. 
 
Det er tilsynets vurdering at trivsel og værdighed vægtes højt og der forsøges at tage hensyn til den enkelte, 
men mangel på personale gør at der i perioder ikke er tid til at gøre noget ekstra. Dog er der fokus på 
problematikken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sundhed og Rehabilitering – Score 4  

Indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i ”den rehabiliterende tilgang” med inkludering af sundhed i 
opgaveløsningen, og med borgeren som den aktive medspiller.  
Det er væsentligt, at indsatserne koordineres tværfagligt med fokus på at udvikle og/eller bevare borgerens 
egne ressourcer, så borgerne så selvstændigt som muligt, mestrer eget liv.  
 

score 4
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Ved opstartssamtalen udarbejdes der mål og aftaler sammen med en ny beboer og som ofte dennes pårørende. 
Når en ny borger flytter ind forsøges der, at arbejde udfra borgerens ønsker og behov. Man prøver at motivere 
og understøtte i forhold til kram, hvor der er et behov udfra den sundhedsfaglige viden på området. Dog må de 
som personale også acceptere, det enkelte menneskes valg i at sige for og til. 
Der gøres brug af eksterne samarbejdspartnere. Det kan være fysioterapi, samarbejde og behandling gennem 
egen læge eller henvisning til Kommunens egne terapeuter. 
 
Plejehjemmet har i gennem næsten 2 år haft deres egen læge tilknyttet, hvilket har givet en kontinuitet i 
forhold til, hvilke sundhedsfaglige mål der arbejdes efter. Endvidere har lægen af flere omgange undervist i 
forskellige sygdomme med opmærksomhedspunkter og hvad der skal reagere på. Dette opleves efter samtale 
med kvalitetsassistenten som værende en positiv indsats, hvilket gør at personalet mere tryg i arbejdet med 
den enkelte beboer. 
 
Tilstande udfyldt ved administrativ gennemgang af 8 tilfældigt udvalgte borgere i Nexus. Det fremgår tydeligt 
om beboers tilstand er vedvarende eller udviklende. Hos en tilfældigt udvalgt borger er dokumenteret et 
skiftende blodtryk, hvor der er indsatsmål, og handlingsanvisninger på blodtrykket, men det er kun ved den ene 
borger. Ift. KRAM faktorer medinddrages beboerne i forhold til kostønsker, der udfyldes ernæringsscreeninger, 
som også fremgår af kørelisten til medarbejderen. Alle beboere har ved tilfældig gennemgang, kontinuerligt 
ernæringsscreeninger. Flere har vægttab, men det ses af skemaerne at vægten er forsøgt opretholdt ved 
gennemgang i Nexus Der er samarbejde ift. kostplaner med Mad og måltider. Der er fokus på 
bevægelse/motion, i form af flere tiltag f.eks. boldspil, stolegymnastik, ture ud af huset, nærvær etc.  
Der samarbejdes med terapeuter fra kommunen ved beboere med genoptræningsplaner, bliver ansøgt 
vederlagsfri fysioterapi til målgruppen for disse tilbud, anvendes forflytningsvejledere i huset og ansøges om 
hjælp fra træningsenheden via visitationen ved tab af funktioner, der kræver ekstra hjælp. Endvidere 
samarbejdes der med Den Regionale Ældrepsykiatri. 
 
Det er tilsynets vurdering, at der er god fokus på en systematisk anvendelse af individuelle mål og opfølgninger 
af disse, som skaber en synlighed i de tilbud den enkelte beboer modtager ift. at fremme deres 
rehabiliteringsmuligheder. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dokumentation – Score 5 

Det er afgørende for kvaliteten af indsatsen, at der beskrives klare mål med de visiterede indsatser, og at 
metoderne til opfyldelse af målene medvirker til at sikre borgernes trivsel. Et væsentligt led heri er, at målene for 
indsatsen skal konkretiseres og dokumenteres i Nexus, hvor de løbende evalueres. 
Korrekt anvendelse af Nexus er en forudsætning for at kunne yde den bedst mulige indsats, såvel monofagligt 
som tværfagligt og tværorganisatorisk samt en forudsætning for borgernes retssikkerhed. 
 
