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Baggrund  

Med henvisning til § 151 i lov om social service, gennemføres et årligt uanmeldt tilsyn på plejecentre i Faxe 
kommune. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver efter lovens § 83 og 86, og de af byrådet vedtagne 
kvalitetsstandarder for pleje- og praktisk hjælp 2020, samt Værdighedspolitik for 2018-2022. 

Der er i 2020 fokus på Mad og måltider, Livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed, samt livshistorier.  

Tilsynets metode har været gennemgang af dokumentation, observationer samt dialog med beboere, 
pårørende og medarbejdere, på baggrund af på forhånd udarbejdede målepunkter. 
 

Ved tilsynet i 2019 var det tilsynets vurdering, at Dalby Ældrecenter på særdeles tilfredsstillende vis levede 
op til lovgivning, kvalitetsstander og værdighedspolitikken. 

Det blev anbefalet at ; 

• At der er beskrivelser af beboernes vaner og ønsker ved planlægningen af indsatserne i relation til 
beboernes funktionsevnetilstande.  

• At der udarbejdes besøgsplaner - som planlagt. 

• At der er overblik og fokus på systematisk registrering af ydelser leveret ved Klippekortet. 

Ved tilsynet i 2020 er det tydeligt der er arbejdet med de to første anbefalinger (klippekort er ikke aktuelt 
længere). Der er fulgt op på begge anbefalinger.  

Tilsynets konklusion og anbefalinger for 2020  

På baggrund af de samlede undersøgelser ved det uanmeldte tilsyn i 2020, er tilsynets konklusioner, at 
Dalby Ældrecenter fortsat på særdeles tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, de kommunale 
kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken.  

Det anbefales at:  

Der er ingen anbefalinger 

Tilsynets vurdering er udarbejdet på baggrund af;  
Interviews og observation med og hos fire beboere. 
Observation af aktivitet med 8 beboere. 
Gennemgang af fire journaler. 
Interview af teamleder. 
Interview af to medarbejdere. 
Observation af fire personaler. 
Interview med to pårørende  
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Læsevejledning 
Rapporten er opbygget med en indledende beskrivelse af målgruppen, kvalitetsforbedrende initiativer 

iværksat siden tilsyn i 2019. Fund med tilsynets vurderinger er beskrevet indenfor områderne: Livskvalitet, 

selvbestemmelse og ensomhed; Personlig pleje og hverdagsrehabilitering; Mad og måltider; Aktiviteter; 

Magtanvendelse; Livshistorie.  

Derefter findes tilsynets anbefalinger efter det uanmeldte besøg med placering i de nedenstående 

kategorier:  

Særdeles tilfredsstillende  
Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremragende og 
eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne 
afhjælpes. Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger.  
 
Meget tilfredsstillende  
Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være gode og 
tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det meget 
tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger.  
 
Tilfredsstillende  
Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og hvor der er 
konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat 
følges op af tilsynets anbefalinger.  
 
Mindre tilfredsstillende  
Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som 
utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst 
og målrettet indsats at afhjælpe. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx 
anbefaling om udarbejdelse af handleplan.  
 
Ikke tilfredsstillende  
Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som utilstrækkelige 
og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radikal 
indsats at afhjælpe. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at 
problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, 
eventuelt i samarbejde med forvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt 
til forvaltningen. 
 
Målepunkterne findes bagerst i rapporten. 
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Målgruppe og kvalitetsforbedrende initiativer iværksat siden tilsyn i 2019 
Boligerne er beregnet til personer der på grund af kognitiv og eller fysisk nedsat funktionsevne har behov 

for en bolig, der er indrettet til disse behov, og som har behov for, at der er personale i umiddelbar 

nærhed. 

