Navn Plejecenter Bernadottegården

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014
Tilsynet er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 – 14.00

Formål

Formålet med det uanmeldte tilsyn er:


At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning,
kvalitetsstandarder og forvaltningens retningslinjer.



At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på
udvalgte områder.

Tilsynet skal bidrage til at sikre, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse
med de fastlagte kvalitetsstandarder i Roskilde Kommune.

Læsevejledning

Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg på
plejecenter Bernadottegården i 2014. Tilsynet gennemføres ud fra et fast koncept,
som

er

aftalt

med

Roskilde

Kommune.

Bagerst

beskrives

kort

formål,

fremgangsmåde og høringsprocedure ved tilsynet.

Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering:
1. Ingen bemærkninger
2. Få og mindre væsentlige bemærkninger
3. Enkelte væsentlige bemærkninger
4. Flere væsentlige bemærkninger

Tilsynets gennemførelse

Det uanmeldte tilsyn på plejecenter Bernadottegården, er udført den 8. oktober 2014
fra kl. 9.00 til kl. 14.00 af Risikomanager Mette Axelsen.

Tilsynet omfatter 60 boliger. Heraf er 3 af boligerne midlertidige boliger.
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Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af plejecentret ved
hjælp af følgende målemetoder: Den plejefaglige dokumentation, observationer på
plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger, samvær/interview med
borgere, medarbejdere og ledelse.

Tilsynet er gennemført ud fra observationer på plejehjemmet, gennemgang af den
plejefaglige dokumentation samt ved interviews med følgende personer:
Centerleder, 1 social- og sundhedsassistent, 1 sygeplejerske og 1 social- og
sundhedshjælper og 2 borgere.

Tilsynsresume

Der er ingen bemærkninger til de 11 fokusområder.
Plejecenter Bernadottegården fremtræder som et veldrevet plejecenter med en rar
og hjemlig atmosfære. Såvel leder som medarbejdere har et højt fagligt
ambitionsniveau, der kommer til udtryk i den måde, som de organiserer plejen og
hjælpen til borgerne. Dette er kombineret med en udtalt respekt for det enkelte
menneskes ønsker og behov.
De borgere som tilsynet havde lejlighed til at tale med udtrykte begge, at de var
meget tilfredse med at bo på Plejecenter Bernadottegården. De oplever, at blive
respekteret og samtidig modtage den hjælp og støtte de har behov for.
Plejecenter Bernadottegården deltager i alle tre spor, som Roskilde Kommune har
valgt at bruge de midler på, der er bevilget fra Folketinget.

Afrapportering

Personlig pleje og praktisk hjælp
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
Interview med centerleder.
Leder fortæller, at man på Plejecenter Bernadottegården lever op til Roskilde
Kommunes kvalitetsstandarder på områderne personlig pleje og praktisk hjælp.
Leder fortæller, at organisationen lige nu er udfordret i forhold til, at mange
medarbejdere på skift er i kompetenceudviklingsforløb, som følge af de bevilgede
midler fra Folketinget på ældreområdet. Plejecenter Bernadottegården deltager i alle
de tre spor; ”Demens”, ”Tidlig opsporing” og ”Hverdagsrehabilitering”, hvilket betyder,
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at alle medarbejdere er involveret i flere parallelle kompetenceudviklingsforløb. Leder
fortæller, at det er lykkedes, at få ansat 4 midlertidigt ansatte vikarer, hvoraf de 2 er
faglærte.
Det er leders opfattelse, at medarbejderne er gode til at se og forstå den enkelte
borgers behov, samt gode til at respektere og imødekomme de ønsker, som
borgerne har.
Medarbejdere
Interview med Social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og social- og
sundhedshjælper.
Det er medarbejdernes oplevelse, at de kan imødekomme borgernes behov og
ønsker og samtidig leve op til Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder. Nogle dage
er mere travle end andre, men det overordnede billede hos medarbejderne er, at
opgaver og ressourcer hænger sammen.
På dage hvor der er travlt, kan det betyde, at dagsrytmen forskubbes, men det
prioriteres altid, at måltider og medicin gives hensigtsmæssigt.
Medarbejderne oplever, at den praktiske hjælp, der varetages af husassistenter,
fungerer godt.
Borgere
Interview med 2 borgere.
De to borgere som tilsynet talte med, oplever begge, at få den hjælp til personlig og
praktisk hjælp, som de har behov for. Begge borgere oplever personalet som
professionelle, imødekommende og meget hjælpsomme. De synes også at den
praktiske hjælp fungerer optimalt. En borger er selv med til at varetage de opgaver
det er muligt, for borgeren at varetage.
Tilsyn
Ingen bemærkninger

