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 Forord 

 

BDO har i 2021 haft til opgave at udføre uanmeldte tilsyn med Helsingør Kommunes syv plejehjem samt 
Helsingør Kommunes Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). På baggrund af tilsynene udarbejder BDO 
en årsrapport, der sammenfatter de overordnede indtryk fra tilsynene. 

 

Rapporten er opbygget således, at der indledningsvist præsenteres en kort samlet vurdering af tilsynene. 
Herefter præsenteres en samlet vurdering på tværs af alle tilsyn i forhold til de undersøgte temaer. Dette 
efterfølges af et afsnit vedrørende kvalitetsudvikling på tværs. Endelig fremgår der sidst i rapporten en 
opsummering af vurderinger og anbefalinger for hvert enkelt tilsyn. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
Birgitte Hoberg Sloth  Mette Norré Sørensen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0475 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: meo@bdo.dk  

 

 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 
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1. SAMLET VURDERING PÅ TEMANIVEAU 

 

BDO har for Helsingør Kommune i 2021 gennemført tilsyn på 7 plejehjem samt Helsingør Rehabiliterings– 
og Træningscenter (HRT). På baggrund af det indsamlede datamateriale og efterfølgende analyser heraf 
har tilsynet vurderet følgende: 

 

• 4 steder har opnået vurderingen Godt og tilfredsstillende – mindre fejl og mangler. 

 

• 4 steder har opnået vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende – Fejl og mangler, som har betyd-
ning for borgerens helbred og autonomi. 

 

Som det fremgår af grafen nedenfor, er Montebello gået en vurdering frem fra Nogenlunde tilfredsstil-
lende i 2020 til Godt og tilfredsstillende i 2021. 

Kristinehøj, Bøgehøjgård og HRT har opnået samme vurdering som i 2020, dette er for alle tre vurderingen 
Godt og tilfredsstillende. 

Birkebo og Grønnehaven har fast holdt vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende. 

Strandhøj og Falkenberg er gået en vurdering tilbage i forhold til 2021 – fra Godt og tilfredsstillende i 
2020 til Nogenlunde tilfredsstillende i 2021. 

 

Samlet set er der tale om en mindre tilbagegang, idet 5 steder opnåede vurderingen Godt og tilfredsstil-
lende i 2020 mod 4 steder i 2021. 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende,  

4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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2. OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Opfølgning på foregående tilsyn 

Det er tilsynets vurdering, at fire plejehjem og HRT har fulgt Særdeles tilfredsstillende op på tilsynets 
anbefalinger fra 2020.  

 

Falkenberg og Bøgehøjgård har fulgt Godt og tilfredsstillende op på anbefalingerne, idet der på Falken-
berg fortsat er problemstillinger på dokumentationsområdet, der vil kræve en målrettet indsats. På Bøge-
højgård er der fortsat udfordringer i forhold til dokumentation, medicin samt hygiejne og anvendelse af 
handsker på fællesarealer, hvilket en mindre indsats vil kunne rette op på. 

 

For Birkebo er der fulgt Nogenlunde tilfredsstillende op på tilsynet fra 2020. Der er der ved dette års til-
syn fortsat konstateret mangler i forhold til medicinområdet og dokumentationsområdet, hvilket en min-
dre indsats vil kunne rette op på. Herudover er der også fundet mangler i forhold til hygiejneområdet, an-
vendelse af handsker på fællesarealerne, og der gives anbefalinger på flere andre målepunkter, som fx 
mad og måltider samt kommunikation under observationsstudiet.  

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende,  
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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3. FAGLIG KVALITET 

Sundhedsfaglig dokumentation 

Tilsynets vurderinger af den sundhedsfaglige dokumentation er foretaget på baggrund af gennemgang af 
beboernes journaler og medarbejdernes viden på området. 

 

Det er tilsynets vurdering, at Montebello, Strandhøj, Bøgehøjgård og HRT udfører den sundhedsfaglige do-
kumentation på et Godt og tilfredsstillende niveau. Udviklingspunkterne findes på en række forskellige 
områder for de fire steder, såsom at sikre en ensartet systematik og handlevejledende beskrivelser i både 
døgnrytmeplaner og handlingsanvisninger, samt at der er en tydelig rød tråd i dokumentationen, herunder 
mellem helbredstilstande og den medicinske behandling. 

 

For Grønnehaven, Birkebo og Kristinehøj udføres den sundhedsfaglige dokumentation på et Nogenlunde 
tilfredsstillende niveau. Anbefalingerne for disse tre plejehjem retter sig mod, at der skal sikres arbejds-
gange omkring opdatering af dokumentationen, at beskrivelser i dokumentationen skal være fyldestgørende, 
individuelle og tydelige, samt at helbredstilstande kvalificeres, og handlingsanvisninger tydeliggøres. 

