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VURDERING 
 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Blåbærhaven. BDO er kommet frem 
til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem inter-
views, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det overordnede indtryk af Blåbærhaven er, at forholdene på friplejehjemmet kan karakteriseres som  

 

Særdeles tilfredsstillende 

  

Det er tilsynet vurdering, at Blåbærhaven er et særdeles velfungerende plejecenter med en stabil og en-
gageret medarbejdergruppe og en høj faglighed.  

Dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende, den anvendes som et aktivt arbejdsred-
skab af medarbejderne og understøtter den daglige pleje og omsorg for beboerne. Beboerne fremstår 
meget tilfredse med de ydelser, de modtager, og de pårørende giver udtryk for at være meget trygge ved 
forholdene på Blåbærhaven. Medarbejderne har stort fokus på, at beboerne gives et værdigt hverdagsliv, 
med mulighed for indflydelse og selvbestemmelse på såvel pleje som aktiviteter. Ledelsesmæssigt er der 
fokus på at sikre kompetenceudvikling, og medarbejderne oplever, at leder er lydhør over for kompeten-
ceudvikling, og medarbejderne føler sig dermed godt klædt på til at varetage de opgaver, de stilles over-
for. De fysiske rammer er afstemt målgruppen, og der hersker en rigtig god stemning og atmosfære. 

 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsy-
net gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kom-
munens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at plejecentret fortsætter de igangværende indsatser i forhold til at sikre 
korrekt dokumentation, således at denne altid fremstår opdateret. Tilsynet anbefaler herunder, 
at fokus skærpes på at sikre systematisk opfølgning af handleplaner. 
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INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

 

Adresse  

Blåbærhaven 36, C, 9500 Hobro 

Leder 

Birgit Sæderup  

Antal boliger  

24 boliger, aktuelt 25 beboere grundet et ægtepar 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

20. september 2017, kl. 9.00 - 12.00 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet interviewede:  

Leder, tre beboere, to pårørende og fire medarbejdere. 

Tilsynet havde endvidere dialog med medarbejdere og beboere på fællesarealerne undervejs gennem 
tilsynet. 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til leder om tilsynsforløbet. 

Tilsynsførende  

Manager Charlotte Urhammer, sygeplejerske MPG 

Manager Kathinka Skovbye Eriksen, pædagog 
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DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  Leder oplyser, at Klejtrup Friplejehjem startede i 2013 og består af to afdelinger, hvor 
Blåbærhaven er en af disse. Blåbærhaven er et velfungerende plejecenter med en stabil 
og engageret medarbejdergruppe og en høj faglighed. Målgruppen er ældre med de-
menslidelse eller ældre med andre særlige behov. 

Ifølge leder er der aktuelt fokus på at udbrede anvendelsen af Marte Meo principperne 
på plejecentret, således er der planlagt en kursusdag for alle medarbejdere med ekstern 
underviser. Ligeledes er der fokus på at udvikle ”livshistorien”, så den i højere grad kan 
anvendes som aktivt redskab i hverdagen. I den forbindelse er der søgt midler i ministe-
riet til indkøb af iPads til den enkelte beboer. Tanken er, at den enkelte beboer skal 
fortælle sin egen historie på iPad gennem billeder, videoer og prosatekst, understøttet 
af hjælp fra de pårørende. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data  Dokumentationen er gennemgået for tre beboere. Dokumentationen er generelt opdate-
ret og fyldestgørende. Beboernes behov for pleje og omsorg er beskrevet handlevejle-
dende og tager udgangspunkt i beboerens helhedssituation og ressourcer, samt hvorledes 
disse medinddrages i plejen. Tilsynet bemærker positivt, at døgnrytmeplanerne indehol-
der detaljerede beskrivelser af beboernes ønsker og vaner med forslag til indsatser, der 
skal medvirke til beboernes trivsel på plejecentret. 