Træning
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
Plejecenter

Bernadottegården

er

udvalgt

til

at

deltage

i

pilotprojekt

om

”Hverdagsrehabilitering” som led i Finanspuljemidlerne på Ældreområdet. Det
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betyder blandt andet, at alle medarbejdere på nær det tekniske personale, skal af
sted på 3 hele og 3 halve uddannelsesdage i ”Hverdagsrehabilitering”, hvor der
arbejdes i tværfagligt sammensatte hold, oplyser leder. Herefter har alle
medarbejdere; ergoterapeuter, fysioterapeuter sygeplejersker og plejepersonale,
hver deres rolle i implementeringen i hvert af de tre huse.
Leder fortæller, at i praksis betyder ”Hverdagsrehabilitering”, at man sammen med
den enkelte borger finder frem til et meningsgivende hverdagsmål, som borgeren
gerne vil opnå. Det kan f.eks. være, at kunne klare at tage brusebad selv. Som led i
projektet, er der også tilknyttet en fysioterapeut fra Roskilde Kommunes
træningsafsnit til Plejecenter Bernadottegården, fortæller leder. Selvom projektet lige
nu kræver ressourcer, forventer leder sig meget af det, da det også fordrer en ny og
anderledes måde at se på samarbejdet med borgerne på.
Sideløbende med projektet, tilbydes der gymnastik og gåhold som altid alle
personalegrupper er ansvarlige for. Som noget nyt der er udsprunget af deltagelse i
”Hverdagsrehabilitering”, er der dannet en strikke og hækle gruppe, fortæller leder.
Dette er en succes på flere måder; dels mentalt og kognitivt med at huske og forstå
opskrifter og dels socialt hvor det er oplevelsen, at man i gruppen deler andet end
glæden ved at lave håndarbejde.
Leder kan konstatere, at der er sket en stigning i antallet af borgere, der bliver
visiteret til træning efter Servicelovens § 86, fordi Plejecenter Bernadottegården
deltager i ”Hverdagsrehabilitering”.
Medarbejdere
Medarbejderne oplever, at der er kommet et øget fokus på træning og rehabilitering,
fordi Plejecenter Bernadottegården deltager i ”Hverdagsrehabilitering”. De oplever, at
såvel borgere som medarbejdere er gået ind i projektet med entusiasme, og de er
allerede i samarbejde med en gruppe af borgere, gået i gang med de første
rehabiliteringsforløb.
Medarbejderne oplever dertil, at borgerne er glade for de træningsaktiviteter, der
ellers foregår på Plejecenter Bernadottegården.
Borgere
En borger fortæller, at hun deltager i ”Hverdagsrehabilitering” og har sat sig som mål,
at kunne komme til at klare et brusebad selv. Det er hendes ønske, og træningen er
startet. Borgeren fortæller, at hun går tur dagligt og er med til, sammen med nogle
andre borgere, at lægge håndklæder sammen. Dette oplever borgeren også er med
til at holde hende i gang. En anden borger fortæller, at han spiller petanque, og også
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denne borger har sat sig mål i forhold til ”Hverdagsrehabilitering”. For denne borger
gælder det om, at kunne komme til at gå på trapper, for nemmere at kunne besøge
sin familie.
Tilsyn
Ingen bemærkninger.