 

Falkenberg har modtaget vurderingen Utilfredsstillende, dette i forhold til at sikre, at døgnrytmepla-
nerne er ajourførte, at beboernes helbredstilstande er opdaterede, at dokumentation af triagen er kor-
rekt, at der er de nødvendige handlingsanvisninger, samt at den røde tråd sikres gennem hele dokumenta-
tionen. 

 

 

 

 

 
1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 

4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Instrukser og vejledninger 

Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante instrukser og vejledninger på plejehjemmene og HRT. Tilsynets 
vurdering er foretaget på baggrund af ledelsens og medarbejdernes udtalelser.  

 

For 7 steder er der opnået vurderingen Særdeles tilfredsstillende.  

 

På Birkebo er der opnået vurderingen Godt og tilfredsstillende, og der er givet anbefaling i forhold til, at 
der som opfølgning på introduktion af nye medarbejdere skabes faglig refleksion omkring instrukser og vej-
ledninger, så disse tilgås og anvendes som en naturlig del i hverdagen. Dette på baggrund af to medarbej-
deres vanskeligheder med at redegøre for anvendelsen og brugen af instrukser i hverdagen over for tilsynet. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende,  
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Utilsigtede hændelser og læring 

Tilsynet vurderer, at fem plejehjem og HRT arbejder med utilsigtede hændelser (UTH) på et Særdeles 
tilfredsstillende niveau. 

 

For Montebello og Birkebo er der tale om et Godt og tilfredsstillende niveau, og tilsynet har givet anbefa-
linger til Montebello om at iværksættes en faglig indsats i forhold til arbejdet med utilsigtede hændelser, 
særligt i forhold til handleplaner og sikring af læring af de aktuelle hændelser, mens tilsynets anbefalinger 
for Birkebo omhandler at genoptage arbejdet med at sikre systematisk og løbende læring omkring de util-
sigtede hændelser.  

 

 

 

 
1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 

 4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Personlig støtte og pleje 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt fremtræder velsoignerede, og at deres tilstand bærer præg 
af, at den tildelte indsats er svarende til deres behov.  

 

Seks plejehjem og HRT udfører pleje og støtte på Særdeles tilfredsstillende vis under tilsynets besøg. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af den personlige pleje, som de modtager. Bebo-
erne trives og oplever tryghed i hverdagen. Hertil kan medarbejderne fagligt reflekteret redegøre for, hvor-
dan der sikres en høj kvalitet i leveringen af den personlige pleje. 

 

To plejehjem: Grønnehave og Birkebo har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende på baggrund af 
en konkret beboers manglende soignering og to beboeres oplevelse af lang ventetid ved anvendelse af nød-
kald. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende,  
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Praktisk hjælp 

Tilsynet vurderer, at fællesarealer og boliger generelt fremstår rene og ryddelige.  

Falkenberg og HRT har modtaget vurderingen Særdeles tilfredsstillende, og derved ingen anbefalinger. 
Den praktiske hjælp leveres efter en god faglig standard, hvor både boliger og fællesarealer fremstår ryd-
delige og tilstrækkeligt rengjorte. Dette er ligeledes tilfældet for de observerede hjælpemidler. Beboerne 
er tilfredse med den praktiske hjælp, og de er tilfredse med kvaliteten. Medarbejderne redegør tilfreds-
stillende for området. 

 

De øvrige seks plejehjem har modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, 
at der er udfordringer i forhold til flere aspekter af den faglige hjælp. Herunder medarbejdernes handske-
brug blandt andet på fællesarealerne, arbejdsgange for renholdelse af hjælpemidler og arbejdsgange for 
renholdelse af boligerne. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 
 4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Rehabiliterende og aktiverende pleje  

Tilsynet vurderer, at plejen udføres med en rehabiliterende og aktiverede tilgang.  

 

Syv steder har opnået vurderingen Særdeles tilfredsstillende, og det er tilsynets vurdering, at beboerne 
oplever, at de anvender deres ressourcer aktivt i plejen. Ligeledes kan medarbejderne redegøre for den 
rehabiliterende tilgang og for, hvorledes beboerne inddrages aktivt i plejen.  

 

Montebello har for dette tema modtaget vurderingen Godt og tilfredsstillende. Beboerne oplever, at deres 
ressourcer generelt inddrages i plejen, men at der er forskel på den rehabiliterende tilgang alt efter, hvilken 
medarbejder der er tale om. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende,  
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Træning 

Tilsynet vurderer, at der for alle plejehjemmene sker træning på et Særdeles stilfredsstillende niveau i 
henhold til Servicelovens § 86 samt Helsingør Kommunes sundhedspolitik ”Lev godt og længe”. Beboerne 
oplever at have et aktivt hverdagsliv med tilbud om træning, og det er samtidig tilsynets vurdering, at 
medarbejderne kan redegøre for den daglige vedligeholdende træning. 