 

score 4
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Der dokumenteres systematisk i Nexus. Her kan det fagligt notat og de aktive mål evalueres og opdateres 
løbende, hvilket gøres hver ca 3. måned eller når borgerens tilstand ændre sig væsentlig. Om borgerens tilstand 
er vedvarende eller udviklende fremgår af den scoring der er lavet. Samtlige scoringer på den enkelte borger er 
opdaterende, eller så fremgår det, hvornår de skal opdateres igen. Samtlige borgere har et eller flere indsatsmål 
med en GAS-score. Samtlige observationer er tilknyttet en tilstand.  Der sættes aktivt opgaver på, så deadlines 
overholdes. Kvalitetsassistenten har ansvaret for at opdatere det faglige notat og mål.  
 
Der arbejdes målrettet på at få dokumenteret at data bliver korrekt noteret de rigtige steder i Nexus, således 
det er tilgængelig for tværfaglige samarbejdspartnere.  
Plejehjemmet gør opmærksom på at den enkelte medarbejder også har et ansvar for at få dokumenteret i 
Nexus samme dag, såfremt en ny hændelse opstår. Screening i Nexus viser, er at der ved fokusområder er 
beskrivelser, hvor der kontinuerlig følges op. 
 
Der er fint beskrevet livshistorie på 7 ud af 8 screenede beboere på plejehjemmet. Der forsøges at arbejde udfra 
Demensrejseholdets model til den enkelte beboer på Plejehjemmet. Her er det svært at få beskrevet et samlet 
forløb i en helhed, da Nexus er svær at beskrive modellen i og derfor kommer beskrivelserne til at stå forskellige 
steder og ikke samlet i en model.  
 
Det er fint dokumenteret, hvem der er der er pårørendekontakt, samt aftaler med pårørende.  
Tilsynet kommenterer på manglede tærskelværdier. Der er dog lagt værdier ind på 2 af de screenede borgere. 
Her redegør kvalitetsassistenten fint for, hvornår de bruger disse. Når tærskelværdierne er lagt ind, har der 
været en lægeordination. I dette tilfælde har det drejet sig om blodtryksmåling.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ledelse og kompetencer – Score 5   

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af de leverede indsatser er en kompetent og ansvarlig ledelse. En 
ledelse, der arbejder med faglig udvikling, herunder inddragelse af civil samfundet og velfærdsteknologi, har 
fokus på medarbejder trivsel, vægter den gode dialog og dermed fremmer effektiviteten og kvaliteten på 
tilbuddet. Det er af afgørende for kvaliteten af indsatsen, at tilbuddets samlede kompetence (uddannelse, 
erfaring og viden) løbende tilpasses, så de matcher borgernes aktuelle behov.  
 
 
Lergården har en sygefraværsprocent på 4-7 %. 
 
 Der er fra ledelsens side gjort meget ud af oplæring af ufaglærte, således disse er blevet ordentlig klædt på til 
afløseropgaven sommeren over. Dette medførte, at nogle allerede sagde meget tidlig fra i forløbet, da de blev 

score 5
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afklaret at pleje –og omsorgsområdet ikke var noget for dem. Den tid der blev sat af til oplæring var givet rigtig 
godt ud, da Plejehjemmet således ikke pludselig stod uden afløsere midt i ferieperioden. 
 
Plejehjemmet Lergården har også gjort brug af inspirationsmedarbejdere med en noget blandet oplevelse. En af 
lederen fortæller, at det også kræver noget af dem som leder og personalet, da det er unge mennesker, som 
skal lære at begå sig på en arbejdsplads, Således har dette været lidt af en udfordring. 
 
Plejehjemmet Lergården har svært ved at skaffe frivillige til aktiviteter omkring borgerene. Dette kan hænge 
sammen med de mange nedlukninger i forbindelse med Covid-19.  
 
Ledelsen er meget opmærksom på at få viden ud i personalegruppen ved at få eksterne undervisere ind til at 
formidle viden. Der er tilbudt neuropædagogisk kursus til medarbejderne og ledelsen er bekendt med 
Kommunens undervisningstilbud og KUC 
 
Ledelsen deltager også aktivt i plejen ved sygemeldinger og andre former for fravær. 
 
En leder fortæller, at personalet fra de forskellige huse ikke mødes på en gang. Under Covid-19 nedlukningen 
blev møder om morgenen afholdt med en repræsentant fra hvert hus, hvilket Plejehjemmet har taget til sig og 
nu er indført som fast, således den resterende del af personalet nu starter ude ved beboere. 
 