Dalby Ældrecenter består af 24 plejeboliger. Plejeboligerne er indrettet forskelligt, de består alle af 

etværelses lejligheder med tekøkken og bad. Alle lejligheder har desuden en terrasse. Lejlighederne er 

indrettet individuelt og bærer præg af den enkelte beboers liv og aktuelle behov. Dalby Ældrecenter 

fremstår tidssvarende og på mange måder hyggeligt. Teamlederen fortæller at der er fokus på at få 

indrettet fællesstuen mere hyggeligt. 

Der er grønne områder og sansehave i tilknytning til Ældrecentret.  

Tilsynet modtages med smil og imødekommenhed af alle på Dalby Ældrecenter. Særligt skal fremhæves 

den elev som deltog i tilsynet. Der var en meget stor viden om beboerne, og en meget sikker faglighed. 

Dokumentationen bør også fremhæves – den er eksemplarisk. 

Fund og tilsynets vurderinger 

Livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed 
Der er fokus på at tilbyde hjælpen fleksibelt, og et særligt fokus på kontinuitet, så hjælpen passer ind i 

beboernes øvrige hverdagsliv. Der er en munter og respektfuld omgangstone, både på gangene, i 

fællesarealerne og på kontoret. Der ses en særlig nysgerrighed og hyggelig tone beboerne imellem. 

Der er beskrivelser af beboernes vaner og ønsker.  

Selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur.  

Alle fire beboere fortæller, at de oplever at blive mødt med respekt og selvbestemmelse, indflydelse og 

medinddragelse i indsatserne. Der er ingen af de fire beboere som oplever at være ensomme. De fortæller 

alle fire at de er meget glade for personalet. En enkelt beboer synes det er svært at holde styr på de 

forskellige hun ser.  

Der er fokus på at møde den enkelte i hvad der giver mening, og er livskvalitet. Personalets beskrivelse af 

praksis afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme beboernes selvbestemmelse og medindflydelse, 

samt inddrager beboerne i det omfang, det er muligt.  

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter lever Dalby Ældrecenter op til lovgivning, de kommunale 

kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken.  

Der er ingen bemærkninger.  

Personlig pleje og hverdags rehabilitering 
Der er fokus på at hjælpen tilpasses den enkelte beboers ønsker. Såfremt beboeren ikke kan udtrykke disse, 

pågår en faglig vurdering. Der anvendes tydelige demensfaglige redskaber til at understøtte den enkelte 

beboers ressourcer og identitet, hvor det er relevant at anvende disse.  



 
 

6 
 

Der er planlagte og spontane indsatser i form af aktiviteter, der styrker beboernes sociale liv og 

relationerne beboerne imellem.  

Selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af personalets tone og adfærd.  

Personalets beskrivelse af praksis afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme beboernes 

selvbestemmelse og medindflydelse, samt inddrager beboerne i det omfang, det er muligt.  

Vurdering af beboernes habilitet fremgår af dokumentationen i alle fire stikprøver.  

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter lever Dalby Ældrecenter op til lovgivning, de kommunale 

kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. 

Der er ingen bemærkninger. 

Mad og måltider  
Der laves mad på Dalby Ældrecenter. Og der er et tæt samarbejde mellem plejepersonalet og de der 

arbejder i køkkenet. Der tages hensyn til beboernes egne ønsker og diæter. Der er fokus på, at beboerne får 

den mad, som passer til deres behov. Medarbejderne er opmærksomme på beboere, der har tygge- og 

synkebesvær.  

Beboernes ernæringstilstand og tandstatus er vurderet i journalen, hvor det er relevant. Der er beskrivelse 

af mål for ernæringsindsatsen og beskrivelse af selve indsatsen. Der er besøgsplan, handleplan og 

journalnotater, der understøtter beboernes behov for ernæring/drikke. Der er beskrivelser af beboernes 

vaner og ønsker til deres ernæring.  

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter lever Dalby Ældrecenter op til lovgivning, de kommunale 

kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. 

Der er ingen bemærkninger. 