 

På HRT foretages træningen på et Godt og tilfredsstillende niveau. Under de observerede træningsforløb 
§ 86 og § 140 vurderer tilsynet, at der arbejdes konstruktivt med borgernes mål, samt at der er fokus på 
borgernes individuelle behov. Borgerne på både de ambulante hold og på døgnrehabiliteringen er særdeles 
tilfredse med den træning, som de modtager.  

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at øge træningstilbuddet til erhvervsaktive borgere, fx gennem 
virtuelle træningshold, for derved at understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes borgerne tilbydes træning med afsæt i 
målsætning og individuelle behov.   

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Demens  

Tilsynet vurderer på baggrund af observationer under tilsynsbesøget, at fem plejehjem og HRT arbejder 
med demensområdet på en Særdeles tilfredsstillende måde. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne 
kan redegøre for den faglige tilgang til beboere med demens. 

 

De to plejehjem Grønnehaven og Falkenberg har opnået vurderingen Godt og tilfredsstillende i forhold til 
deres indsatser på demensområdet. På disse to plejehjem observeres forskelligt fagligt niveau i medarbej-
dernes kontakt til beboere med demens. Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med beboere med de-
mens. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 
 4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Mad og måltider 

Det er tilsynets vurdering, at tre plejehjem arbejder med beboernes mad og måltider på Særdeles tilfreds-
stillende vis. På Strandhøj, Kristinehøj og Bøgehøjgård er beboerne således tilfredse med kvaliteten af 
maden og måltiderne. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med mad og måltider, 
herunder hvordan der arbejdes med at sikre det gode måltid. 

 

På Montebello, Falkenberg og HRT finder tilsynet, at der arbejdes med mad og måltider på et Godt og 
tilfredsstillende niveau. Tilsynet anbefaler for de to plejehjem, at der arbejdes med rammerne for det 
Gode måltid samt for det ene plejehjem, med hvordan der serveres for beboere, der spiser i egen bolig. På 
HRT anbefales det, at der sættes fokus på den rehabiliterende tilgang under måltiderne, mere inddragelse 
af beboerne, samt at der sættes fokus på at skabe dialog under måltidet. 

 

For Grønnehaven og Birkebo finder tilsynet, at der er Nogenlunde tilfredsstillende forhold omkring mad 
og måltider. For Grønnehaven gælder det, at fire ud af fem beboere ikke er tilfredse med madens kvali-
tet, mens der på Birkebo observeres et frokostmåltid, hvor principperne for det gode måltid ikke følges. 
Beboerne på Birkebo udtrykker forskellig tilfredshed med madens kvalitet. 

 

Der er foretaget et observationsstudie af et måltid på Grønnehave, dette indgår i denne rapport under af-
snittet ”Observationsstudier”. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 
 4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Medicinhåndtering 

Tilsynet vurderer, at Montebello og Falkenberg arbejder med medicinhåndtering på et Særdeles tilfreds-
stillende niveau. Beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinhåndtering, og de oplever, at de modtager 
medicin til tiden. Ved tilsynets kontrol konstateres på begge plejehjem, at der i forhold til den kontrolle-
rede medicin er udført korrekt dispensering, opbevaring og håndtering af medicinen. Hertil kan medarbej-
derne redegøre relevant for arbejdet med medicindosering og -administration. 
 
For plejehjemmene Birkebo, Kristinehøj og Bøgehøjgård samt HRT er der givet vurderingen Godt og til-
fredsstillende. For disse fire steder er der observeret forskellige problemstillinger, hvoraf flere blev løst 
mens tilsynet var til stede.  

På Birkebo findes mangler i forhold til medicinskemaet, og i enkelte tilfælde findes der mangler i forhold 
til opbevaring af medicin. 

På Kristinehøj observerer tilsynet mindre mangler i forhold til opbevaring af medicin. 

Tilsynet bemærker særligt, at der på Bøgehøjgård blev konstateret uklarheder i forhold til, om medicindi-
spenseringen varetages af beboeren selv eller i samarbejde med medarbejderne. Tilsynet vurderer, at det 
er nødvendigt at sikre fuldstændig klarhed og tydelighed herom.  

På HRT vurderer tilsynet, at der for borgere, der modtager proteindrik, er valgt at erstatte den lægeligt 
ordinerede proteindrik med centrets hjemmelavede proteindrik, uden at medarbejderne kan redegøre for, 
om indholdet i den hjemmelavede proteindrik er svarende til borgerens behov og indholdet i den lægeor-
dinerede proteindrik.  