Forplejning
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
Leder oplever, at det fungerer rigtig godt for Plejecenter Bernadottegården, at have
sit eget køkken. Det giver mulighed for at imødekomme ønsker og opfylde specielle
behov hurtigt og nemt. Køkkenet kontrolleres af Fødevarekontrollen og har elite
smiley.
Alle borgere på Plejecenter Bernadottegården ernæringsvurderes og tilbydes
regelmæssig vægtkontrol hver måned, og der arbejdes systematisk med de borgere,
der har problemer med vægten. Der serveres smørrebrød til frokost og varm mad om
aftenen.

Medarbejdere
Medarbejderne fortæller, at de arbejder målrettet med ernæringsscreeninger af
borgerne, og samtidig tilbydes borgerne vægtkontrol. Medarbejderne oplever, at de
har et godt og velfungerende samarbejde med køkkenpersonalet, som er gode til at
imødekomme specielle behov hos borgerne.
Medarbejderne ser det som en fordel, at den varme mad serveres om aftenen, da de
oplevede, at borgerne ofte ikke havde så stor appetit til varm mad midt på dagen. De
oplever, at det giver borgerne en anden ro og mæthedsfornemmelse, at få den
varme mad om aftenen.

Borgere
Begge borgere, som tilsynet talte med, er yderst tilfredse med den mad der serveres
på Plejecenter Bernadottegården. En borger fortæller, at det er muligt at få hjælp til
vægttab, ligesom de borgere, der har problemer med at spise for lidt, hjælpes med
særlig kost. Man vælger selv om man vil spise alene eller sammen med andre.
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Borgerne fortæller, at en del borgere vælger at spise morgenmad i lejlighederne,
men at de fleste spiser sammen i de fælles atrier til middag og aften.
Tilsyn
Ingen bemærkninger.

Trivsel og socialt miljø
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
Leder beskriver, at det er en central og vigtig del af medarbejdernes opgave, at være
medvirkende til at skabe det bedst mulige miljø for borgerne på Plejecenter
Bernadottegården. Det kræver stort kendskab til den enkelte borgers ressourcer og
ønsker og leder ved, at det kan være en udfordring, at få alle til at føle sig som en del
af fællesskabet. Det er særlig en udfordring i forhold til borgere med
demenssygdomme og andre kognitive handicap.
Leder fortæller, at trivslen og det gode miljø ofte opstår ved at deltage i fælles
aktiviteter, og derfor vægtes det, at der foregår aktiviteter, på flere planer, som alle
har mulighed for at deltage i.

Medarbejdere
Medarbejderne fortæller, at der dagligt lægges et arbejde i, at skabe mulighed for
social trivsel. Det gøres ved at være opmærksom på den enkelte borger interesser
og behov. Nogle borgere har glæde af en tæt kontakt til bare en person, hvor andre
godt kan lide at være med i en mindre gruppe. Medarbejderne oplever, at de kan
bruge den viden de får i øjeblikket på deres kompetence udvikling indenfor ”Demens”
og ”Hverdagsrehabilitering”, i forhold til at skabe bedre muligheder for trivsel og
socialt miljø.
Der gøres især noget ud af bordplanen til måltiderne, hvor der tages hensyn til den
enkeltes behov og ønsker.

Borgere
En borger fortæller, at hun i høj grad trives og kan tale med de fleste. Borgeren
oplever det kan være svært at tale med en borger der har en demens sygdom, men
hun oplever, at personalet er enestående til at hjælpe med hvordan det kan lade sig
gøre. Borgeren fortæller, at man også lærer hinanden at kende, når man bor
sammen, og dermed også hvordan man omgås hinanden.
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En anden borger fortæller, at han har en god ven, som han blandt andet spiller
petanque sammen med.
Tilsyn
Ingen bemærkninger