Aktiviteter  
Der er faste ugentlige aktiviteter. Aktiviteterne har fokus på at samle beboerne, og understøtter dermed 

indsatsen mod ensomhed. Der ses også spontane aktiviteter under tilsynet.  

Beboernes mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb, er dokumenteret. Der er 

beskrivelser af beboernes vaner og ønsker. Beboernes ønsker, og om muligt mål, er beskrevet i forhold til 

aktiviteter/indsatser. Besøgsplan, handleplan og journalnotater understøtter beboernes ønsker og mål. 

Beboerne giver udtryk for at kunne deltage aktivt i eget rehabiliteringsforløb, der skal støtte beboerne i at 

opnå og vedligeholde bedst mulige funktionsniveau.  

Medarbejderne kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante 

beboere, og inddrager træningselementer og -aktiviteter i den daglige hjælp, pleje og omsorg. 

Medarbejderne kender beboernes ønsker og behov for deltagelse i meningsfulde aktiviteter, og 

understøtter dem i det. 

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter lever Dalby Ældrecenter op til lovgivning, de kommunale 

kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. 

Der er ingen bemærkninger. 
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Livshistorie 
Kendskab til beboerenes livshistorie kan styrke de relationelle bånd mellem beboere og personale. 

Samtidigt kan den styrke det enkelte menneskes identitetsfølelse at fortælle om sin livshistorie og/eller 

reminiscenser fra det tidligere levede liv. Livshistorien sætter den enkelte beboer samt dennes pårørende i 

centrum, og kan give personalet inspiration til aktiviteter, gøremål og indretning. Det kan få den enkelte til 

at føle tryghed og oplevelsen af at blive hørt og set. Livshistorien kan på denne måde give et bedre 

udgangspunkt for at levere pleje og praktisk hjælp af høj kvalitet. For beboerne kan hjælpen være mindre 

indgribende i hverdagen, hvis den leveres under hensyn til den personlige historie. Derfor ønskes et øget 

fokus på at få beboerenes livshistorier dokumenteret, og det ønskes undersøgt hvordan personalet bruger 

beboerenes livshistorier i deres daglige arbejde. 

I alle fire journaler foreligger der en livshistorie. Det fremgår også tydeligt at denne inddrages i dagligdagen. 

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter lever Dalby Ældrecenter op til lovgivning, de kommunale 

kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. 

Der er ingen bemærkninger. 

Magtanvendelse 
Personalet har kendskab til lovgivningen om magtanvendelse, og er opmærksomme på at forebygge 

magtanvendelse. 

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter levede Lev Vel op til lovgivning og de kommunale 

kvalitetsstandarder.  

Der er ingen bemærkninger.  

Medicinhåndtering  
Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er 

underlagt tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed. I tilfælde af åbenlyst uhensigtsmæssige forhold, ville vi 

på trods heraf selvfølgelig reagere og orientere rette myndighed.   

Tilsynet blev foretaget den 14. januar og 20. oktober 2020 af Maria Tønnersen 
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Målepunkter 
Livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed 

Interview med lederen: 
Der er fokus på at tilbyde hjælpen fleksibelt, så hjælpen passer ind i beboernes øvrige hverdagsliv. Der er 
fokus på at inddrage beboerne i hverdagslivet og skabe relationer.  
 
Dokumentation:   
Der er grundige beskrivelser af beboernes vaner og ønsker.  
 
Observation: 
Selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur. Under tilsynet ses livlige 
aktiviteter hvor alle beboere inviteres ind. 
 
Beboere og pårørende:  
Beboerne oplever at blive mødt med respekt og selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv. 
Der er stor tilfredshed med den måde personalet er på. De pårørende fremhæver at de oplever at 
beboerne har lov at leve på netop den måde de ønsker. Der er plads til alle slags mennesker og personalet 
er særligt dygtige til at se den enkelte beboer og det liv beboeren ønsker at leve. 
 