Tilsynet vurderer, at der er en tydelig overensstemmelse mellem ledelsens/kommunens værdier og visioner, og 
den oplevelse borgere, pårørende og medarbejdere har.  
Det vurderes der er en god trivsel på plejehjemmet, hvor der er arbejdes med at løse de udfordringer, der er i 
hverdagen. 
 
 
 
 

score 2 

 
 
 
 
 

Inddragelse af pårørende – Score 4 

Der er etableret et beboer -og pårørenderåd, der mødes 4 gange årligt, hvor seniorrådet også er repræsenteret 
med 2 repræsentanter. Været på ”stand by” under Covid-19. Der er stor enighed om, at både beboer, og 
pårørende føler sig hørt. Der er hos den ene pårørende kendskab til rådet. 
 
Der afholdes opstartssamtale/indflytningssamtale med deltagelse af kontaktperson til glæde for beboere og 
pårørende. Der anvendes LifeManager, synlig Ipad i alle lejligheder, til fælles kommunikation mellem 
plejehjemmet/beboer og den pårørende. 
 

score 5
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En pårørende har ikke været helt tilfreds med Plejehjemmet: Har oplevet mange skift af personale, men også at 
beboeren fik tilbudt en ung mandlig afløser som skulle hjælpe med bad. Ifølge den pårørende var dette meget 
grænseoverskridende. Her kunne borgeren være blevet spurgt først ifølge den pårørende. 
Den ene af de pårørende som tilsynet har talt med, er rigtig godt tilfreds med Plejehjemmet og synes at 
personalet var tilgængelig og god til at kontakte dem, såfremt der opstod problemstillinger de skulle informeres 
om. Tilsynet mødte ved tilsyn på andet plejehjem pårørende til tidligere beboer, som pga omstrukturering på 
Lergården var flyttet til andet plejehjem. Denne pårørende havde også kun godt at sige om Lergården både om 
opholdet for begge forældre, men også den måde de havde fået den tidligere beboer flyttet på. 
 
 

 
 
 
 
 
Plejehjemsoversigten – Score 5  
Relevante oplysninger forefindes på Aabenraa Kommunes hjemmeside og Plejehjemsoversigten.dk.  
Plejehjemmets egen side er let overskuelig og der er beskrevet værdier, og billeder med glade beboer med 
fælles aktiviteter. 
 
 

 
 
 
 
 
Tilsynets konklusion – Score   
På baggrund af interview med borgere, medarbejdere, leder og pårørende samt observationer og 
stikprøvekontrol af dokumentation, vurderer tilsynet samlet set, at Plejehjemmet Lergården lever op til 
Aabenraa Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. 
Hjælpen leveres på en måde, der understøtter det enkelte menneskes trivsel og selvbestemmelsesret. De 
interviewede borgere/pårørende udtrykte ikke alle tilfredshed med den leverede hjælp og de individuelle 
hensyn, hvilket skal bruges til læring i forhold til at inddrage borgeren i relevante daglige gæremål 
 
 
Figurens farve og score tal således udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo mørkere 
farver og høje score, jo bedre kvalitet. 
 
Gennemsnit score for Plejehjemmet Lergården: 4,5 
 

 
 

score 4

score 4,5
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Hørings- opfølgnings- og formidlings proces  
 Beskrivelse 
 1 Tilsynsenheden udfærdiger skriftlig tilsynsrapport inden for 15 

arbejdsdage efter det uanmeldte tilsyn har fundet sted. 
 2 Tilsynsenheden sender rapporten til lederen af den besøgte enhed til 

kommentering af eventuelle faktuelle fejl. 
Lederen sender rapporten retur til tilsynsenheden indenfor 14 dage. 

 
 

Opfølgning og formidling  

 Beskrivelse 
 1 Lederen af enheden sørger for at den endelige og godkendte 

tilsynsrapport offentliggøres på kommunens hjemmeside via sekretær 
rihp@aabenraa.dk  

 
 
 

Godkendt med anbefaling og/eller anmærkning  

Plejehjemmet Lergården er godkendt med anbefalinger om at være opmærksom på tærskelværdier, specielt, 
hvor det afviger fra normalen. Kan dog fint redegøre for, hvornår det er relevant eller ej. Endvidere bør der 
rettes en opmærksom på beboernes personlige grænser i forhold til blufærdighed. 
 
 
 

mailto:rihp@aabenraa.dk
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