Aktiviteter
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
På Plejecenter Bernadottegården foregår der dels faste tilbagevendende aktiviteter
som gymnastik, sang og musik, banko og dels større arrangementer som markering
af mærkedage i forbindelse med 2. verdenskrig, årstidsfester, udflugter i
plejecenterets liftbus. Man har de sidste 2 år har en tur i sommerhus med
overnatning. Man har også besøg af en lokal børnehave der kommer og slår katten
af tønden til fastelavn.
Leder understreger, at det er vigtigt, at der er aktiviteter på forskellige planer, så der
er mulighed for at alle kan deltage.
Leder lægger vægt på, at borgerne på Plejecenter Bernadottegården får mulighed
for, at leve et aktivt hverdags- og ældre liv. En god støtte til dette, yder
Bernadottegårdens Venner, der er en forening for alle der har en interesse for
Plejecenter Bernadottegården.

Medarbejdere
Medarbejderne fortæller, at ergoterapeuten er primus motor i mange af aktiviteterne,
men, at de også selv er ansvarlige for at arrangere aktiviteter for borgerne på
Plejecenter Bernadottegården. De nævner også de frivillige som en vigtig del af
afviklingen af aktiviteter. Endelig har de elever der er i uddannelse på Plejecenter
Bernadottegården. Som et led i deres uddannelse har de til opgave, at lave
aktiviteter sammen med borgerne. De har ofte mulighed for, som led i et
uddannelsesforløb, at lave en til en aktiviteter med de borgere, som de er ansvarlige
for.
Medarbejderne nævner med glæde den nye bus, som gør det muligt at tage på
større eller mindre ture. En medarbejder som har deltaget i årets sommerhus tur,
fortæller, at dette er noget ganske særligt, fordi man kommer udenfor de vante
rammer, og bor tæt sammen i flere dage.
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Borgere
En borger er glad for at deltage i sang, og glad for de faste gudstjenester med
områdets præst. Borgeren er ligeledes glad for at deltage i banko. Et højdepunkt
denne sommer var turen, hvor borgeren sammen med 11 andre borgere og
medarbejdere, var i sommerhus sammen. En anden borger er glad for banko og har
også været med på sommerhus tur, som han syntes var en stor oplevelse. Begge
borgere giver udtryk for, at Plejecenter Bernadottegården har et varieret udbud af
aktiviteter, man som borger kan deltage i.
Tilsyn
Ingen bemærkninger

Forhold for grupper med særlige behov
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
Leder

fortæller,

at

der

via

årets

omfattende

kompetence

udvikling

på

demensområdet, skabes gode muligheder for at imødekomme denne gruppe
borgeres særlige behov. Leder oplever, at samarbejdet med Plejecenter Astersvej i
forhold til brug af deres Marte Meo terapeuter, har været rigtig godt. Marte Meo som
pædagogisk redskab i forhold til problematikker hos borgere med demens
sygdomme, virker.
Leder oplyser, at der omkring nogle borgere, er et samarbejde med Region
Sjællands Gerontopsykiatriske Team, og at der generelt er et godt samarbejde med
borgernes praktiserende læger.
Der har siden sidste tilsyn ikke været indberettet magtanvendelser, men der har
været undervisning af personalet i lovgivning om magtanvendelse.
Medarbejdere
Medarbejderne fortæller, at de oplever Marte Meo som et godt redskab i forhold til at
yde demente borgere den pleje og omsorg, som de har behov for. De oplever, at de
har et godt samarbejde med Gerontopsykiatrisk Team omkring de borgere, der er
tilknyttet teamet. Medarbejderne har kendskab til magtanvendelsesregler og der har i
året der er gået, været afklarende forespørgsler om generelle problemstillinger til
magtanvendelsesudvalget.
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Samarbejdet med de praktiserende læger beskrives som godt, men nogle læger kan
være svære at få fat på i forhold til mere akutte problemstillinger.
Medarbejderne fortæller, at de har stor glæde af samarbejdet med de
ergoterapeuter, der er ansat som specialister i Roskilde Kommune, i forhold til
borgere med synke problemer. Her vejleder og underviser de i forhold til den enkelte
borger, og de har samtidig mulighed for at inddrage en diætist, som kan anbefale
speciel kost.
Medarbejderne synes de har de kompetencer de har brug for i forhold til at pleje
borgerne i den sidste fase i livet.