Der ses eksempler på relevante handleplaner, hvor en kontinuerlig opfølgning viser, at 
handleplanerne anvendes aktivt, fx klippekort. Der ses enkelte eksempler på handlepla-
ner, som mangler opfølgning, eller som ikke er relevante og bør afsluttes. 

Dokumentationen er formuleret i et fagligt og professionelt sprog. 

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter kvalite-
ten i daglig praksis. De redegør for ansvarsfordelingen i forhold til dokumentationen, og 
hvorledes det sikres, at den løbende ajourføres. Det oplyses, at en beboers dokumenta-
tion, herunder handleplaner, tages op og evalueres på det ugentlige beboer-/fagmøde. 
Ligeledes udfører sygeplejersken løbende egenkontrol, med henblik på at sikre kvalite-
ten.  

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfreds-
stillende og anvendes som et aktivt arbejdsredskab af medarbejderne. 

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  Det vurderes, at beboerne modtager relevant pleje, omsorg og praktisk bistand, som 
svarer til deres behov. Beboerne kan grundet deres demenslidelse ikke på relevant vis, 
give udtryk for, om de er tilfredse med de ydelser, de modtager.  
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Tilsynet bemærker dog positivt, at beboerne fremstår velsoignerede og tilfredse. Tilsy-
net taler med to pårørende, som begge giver udtryk for at være meget trygge ved for-
holdene på plejecentret. 

Medarbejderne kan redegøre for faglige tilgange og metoder, der sikrer, at beboerne 
modtager den nødvendige pleje og omsorg. Det oplyses, at medarbejderne mødes om 
morgenen, hvor nattevagt giver rapport, og man orienterer sig i dokumentationen. 
Derudover anvendes livshistorien, kontaktpersonordning, kørelister på sygeplejeydelser 
og arbejdssedler med fx mere akutte indsatser.  

Medarbejderne er enige om, at indsatsen tager udgangspunkt i Marte Meo og den reha-
biliterende indsats, som ifølge medarbejderne er en integreret del af plejen og omsor-
gen. Medarbejderne beskriver, at der er stort fokus på, at beboerne anvender deres 
ressourcer optimalt med henblik på fastholdelse af deres funktionsniveau. Ligeledes 
oplever medarbejderne at have den fornødne tid og ro til at lade beboerne gøre, hvad 
de selv kan. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er yderst tilfreds-
stillende og med udgangspunkt i en rehabiliterende tankegang. De pårørende tilsynet 
taler med er meget trygge ved forholdene på plejecentret. 

 

3.4 HVERDAGSLIV 

Data Beboerne har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv, hvor 
medarbejderne har fokus på, at beboerne gives mulighed for indflydelse og selvbe-
stemmelse i deres hverdagsliv, både i forhold til pleje og aktiviteter. 

Medarbejderne oplyser, at der på plejecentret er rig mulighed for at deltage i varie-
rede aktiviteter, ex høstfester, gudstjenester og ikke mindst erindringsdans, som be-
boerne er meget begejstrede for. Aktiviteterne koordineres og afvikles primært af 
aktivitetsudvalget, som består af medarbejdere og de ca. 10 frivillige. Enkelte har 
besøgsvenner, ligesom der er ansat en medarbejder i flexjob til at være omkring be-
boerne. Medarbejderne er meget opmærksomme på, at målgruppen har særlige be-
hov, hvorfor der er fokus på at anvende klippekort til individuelle aktiviteter, som 
mindre gåture og cykelture på dobbeltcykel. Der er stort fokus på motion, og at be-
boerne holder sig i fysisk form og dagligt får bevæget sig og kommer ud i den friske 
luft.  