På alle fire steder er det tilsynets vurdering, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for 
arbejdsgange vedrørende medicinhåndtering. 

 
Tilsynet har vurderet, at der for Grønnehave og Strandhøj er tale om medicinhåndtering på et Nogenlunde 
tilfredsstillende niveau, som ikke i alle tilfælde varetages i henhold til Sundhedsloven og Helsingør Kom-
munes retningslinjer på området. Der er for alle medicingennemgangene fundet fejl og mangler, disse er 
dog af forskellig alvorlighedsgrad.  

Beboerne er, på trods at dette, trygge ved hjælpen, og medarbejderne kan på begge plejehjem redegøre 
for en korrekt medicinhåndtering. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 
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Sygepleje 

Tilsynet vurderer, at alle syv plejehjem og HRT udfører sygepleje på et Særdeles tilfredsstillende niveau. 

Det vurderes, at der er sammenhæng mellem de visiterede og de leverede sygeplejeydelser. Delegeringsar-
bejdet foregår systematisk, og beboerne er tilfredse med sygeplejen.  

Medarbejderne har på alle otte steder kunne redegøre for de sygeplejefaglige ydelser og delegationspraksis. 
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4. BEBOEROPLEVET KVALITET 

Beboerrettigheder 

Tilsynet vurderer, at fem plejehjem arbejder med beboerrettigheder på et Særdeles tilfredsstillende ni-
veau. 

Dette gælder for Montebello, Strandhøj, Birkebo, Kristinehøj og Bøgehøjgård. For disse plejehjem er det 
tilsynets vurdering, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på et særdeles til-
fredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode plejehjemsliv”. Medarbej-
derne kan ligeledes redegøre for reglerne på området. 

 

For Grønnehave, Falkenberg og HRT gælder det, at de har et niveau der er Godt og tilfredsstillende. På 
Grønnehaven har en beboer haft oplevelser, hvor vikarer ikke respekterede beboers selvbestemmelse. En 
borger på HRT har haft forskellige oplevelser, som påvirker oplevelsen af sammenhæng i indsatsen, hvilket 
skyldes, at aftaler ikke altid overholdes, og at borgeren ikke altid modtager rette information. På Falken-
berg oplever en beboer det problematisk, at beboeren ikke altid kan komme op på et fast tidspunkt. 

 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 
 4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Hverdag for beboerne 

Tilsynet vurderer, at niveauet er Særdeles tilfredsstillende for seks plejehjem, hvor beboerne er til-
fredse med hverdagen på plejehjemmene, og at de oplever, at der er tilbud om samvær og aktiviteter. 
Det er tilsynets vurdering, at omgangstonen på plejehjemmene er imødekommende, venlig og anerken-
dende. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes en respektfuld og anerkendende kommunikation, 
som er tilpasset den enkelte beboer. 

 

For HRT og Grønnehaven er niveauet Godt og tilfredsstillende. På HRT oplever borgerne en respektfuld, 
anerkendende og ligeværdig kommunikation på centeret, hvilket medarbejderne ligeledes kan redegøre 
for. I forhold til aktiviteter vurderes det, at borgerne oplever mangel på aktivitet og socialt samvær, sær-
ligt i weekenden, hvor der ikke tilbydes holdtræning. 

På Grønnehaven er beboerne generelt tilfredse med medarbejdernes kommunikation og omgangstonen på 
plejehjemmet. To beboere synes, at der kan være en lidt hård tone fra nogle enkelte medarbejdere. Der 
efterspørges aktivitet og gåture af to beboere. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der kommuni-
keres på en værdig måde med beboerne. 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende,  
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Pårørende 

Tilsynet har været i kontakt med en pårørende på hvert plejehjem under tilsynene og tre pårørende på 
HRT. Hvis det har været muligt, er interviewet foregået på stedet og ellers i telefonen. 

Tilsynet vurderer, at de pårørende, som tilsynet har talt med, finder inddragelsen og kommunikationen på 
plejehjemmene Særdeles tilfredsstillende og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”Det gode 
plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. Dette gælder for de syv plejehjem. 

 

På HRT finder de pårørende, at inddragelsen og kommunikationen på centeret er på et Godt og tilfreds-
stillende niveau. Hertil finder de pårørende, at både hjemmeside og velkomstpjecen bør opdateres. Le-
delsen på HRT giver udtryk for, at der arbejdes på dette. 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende, 
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Observationsstudie  

Tilsynet har foretaget ni observationsstudier fordelt på otte plejestudier og et måltidsstudie. Grønnehaven 
har, som det eneste sted, modtaget to observationsstudier, hvorfor der er foretaget et studie af hver slags. 
Grønnehaven har modtaget en samlet vurdering for begge observationsstudier. 