Tilsyn
Ingen bemærkninger

Bruger- og pårørendeindflydelse
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
I år er der valg til Bruger- Pårørende Rådet, og leder er derfor i gang med at
reklamere for dette. Leder oplever, at der fortsat er borgere og pårørende, der har
interesse i at deltage og give deres mening til kende. Der er ligeledes borgere, der
deltager i Plejecenter Bernadottegårdens kostråd, som sammen med medarbejdere
og køkkenpersonale drøfter ønsker for menu.
Leder fortæller, at deltagelse i ”Hverdagsrehabilitering” også styrker den enkelte
borgers indflydelse på sit eget liv. Her er det borgerens ønsker for eget liv, der er
styrende for den samlede indsats.
Leder oplever, at have et godt samarbejde med pårørende i det daglige.
Medarbejdere
Medarbejderne synes de har et godt samarbejde med borgernes pårørende og
oplever, at de er gode til at henvende sig til dem som medarbejdere.
Medarbejderne er selv opmærksomme på, hvornår det er hensigtsmæssigt at
involvere leder.
Medarbejderne ser det som meget vigtigt, at man altid er i stand til at lytte til, rumme
og forstå de budskaber, som borgere og pårørende udtrykker.
Borgere
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Begge borger giver udtryk for at have indflydelse, og at deres pårørende også bliver
hørt.
Tilsyn
Ingen bemærkninger.

De fysiske rammer
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
Da Plejecenter Bernadottegården er et ældre hus, foregår der løbende større og
mindre renoveringer, fortæller leder. I øjeblikket er garderobe inventaret i borgernes
lejligheder ved at blive skiftet ud.
Leder fortæller, at det næste fokus, bliver at se på badeværelserne i borgernes
lejligheder.
Medarbejdere
Medarbejderne kender til beredskabsplanen, en medarbejder er ansvarlig for at alle
nye introduceres. Brandalarm går på personalets telefoner, så alle i huset ved hvis
der er brand.
Medarbejderne bekræfter, at der er behov for mere plads på badeværelser, og ser
frem til de skal renoveres. De oplyser, at der er udarbejdet forflytningsplaner på de
borgere, hvor der er behov for dette.
Borgere
Begge de borgere, som tilsynet talte med oplever de fysiske rammer som gode. En
borger har her i sommer nydt sin terrasse og lille have rigtig meget.
Tilsyn
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige forhold
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelsen
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Leder oplyser, at sygefraværet ligger under gennemsnittet for området generelt, det
er på 3,5 %. Medarbejderne har haft et ønske om MUS samtaler i stedet for GRUS
samtaler, og dette ønske efterkommes, fortæller leder.
Arbejdstilsynet har været på indledende besøg, og gennemfører herefter 2 interviews
med personale og ledelse. Temaet er psykisk arbejdsmiljø.
Leder fortæller, at man på Plejecenter Bernadottegården i år har været udfordret af
personale udskiftninger, og dette har ellers ikke været et emne i flere år. Det skyldes
blandt andet, at nogle medarbejdere er gået på pension, og nogle har skiftet arbejde i
forbindelse med barsel eller videreuddannelse.
Leder oplyser, at næsten alle stillinger er besat nu, og der er ansat 1 sygeplejerske
mere i dagvagten. Natte vagten er bemandet med 2 social- og sundhedshjælpere
den ene uge og 1 social- og sundhedsassistent og 1 social- og sundhedshjælper den
anden uge. Det er leders oplevelse, at det har været nødvendigt, at ansætte flere
sygeplejersker, fordi de borgere der flytter ind, har komplekse sundheds- og
sygeplejeproblemstillinger, der kræver en øget faglighed.
Medarbejdere
Medarbejderne oplever, at sygefraværet er lavt, og bekræfter leders udsagn om, at
der har været en større udskiftning i personalegruppen end ellers. Alle de
interviewede medarbejdere udtrykker stor tilfredshed med at arbejde på Plejecenter
Bernadottegården. De oplever, at de har en meget synlig leder, der klart signalerer
hvilke værdier der gælder, men som samtidig er lydhør overfor det de som
medarbejdere har at sige.
De oplever, at de har et godt kollegialt fællesskab dels indbyrdes i de 4 huse, men
også på tværs af husene.
Medarbejderne oplyser, at der har været afholdt APV.
Tilsyn
Ingen bemærkninger