Tilsynet er til stede under morgenmåltidet, og det observeres, at der er en rigtig god 
stemning og ro under måltidet. Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne sidder 
med ved bordet og de beboere, der har behov for særlig støtte, modtager denne på 
en faglig og værdig måde. Medarbejderne har gode relevante overvejelser om ”det 
gode måltid”. Det oplyses, at beboerne spiser morgenmad sammen, men til middag 
spiser de i grupper efter deres individuelle behov - eller alene, hvis de har behov for 
begrænsede stimuli. Medarbejderne vurderer, at beboerne nyder det sociale samvær 
omkring måltidet. Medarbejderne er på kost og spiser med ved alle måltiderne. Køk-
kenpersonalet hjælper med de praktiske ting efter maden, og en medarbejder i 
flexjob er ansat til at sikre gode rammer omkring morgenmåltidet. Der er ligeledes 
ansat måltidsvært i aftenvagten. 

Kommunikation og adfærd er respektfuld og anerkendende. Medarbejderne finder 
omgangstonen god og kan redegøre for, hvad der lægges vægt på i kommunikationen 
med beboerne. De oplyser, at de er gode til at holde hinanden fast i vigtigheden i, at 
tonen er god. De pårørende, tilsynet taler med, oplever begge, at der er en god at-
mosfære, og at både leder og medarbejdere altid er meget imødekommende. 

Tilsynets 
vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at plejecentrets indsats i forbindelse med beboernes hver-
dagsliv kan betegnes som eksemplarisk. Ligeledes vurderer tilsynet, at medarbej-
derne har stort fokus på, at beboerne gives mulighed for indflydelse og selvbestem-
melse i deres hverdagsliv, både i forhold til pleje og aktiviteter. 
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3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Leder vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer i forhold til mål-
gruppen. Størstedelen af plejepersonalet har stor praksiserfaring i arbejdet med de-
menslidelser, og ti af medarbejderne har været på uddannelse i demens. 

Der er overvejende ansat social- og sundhedshjælpere, men der indgår social- og sund-
hedsassistenter i alle vagtlag. Der anvendes faste afløsere, og leder fremhæver, at 
medarbejderne er meget fleksible og ansvarlige i forhold til at sikre dækning i vag-
terne. Leder tilbyder MUS en gang årligt, som Walk and Talk – hvor der er særligt fokus 
på trivsel. 

Ifølge medarbejderne er der flere ressourcepersoner på plejecentret, et godt samar-
bejde med VISO og rig mulighed for faglig sparring med centersygeplejersken, huslæ-
gen og geronto-teamet. 

Medarbejderne oplever, at leder har stort fokus på faglig udvikling, og de har netop 
været på kursus i konflikthåndtering. Ligeledes underviser centersygeplejersken lø-
bende i aktuelle temaer eller problemstillinger. En medarbejder fortæller, at hun 
netop er blevet oplært i insulingivning, og at forflytningsvejlederne kommer på kursus 
minimum en gang om året. 

Der er personalemøde hver tredje måned og efter behov, og møder om beboerne med 
faste intervaller. Medarbejderne beskriver, at arbejdsmiljøet er godt, hvilket afspejles 
i det lave korttidssygefravær. Medarbejder, der er nyansat, oplever, at han er blevet 
vel modtaget af både kollegaer og leder. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre kompetenceudvikling. 
Medarbejderne oplever, at leder er lydhør over for kompetenceudvikling, og de føler 
sig dermed godt klædt på til at varetage de opgaver, de stilles over for. 

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data De fysiske rammer imødekommer borgernes behov, herunder egnethed i forhold til 
demens. Boligerne er moderne, lyse og rummelige, og fællesarealerne er indrettet, 
så de fremstår hjemlige og med elementer af reminiscens. En medarbejder fortæller, 
at husdyrene bidrager til den gode stemning. 

Udendørsarealerne er ligeledes hensigtsmæssigt indrettet med pavillon, overdækket 
terrasse og mulighed for gåture i velegnede stisystemer.  

Tilsynet observerer ligeledes, at der samlet set er en rigtig god stemning og atmo-
sfære samt et aktivt miljø. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er meget tilfredsstillende og afstemt beboer-
nes behov. Tilsynet vurderer ligeledes, at der samlet set er en rigtig god stemning og 
atmosfære samt et aktivt miljø. 
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