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1.0 VURDERING 
 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Klejtrup Friplejehjem 
Blåbærhaven. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, 
som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Tilsynet har gennemgået tre 
stikprøver i det elektroniske omsorgssystem. 

 

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen kan karakteriseres som meget tilfredsstillende, og anvendes 
som et dynamisk arbejdsredskab af medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er meget tilfredsstillende, og at den 
rehabiliterende tilgang er integreret i de daglige indsatser og gøremål med borgerne. Tilsynet vurderer 
endvidere, at plejehjemmets indsats for at skabe et meningsfyldt hverdagsliv for borgere med demens er 
særdeles tilfredsstillende, og at borgerne sikres stor indflydelse på, at hverdagslivet tilrettelægges på 
deres egne præmisser. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer er særdeles tilfredsstillende og med 
et ledelsesmæssigt målrettet fokus på faglige tiltag, der tilgodeser de særlige behov hos borgere med 
demens. 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad imødekommer målgruppens behov og understøtter bor-
gernes trivsel og muligheder for at færdes frit. 

 

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

 

Tilsynet er altid et øjebliksbillede og skal vurderes ud fra dette. 

 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at borgernes hjælpemidler i alle tilfælde er rengjorte. 
 

2. Tilsynet anbefaler, at alle medarbejdere overholder de hygiejniske retningslinjer. 
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

 

Adresse  

Skårupvej 46, Klejtrup, 9500 Hobro 

Leder 

Birgith Sæderup 

Antal boliger  

24 boliger til borgere med demens 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 22. maj 2019, kl. 8.45 – 11.45 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet interviewede: 

Leder, tre borgere og tre medarbejdere. 

Tilsynet havde desuden dialog med flere medarbejdere og borgere under formiddagskaffen og på 
fællesarealer undervejs i tilsynet. 

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

Tilsynsførende  

Manager Sussi Egelund Schmidt, sygeplejerske, MLP 

Consultant Anne Nørgaard Riisager, sygeplejerske 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  Leder oplyser, at der forsat arbejdes med at udvikle dokumentationen i Nexus via side-
mandsoplæring, og vurderer, at udviklingen er positiv. Endvidere er fire nye borgere 
flyttet ind og ved at falde til. Der er efter en periode med ikke arbejdsbetinget fravær 
atter stabilitet i medarbejdergruppen, og leder ser fortrøstningsfuldt på afviklingen af 
sommerferie, grundet dygtige afløsere, som kender huset i forvejen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data  Centersygeplejersken og en social-og sundhedsassistent deltog i gennemgangen af doku-
mentationen i Nexus. 

Dokumentationen er overordnet set fyldestgørende og opdateret i forhold til helbreds-
oplysninger, relevante tilstande og handleanvisende beskrivelser af borgernes døgnryt-
meplan for hele døgnet. Indsatserne tager afsæt i borgernes ressourcer og aktuelle funk-
tionsniveau samt særlige behov, fx øget psykisk støtte og ønsker til døgnrytme. Doku-
mentationen matcher ligeledes borgernes observerbare og oplevede behov. 

Dokumentationen er formuleret i et fagligt og professionelt sprog. 

Medarbejderne kan med relevante eksempler redegøre for, hvordan dokumentationen 
anvendes og understøtter deres faglige indsatser i daglig praksis med en klar ansvarsfor-
deling i forhold til opdatering af dokumentationen. 

Tilsynets 
vurdering 

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

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  Borgerne giver udtryk for at være meget tilfredse og trygge ved både ved deres kon-
taktpersoner og generelt ved den hjælp, de modtager. De oplever, at hjælpen ydes 
fleksibelt ud fra deres aktuelle behov og ønsker, og er ligeledes meget trygge ved ind-
satserne i forhold til deres sundhedsmæssige problemer. 

Medarbejderne sikrer kontinuitet i den daglige pleje og omsorg med bl.a. fælles koor-
dinering af opgaver, forskudte mødetider, ugentlige ”beboermøder” og et velfunge-
rende tværfagligt samarbejde med centersygeplejerske, plejehjemslæge samt ressour-
cepersoner i kommunalt regi. 

Medarbejderne redegør for, hvordan den rehabiliterende tilgang integreres i plejen 
ved at motivere og understøtte borgerne i at gøre mest muligt selv. Der er ligeledes 
fokus på sundhedsfremme og forebyggelse ud fra den enkelte borgers aktuelle helheds-
situation.  