 

På Strandhøj, Falkenberg og Kristinehøj udføres observationsstudiet i personlig pleje på Særdeles tilfreds-
stillende vis. Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang og med fokus på beboernes medindflydelse. 
Plejen udføres fagligt korrekt, og de hygiejniske retningslinjer overholdes. Medarbejderne kommunikerer 
på en respektfuld og anerkendende måde med beboerne, og det er tilsynets vurdering, at der er overens-
stemmelse mellem den pleje, der udføres, og beskrivelserne i døgnrytmeplanen. 

 

For Montebello, Birkebo, HRT og Grønnehaven er der i forhold til observationsstudiet givet vurderingen Godt 
og tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at plejen i alle fire tilfælde gennemføres ud fra en rehabi-
literende tilgang, hvor beboerens selvbestemmelse og medindflydelse sikres på relevant vis. Medarbejderne 
arbejder med en værdig og anerkendende kommunikation, som dog i et tilfælde bør målrettes mere til 
beboerens helbredsmæssige situation. I et andet tilfælde er det tilsynets vurdering, at kommunikationen 
indeholder sprogbrug og tiltale, som vurderes mindre hensigtsmæssig. I et tilfælde vurderes det, at der ikke 
foretages korrekt håndhygiejne i forbindelse med handskeskift, samt at vasketøj ikke håndteres efter gæl-
dende retningslinjer. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderen i et tilfælde kunne have tilbudt 
beboeren et bad. 

 

Bøgehøjgård har modtaget vurderingen Nogenlunde tilfredsstillende for observationsstudiet i pleje. Under 
dette studie finder tilsynet, at der arbejdes rehabiliterende, og at kommunikationen er ligeværdig og aner-
kendende, samt at beboeren har selvbestemmelse og medindflydelse. Tilsynet observerer, at medarbejde-
ren ikke anvender engangsforklæde under den personlige pleje og heller ikke foretager korrekt håndhygiejne 
i forbindelse med handskeskift. Ligeledes finder tilsynet, at plejen, der er beskrevet i døgnrytmeplanen, i 
højere grad kunne følge beboerens vaner og rutiner bedre. 

 

 

 

1=Særdeles tilfredsstillende, 2= Godt og tilfredsstillende, 3=Nogenlunde tilfredsstillende,  
4=utilfredsstillende, 5=Meget utilfredsstillende 
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Observationsstudiet af måltidet på Grønnehaven foregår i en rolig atmosfære, og organiseringen er generelt 
god, men forstyrres flere gange. Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen under frokostmåltidet er 
af varierende kvalitet, samt at der sker en mindre korrekt hygiejnisk håndtering af mad og servietter i to 
tilfælde.  
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5. KVALITETSUDVIKLING PÅ TVÆRS AF 
OMRÅDERNE 

På baggrund af tilsynene på plejehjemmene og HRT i 2021 har tilsynet identificeret tre områder, som tilsy-
net anbefaler, at der iværksættes en tværgående kvalitetsudvikling på. Disse områder er identiske med tre 
af de fire områder, der er givet tværgående anbefalinger for i både 2019 og 2020.  
 
Tilsynet giver disse samlede anbefalinger for at skabe udvikling og læring på tværs af organisationen. Hertil 
kommer arbejdet med de anbefalinger, som er givet til hvert enkelt plejehjem og HRT. 
 
Dokumentation 
Det er fortsat tilsynets vurdering, at der er behov for en indsats på dokumentationsområdet. Alle plejehjem 
og HRT har modtaget anbefaling i forhold til dokumentationen. Anbefalingerne retter sig mod en række 
forskellige områder i dokumentationen. Således kan en fælles indsats i Helsingør Kommune være at sikre 
medarbejdernes kompetencer til dokumentation og deres viden om kvalitetskrav til dokumentationen. Dette 
suppleret af systematisk journalaudit. Der kan rettes et særligt fælles fokus på at sikre systematik i doku-
mentationen.  
 
Medicinhåndtering 

Tilsynet vurderer, at der fortsat er behov for indsats på medicinområdet, hvor der er givet anbefalinger til 
fem plejehjem og HRT. 

Det er tilsynets anbefaling, at der sættes et ledelsesmæssigt fokus på at fastholde det systematiske ar-
bejde med medicinområdet, og at der konsekvent udføres audit som et led i kvalitetsudviklingen.  

Der er tale om problemstillinger på en række forskellige områder, men særligt kan der sættes fokus på: 

• Korrekt opbevaring af medicin – med tydelig adskillelse af aktuel medicin, pn medicin og ikke aktuel 
medicin. 

• Kvalitetssikring og egenkontrol for alle led i medicinhåndteringen. 
 