Kompetencer
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.
Ledelse
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I år, er et helt specielt år i forhold til kompetence udvikling, idet alle de midler der er
blevet bevilget fra Folketingets finanspuljemidler på ældreområdet, bruges på
kompetenceudvikling og skal udmøntes i år. Det betyder, at 30 social- og
sundhedshjælpere har været af sted til kompetenceudvikling i demens, og der er
blevet uddannet 3 demensvejledere.
Alle social- og sundhedshjælpere har været på 5 dages kursus i ”Tidlig opsporing” og
alle social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker har været på et 3 dages
kursus i emnet. I de tre huse ses, at triageringen er kommet godt i gang, selvom man
ikke kan gøre det elektronisk endnu. Man mødes dagligt sidst på formiddagen, og
der skabes hurtigt et overblik over, hvilke borgere der har behov for ekstra
opmærksomhed.
Det sidste spor ”Hverdagsrehabilitering” er omtalt under punktet ”Træning”.
I starten af året, har der været kurser i demens og i livreddende 1. hjælp.
Leder fortæller, at det selvfølgelig har været en udfordring, at alle medarbejdere skal
af sted på flere kurser, men er ikke i tvivl om, at Plejecenter Bernadottegården når i
mål. Leder ser det som en stor fordel, at alle får den samme viden på samme tid.
Der indberettes regelmæssigt utilsigtede hændelser, og der arbejdes systematisk
med at drage læring af hændelserne.
Medarbejdere
Medarbejderne ser det ligeledes som en fordel, at alle kommer på de samme kurser.
De udtrykker alle en stor tilfredshed med den faste triagering af borgerne. Det er et
godt og brugbart redskab, der skaber overblik, refleksion og som højner fagligheden
for alle grupper i plejen.
Medarbejderne oplever, at deres leder prioriterer kompetenceudvikling, og det er lagt
i faste rammer på den måde, at man årligt laver en status blandt medarbejdere i
hvert hus over, hvilke kompetencer man har og hvad man mangler.
I det daglige arbejde, er det sygeplejerskerne der er ansvarlige for, at udarbejde
kompetenceskemaer på medarbejdere, som oplæres i særlige funktioner. Tilsynet
har lejlighed til at se mappe hvor disse opbevares.
Medarbejderne

er

fortrolige

med

utilsigtede

hændelser,

og

kender

til

rapporteringsprocedure.

Borgere
Begge borgere oplever, at personalet er meget kompetente, og en borger synes, at
de vikarer der er ansat i forbindelse med de mange kurser, ligeledes varetager
arbejdet godt og kompetent.
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Tilsyn
Ingen bemærkninger.

Den plejefaglige dokumentation
Tilsynet har ingen bemærkninger til fokusområdet.

Der er set på to borgeres elektroniske journaler.

Ingen bemærkninger

Få

og

mindre

væsentlige

bemærkninger
Stamdata,
døgnrytmeplan
Målinger
Livshistorie m.v.
Indsatsområde/
fokusområde

X

Døgnrytmeplan

X

Løbende

X

X

journalnotater
Medicin

X

Samtykke

Uddybning
Tilsynet har gennemgået de to interviewede borgeres elektroniske journaler, efter
samtykke fra borgerne.
Begge journaler er fyldestgørende og korrekt udfyldt efter gældende retningslinjer og
lovgivning.