Tilsynet observerer hos to borgere hjælpemidler, der fremstår snavsede, og desuden 
en medarbejder, som bærer fingerring. 
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af pleje, omsorg og praktisk bistand er meget tilfreds-
stillende, og at den rehabiliterende tilgang er integreret i de daglige indsatser og gøre-
mål sammen med borgerne. 

 

3.4 HVERDAGSLIV 

Data Borgerne giver udtryk for stor indflydelse på et hverdagsliv, der tilgodeser deres øn-
sker og formåen til at deltage i et stort udbud af aktiviteter. En borger oplever ligele-
des, hvordan pårørende også er en del af fællesskabet, og inddrages i hverdagsliv og 
arrangementer. 

Medarbejderne oplyser, at plejehjemmet har mange faste og årtidsbestemte aktivite-
ter, og ligeledes at nuet med den enkelte borger gribes, fx en gåtur i godt vejr eller 
en tur med stedets nye bus. Hertil anvendes bl.a. Klippekortet, og efter ansættelse 
af en medarbejder, med ansvar for rengøring i boligerne, oplever medarbejderne 
øget tid til dagligt nærvær med borgerne. 

Borgerne er meget tilfredse med madens kvalitet og det sociale samvær under målti-
derne og tilkendegiver, at deres madønsker tilgodeses af ernæringsassistenterne, som 
tilbereder mad fra bunden med fokus på alle sanser. 

Medarbejderne redegør for, at måltidsværter er primært ansvarlige for hyggelige 
rammer og dialog under måltidet, såfremt de øvrige medarbejdere er nødt til at for-
lade bordet. Alle medarbejdere, uanset faggruppe, har pædagogiske måltider og er 
opmærksomme på borgernes behov for at spejle sig i deres adfærd i forbindelse med 
måltidet.  

Medarbejderne prioriterer en god omgangstone med afsæt i den enkelte borgers jar-
gon og livsstil med samtidig hensyntagen til fællesskabet, hvilket tilsynet observerer 
afspejles overalt i en imødekommende og respektfuld kommunikation og adfærd. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynets vurdering er, at plejehjemmets indsats for at skabe et meningsfyldt hver-
dagsliv for borgere med demens er særdeles tilfredsstillende. Tilsynet vurderer lige-
ledes, at borgerne sikres stor indflydelse på, at hverdagslivet tilrettelægges på deres 
egne præmisser. 

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Ledelse og medarbejdere vurderer, at medarbejdersammensætningen og de samlede 
kompetencer svarer til borgernes særlige behov for pleje og omsorg. Leder har fokus 
på, at fælles videndeling er vigtig for et samlet kompetenceløft og tilrettelægger der-
for helst intern undervisning – i dette efterår om neuropædagogik for den samlede 
medarbejdergruppe. Sidste års undervisning i Marte Meo metoden har ifølge leder bi-
draget med øget refleksion og fælles faglige begreber på fx beboermøderne. Årets MUS 
med fokus på medarbejdertrivsel er netop afsluttet.  

Medarbejderne oplever gode muligheder for indbyrdes faglig sparring samt undervis-
ning i hverdagen med centersygeplejerske og plejehjemslæge. Endvidere opleves le-
delsesmæssig lydhørhed over for individuelle kursusønsker. 

Tilsynets 
vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer er særdeles til-
fredsstillende og med et ledelsesmæssigt målrettet fokus på faglige tiltag, der tilgode-
ser de særlige behov hos borgere med demens. 
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3.6 FYSISKE RAMMER 

Data Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med deres boliger. 

Fællesarealer fremstår hyggelige med plads til spisefællesskab og mindre nicher til 
borgere, som profiterer mere af at spise og opholde sig i skærmede rammer. Fra den 
centrale dagligstue, hvor borgere samles til morgenbuffet, og siden fælles formid-
dagskaffe med alle medarbejdere, er der udsigt til grønne arealer og husets to geder. 
Medarbejderne giver udtryk for et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde 
med Hjælpemiddelcentralen i Viborg. 

Udendørsarealerne er velholdte og indbydende med meget grønt, fælles terrasser og 
egen terrasse til alle boliger.  

Tilsynet observerer overalt en hyggelig atmosfære med munter snak mellem medar-
bejdere og glade borgere, som færdes trygt på plejehjemmets arealer. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad imødekommer målgruppens behov 
og understøtter borgernes trivsel og muligheder for at færdes frit. 
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både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark 
beskæftiger mere end 1.200 medarbejdere, mens det verdensomspæn-
dende BDO netværk har ca. 80.000 medarbejdere i mere end 160 lande. 

 

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70. 

 

mailto:bsq@bdo.dk