Ernæring, mad og måltider 
Tiden med COVID-19 har betydet ændringer i afviklingen af måltiderne, og dette kan have bidraget til de 
fortsatte udfordringer på området. Det er tilsynets vurdering, at der bør rettes et fokus på rammerne for 
måltidet, herunder medarbejdernes værtsrolle med udfoldelse af den rehabiliterende tilgang, understøt-
telse af måltidet og kommunikationen under måltidet.  
 

Særligt fokus 

Det er tilsynets vurdering, at der for Birkebo og Grønnehaven, der har modtaget den samlede vurdering 
Nogenlunde tilfredsstillende for andet år i træk, er behov for en helhedsindsats målrettet det enkelte 
plejehjems udfordringer. 
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6. RESUMÉ AF TILSYNETS ANBEFALINGER FOR 
2021 

På de følgende sider præsenteres et resumé af Tilsynets anbefalinger til hver plejehjemmene samt HRT. 

 

Plejehjem Birkebo 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Beboere Medarbejdere Resultat 

4 3 

 

Nogenlunde tilfredsstillende 

 

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der rettes en ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre, at arbejdsgange 
omkring opdatering af den sundhedsfaglige dokumentation overholdes, så det sikres, at dokumen-
tationen i beboernes journaler til enhver tid er opdateret og aktuel. 

2. Tilsynet anbefaler, at der som opfølgning på introduktion af nye medarbejdere skabes faglig re-
fleksion omkring instrukser og vejledninger, så disse tilgås og anvendes som en naturlig del i hver-
dagen. 

3. Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt prioriteres at genoptage arbejdet med at sikre syste-
matisk og løbende læring omkring de utilsigtede hændelser.  

4. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at genskabe rammerne for det gode måltid efter tiden 
med COVID-19 restriktioner. Hertil anbefales, at der både sker en præsentation af måltidet med 
øget fokus på de beboere, som har behov for særlig støtte, samt at der arbejdes med at sikre den 
nødvendige ro og en hyggelig stemning under måltidet. 

5. Tilsynet anbefaler, at det systematiske arbejde omkring medicinområdet fastholdes, og at der 
samtidig rettes opmærksomhed på at sikre overensstemmelse mellem handelsnavn på præpara-
terne på medicinlisten og handelsnavnet på præparaterne, der ligger i medicinbeholdningen. 

6. Tilsynet anbefaler, at der skabes faglig refleksion omkring kommunikation og sprogbrug, så der til 
enhver tid sikres en ligeværdig og hensigtsmæssig kommunikation med beboerne.  

 

Plejehjem Bøgehøjgård 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Beboere Medarbejdere Resultat 

1 plejehjems-
beboer og  

1 borger på 
midlertidig 

plads 

2 Godt og tilfredsstillende 

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at den planlagte indsats af opdatering af dokumentation prioriteres, og at der 
i den forbindelse sikres en ensartet systematik i døgnrytmeplanerne. Tilsynet anbefaler samtidig, 
at der som led i kvalitetsarbejdet med dokumentationsområdet sættes fokus på at sikre handle-
vejledende beskrivelser af indsatsen i både døgnrytmeplaner og handlingsanvisninger, samt at der 
er en tydelig rød tråd i dokumentationen, hvilket indebærer, at der i helbredstilstande er fuld-
stændig sammenhæng til den medicinske behandling.  
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2. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der altid fremgår referenceværdier og tydelig beskrivelse af, 
hvordan der skal sikres opfølgning i forbindelse med indsatser til målinger. Samtidig anbefales det, 
at det sikres, at beboerne tilbydes vægtmålinger efter fast frekvens, og at øvrige målinger gen-
nemføres efter lægens anvisning.  

3. Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssige fokus på korrekt anvendelse af handsker skærpes, så 
anvendelsen til enhver tid følger gældende retningslinjer på området, og at der ikke anvendes 
handsker på fællesarealerne.  

4. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt følges op hos en konkret beboer vedrørende medicin-
håndtering. Hertil anbefales det, at der fremadrettet arbejdes med at sikre tydelig ansvarsforde-
ling af medicinopgaven, så der ikke opstår tvivl om, hvorvidt medicindispenseringen varetages af 
enten beboer eller medarbejder. Samtidig anbefales det, at der som en del af det generelle kvali-
tetsarbejde med medicinområdet sikres, at der sker korrekt opbevaring af medicin med tydelig 
adskillelse mellem aktuel medicin, pn medicin og ikke aktuel medicin.  

5. Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at hygiejniske retningslinjer til enhver tid følges. 
Herunder, at der anvendes engangsforklæde under den personlige pleje, og at der foretages kor-
rekt håndhygiejne i forbindelse med handskeskift. 