Opfølgning på tidligere tilsyn

Der var ingen bemærkninger til sidste års uanmeldte tilsyn fra Roskilde Kommune.
Embedslægens tilsyn 2014 konkluderede, at der blev fundet fejl og mangler, som
samlet set kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Tilsynsførende fra
Roskilde Kommune har set handleplan fra Plejecenter Bernadottegården for hvordan
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disse fejl og mangler imødegås. Det konkluderes ligeledes, at der er arbejdet
konstruktivt og målrettet med kravene fra sidste tilsyn.
Der forventes tilsyn fra Embedslægen igen i 2016.

Leders bemærkninger til tilsynsrapporten:

Evt. handleplan:
Nr.

Plan

Mål

1.

2.

3.
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Tidsramme

Bilag
Formål
Udgangspunktet for det uanmeldte tilsyn i Roskilde Kommune er borgerne og
kvaliteten af den pleje og omsorg, borgeren modtager. Tilsynet tager udgangspunkt i
kommunens kvalitetsstandarder og belysningen af følgende fokusområder i henhold
til Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.:


Personlig pleje og praktisk hjælp (servicelovens § 83)



Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (servicelovens § 86)



Forplejningen



Trivsel, kultur og socialt miljø



Aktiviteter



Særligt fokus på forholdene for gruppe med særlige behov (fx demente og
handicappede),



De fysiske rammer for hverdagen og boligforhold



Samarbejde med pårørende



Personalemæssige forhold



Kompetenceudvikling af personalet



Den plejefaglige dokumentation



Opfølgning på tidligere tilsyn.

Formålet med det årlige uanmeldte tilsynsbesøg er gennem primært kvalitative
interviews med borgere, personale og ledelse samt gennemgang af den plejefaglige
dokumentation at afdække sammenhængen mellem kvalitetsstandarder, afgørelser
og den hjælp, der leveres (ovennævnte fokusområder), herunder at opfange fejl og
uhensigtsmæssigheder.
Roskilde Kommunes tilsynskoncept tilgodeser behovet for at opfange fejl og
uhensigtsmæssigheder og behovet for løbende udvikling og læring (kontrol og
læring) og
opfylder de fastsatte krav til tilsynet, jævnfør Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem.
Afrapporteringen skal være kortfattet og præcis. For hvert fokusområde anføres en
konklusion ud fra følgende kategorisering:


Ingen bemærkninger



Få, men mindre væsentlige bemærkninger



Enkelte væsentlige bemærkninger



Flere væsentlige bemærkninger

Afvikling af det uanmeldte tilsyn
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Tilsynet varetages af Risikomanager Mette Axelsen.


Individuel forberedelse af tilsyn på det enkelte plejecenter i form af
gennemgang af værdigrundlag, informationsmateriale til borgere/pårørende,
forrige tilsynsrapport, kontraktmål og –opfølgning herpå og lignende.



Gennemførelse af tilsynsbesøg i henhold til tilsynskoncept:
o

Indledende præsentation og gennemgang af formål med besøg for
centerleder.



o

Interview med ledelse

o

Rundgang / egne observationer

o

Interview med udvalgte borgere

o

Interview med medarbejdere

o

Stikprøvekontrol af dokumentationsmateriale vedr. udvalgte borgere

Udarbejdelse af tilsynsrapport jævnfør rapportskabelon.

Tilsynsrapport, høring og offentliggørelse


Tilsynet udarbejder en foreløbig rapport, der sendes i intern høring via mail til
plejehjemmet med svarfrist med henblik på at korrigere evt. faktuelle fejl.



Rapport sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt ældrerådet.



I tilfælde af, at der ved det uanmeldte tilsyn konstateres forhold, som kræver
øjeblikkelig indgriben informeres Direktørområde Velfærd herom pr. mail
umiddelbart efter tilsynets afslutning.
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