 

 

  

Plejehjem Falkenberg 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Beboere Medarbejdere Resultat 

4 3 

 

Nogenlunde tilfredsstillende 

 

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler en ledelsesmæssig indsats, så dokumentationens kvalitet sikres i alle led: For 
døgnrytmeplanerne således, at planerne er ajourførte, og at der i tilknytning hertil dokumenteres 
de relevante observationer 

i) At beboernes helbredstilstande er opdaterede. 
ii) At der sikres korrekt dokumentation af triage, herunder ”Aktuelle tilstande”. 
iii) At der sikres udarbejdelse af de nødvendige handlingsanvisninger. 
iv) At journalerne udfyldes således, at der er en rød tråd gennem hele dokumentationen. 

2. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med rammerne for det gode måltid, samt at der sættes fokus 
på beboernes tilfredshed med maden. 

3. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der følges op i forhold til et tilfælde, hvor der har været en 
mindre hensigtsmæssig kommunikation med en borger.  

4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en faglig dialog om, hvorledes medarbejderne kommunike-
rer på fællesarealerne – herunder at beboere ikke omtales i tredjeperson, ligesom beboernes hel-
bredsforhold ikke drøftes på fællesarealet. 
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Plejehjem Grønnehaven 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Beboere Medarbejdere Resultat 

6 4 

 

Nogenlunde tilfredsstillende 

 

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der i dokumentationsarbejdet sættes fokus på: 

– At der arbejdes med en ensartet systematik i journalerne, herunder at der sikres sam-
menhæng mellem de enkelte områder i journalen. 

– At der arbejdes med kvalificering af helbredstilstande. 
– At handlingsanvisningerne tydeliggøres, herunder at der kun forefindes aktuelle og rele-

vante handlingsanvisninger i journalen. 

2. Tilsynet anbefaler, at der følges op omkring triagering og faldudredning i forhold til en konkret 
beboer. 

3. Tilsynet anbefaler, at der følges op i forhold til en konkret beboers soignering. 

4. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at sikre beboernes tilfredshed med madens kvalitet. 

5. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt er en opmærksomhed på responstid på nødkald, vika-
rers tilgang til plejen og kommunikationsformen. 

6. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på arbejdsgange i renholdelse af hjælpemidler. 

7. Tilsynet anbefaler, at den gode systematik og orden i beboernes medicinskab fastholdes, men at 
der sættes ledelsesmæssigt fokus på at sikre kvaliteten af medicinhåndteringen i alle led, her-
under med særligt fokus på: 

– Hvordan seponering af medicin midt på dagen kan dokumenteres. 
– At dosetter er korrekt mærket med ugedag og ugenummer.  
– At der forefindes den ordinerede pn-medicin, og at denne tilbydes beboer ved behov. 
– At holdbarhed kontrolleres og overholdes. 
– At egenkontrol fastholdes. 
– At der sikres signering af ikke dispenserbar medicin. 

8. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med medarbejdernes roller under måltidet samt overholdelse 
af de hygiejniske retningslinjer for anretning og servering af mad. 

 

 

Helsingør Kommunes Rehabiliterings- og træningscenter (HRT) 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Borgere Medarbejdere Resultat 

To borgere på 
HRT døgnrehabili-
tering samt inter-
view af flere bor-
gere, som delta-
ger til træning på 
henholdsvis HRT 
og på MRT 

3 
Godt og tilfredsstillende 
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Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der som led i kvalitetsarbejdet med dokumentationsområdet sættes yderli-
gere fokus på at sikre sammenhæng i borgernes dokumentation. Herunder, at der sikres oprettelse 
af døgnrytmeplan for alle vagtlag, hvortil der sikres en tydelig beskrivelse af plejen, som under-
støtter borgernes mål, samt at der sikres fuldstændig sammenhæng mellem helbredstilstande og 
den medicinske behandling.   

2. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, som understøtter det gode måltid. Herunder an-
befales det, at der rettes et skærpet fokus på at sikre borgernes rehabilitering under måltidet, og 
at der iværksættes indsatser, som bidrager til at øge borgernes deltagelse, og som medvirker til 
at skabe dialog under måltidet.  

3. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at øge træningstilbuddet til erhvervsaktive borgere, fx 
gennem virtuelle træningshold.  

4. Tilsynet anbefaler, at der som en del af centerets kvalitetsarbejde rettes opmærksomhed på at 
sikre tydelig markering af de præparater, som der dispenseres fra, samt at der sikres signering for 
medicinadministration. Herudover anbefales, at det sikres, at alle præparater er påført borgers 
navn og CPR-nummer samt lægelig ordination.  

5. Tilsynet anbefaler, at der rettes faglig opmærksomhed på, om indholdet i centerets hjemmelavede 
proteindrik er tilsvarende borgernes behov og den lægelige ordination, så borgerne til enhver tid 
tilbydes proteindrik med rette ernæringsmæssige sammensætning.  

6. Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at sikre borgernes oplevelse af sammenhæng, hvor aftaler 
overholdes, og hvor borgerne modtager relevant information.  

7. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, som medvirker til at øge borgernes oplevelse af 
aktivitet og socialt samvær under opholdet på HRT.  

8. Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at der foretages korrekt håndhygiejne mellem 
handskeskift, og at vasketøj til enhver tid håndteres efter gældende retningslinjer.  

 

 

Plejehjem Kristinehøj 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Beboere Medarbejdere Resultat 

3 2 

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at indsatsen omkring dokumentation fastholdes, så der systematisk og målret-
tet arbejdes med at sikre en høj faglig kvalitet i alle beboerjournaler, hvor dokumentationen in-
deholder fyldestgørende, individuelle og tydelige beskrivelser af den indsats og støtte, som bebo-
erne har behov for.  

2. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, der medvirker til at sikre korrekt medicinhånd-
tering, herunder at medicinen opbevares på korrekt vis, og at medicin med overskredet holdbarhed 
kasseres. 
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Plejehjem Montebello 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Beboere Medarbejdere Resultat 

3 4 

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet fortsætter det målrettede fokus i kvalitetsarbejdet på doku-
mentation i forhold til handlingsanvisninger, ligeledes at der er fokus på korrekt ajourført doku-
mentation i forbindelse med triagering under feltet ”aktuel tilstand”.  

2. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en faglig indsats i forhold til arbejdet med utilsigtede hæn-
delser, særligt i forhold til handleplaner og sikring af læring af de aktuelle hændelser. 

3. Tilsynet anbefaler, at der sikres implementering af arbejdsgange for rengøring af boliger og hjæl-
pemidler. 

4. Tilsynet anbefaler, at arbejdet med rammerne for det gode måltid fortsættes, herunder at der 
sikres en rehabiliterende tilgang og hyggelige rammer på afdelingsniveau, samt at der rettes et 
fokus på, hvordan der serveres for beboere i egen bolig.  

5. Tilsynet anbefaler, at der på baggrund af observationer, foretaget under observationsstudiet, i et 
relevant fagligt forum drøftes, hvordan man på en faglig korrekt måde sikrer selvbestemmelses-
retten for beboere med demens. Hertil anbefales det, at der i et fagligt relevant forum drøftes, i 
hvilke situationer det er påkrævet at tilbyde beboere et ekstra bad. 

 

Plejehjem Strandhøj 

Deltagere Tilsynets vurdering 

Beboere Medarbejdere Resultat 

2 2 

 

Nogenlunde tilfredsstillende 

 

Tilsynets anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at den målrettede og systematiske indsats omkring dokumentationen fasthol-
des, og at der samtidig rettes faglig opmærksomhed på at sikre, at handlingsanvisninger inaktive-
res, når de ikke længere er aktuelle, samt at alle dele af dokumentationen opdateres ved foran-
dringer. 

2. Tilsynet anbefaler, at nuværende indsatser i forhold til medicinområdet fastholdes og intensiveres, 
så der iværksættes indsatser som fx egenkontrol ved en kollega eller øget auditering, der kan 
medvirke til at sikre høj sikkerhed i forhold til opgaveløsningen. 
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7. VURDERINGSSKALA 

Efter ønske fra Helsingør Kommune arbejder BDO ud fra nedenstående vurderingsskala ved tilsynene: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Ingen anledning til bemærkninger 

2 – Godt og tilfredsstillende 

• Mindre fejl og mangler 

3 – Nogenlunde tilfredsstillende 

• Fejl og mangler som har betydning for beboerens helbred og autonomi 

4 – Utilfredsstillende 

• Alvorlige fejl og mangler som har betydning for beboerens helbred og autonomi 

5 – Meget utilfredsstillende 

• Alvorlige fejl og mangler som har væsentlig betydning for beboerens helbred og autonomi 
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8. TILSYNETS FORMÅL 

Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn for plejehjem og Rehabiliterings- og træningscenter er 
at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der 
udføres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens 
rammer og indhold. 

BDO’s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at:  

 

• Kontrollere, om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse 
med gældende lovgivning, Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder og kommunens administra-
tive procedurer og retningslinjer, herunder instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefor-
deling. 

• Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til bor-
gernes individuelle behov.  

• Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete visiterede 
afgørelse, og de indsatser, der leveres til den enkelte borger. 

• Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne. 

• Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for 
borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. 

• Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på 
tværs af de kommunale tilbud. 
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OM BDO 

 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 