Personale:  
Der er fokus på at møde den enkelte i hvad der giver mening og er livskvalitet. 
Personalets beskrivelse af praksis afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme beboernes 
selvbestemmelse og medindflydelse, samt inddrager beboerne i det omfang, det er muligt. Der pågår 
faglige vurderinger hvor beboernes sprog og kognitive funktioner er udfordrede. 

 

Personlig pleje og hverdags rehabilitering 

Interview med lederen: 

Der er fokus på den nære omsorg – og på at beboerne understøttes i at varetage de opgaver de selv kan 

udføre.  

 

Dokumentation:   

Ændringer i beboernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand, samt opfølgning herpå 

fremgår af dokumentationen.  

Der er udførlige besøgsplaner som understøtter de daglige handlinger og indsatser, der er handleplan og 

journalnotater der understøtter beboernes problemområder / tilstand. Der er sammenhæng mellem alle 

elementer i journalerne. 

 

Observation:  

Der er sammenhæng mellem besøgsplaner, handleplaner og beboernes faktiske tilbud.  

Beboerne understøttes i deres individuelle udtryk og ønsker og alle fremstår velplejede og velsoignerede. 

 

Beboerne og pårørende:  

Beboerne giver udtryk for, at den tildelte hjælp medvirker til en velfungerende hverdag.  

Beboerne oplever, at medarbejderne er opmærksomme på ændringer i deres sædvanlige tilstand.  
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Der er relevante hjælpemidler tilgængelig. 

Der er stor tilfredshed fra pårørende omkring hverdagens indsatser- både pleje og hverdagsrehabilitering. 

Personale:  
Personalet anvender arbejdsgange, faglige metoder og redskaber med fokus på ændringer i beboernes 
funktionsevne og helbredstilstand.  
Personalet kan fagligt begrunde indsatsen. 
Der er et godt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 

Måltider, kost og drikke 

Interview med lederen: 

Beboerne tilbydes en madordning, der giver valgmulighed og sikrer, at der kan tages hensyn til den 

enkeltes egne ønsker og diæter.  

Der er fokus på, at beboerne får den mad, som passer til deres behov.  

Der er fokus på ernæring. Medarbejderne er opmærksomme på beboere, der har tygge- og synkebesvær.  

 

Dokumentation:  

Beboernes ernæringstilstand og tandstatus er vurderet i journalen. 

Der er taget stilling til diæt/ændringer i kostsammensætning, hvis relevant. 

Der er besøgsplan, handleplan og journalnotater, der understøtter beboernes behov for ernæring/drikke. 

Der er beskrivelser af beboernes vaner og ønsker.  

 

Observation:  

Maden er et vigtigt indsatsområde for medarbejderne. Der pågår tydelige faglige vurderinger af de 

nødvendige indsatser. 

 

Beboerne og pårørende: 

Beboerne inddrages i borddækning og menuplanlægning. Der er faglige overvejelser omkring beboernes 

placering under måltiderne. Personalet deltager og hjælper hvor det er nødvendigt. Både beboere og 

pårørende er meget tilfredse med maden. 

 

Personale:  

Der er fokus på ernæring. Medarbejderne er opmærksomme på beboere, der har tygge- og synkebesvær.  

 

Aktiviteter 

Interview med lederen: 
Der er ugentlige aktiviteter i huset. Både planlagte og spontane. Der er desuden en meget aktiv 
støtteforening, som dog er sat lidt på vågeblus aktuelt grundet Covid.  
 
Dokumentation:  
Beboernes mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb er dokumenteret.  
Der er beskrivelser af beboernes vaner og ønsker.  
Beboernes ønsker, og om muligt mål, er beskrevet i forhold til aktiviteter/indsatser. 
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Besøgsplan, handleplan og journalnotater understøtter beboernes ønsker og mål.  
 
Observation:  
Der er både planlagte og spontane aktiviteter/indsatser for beboerne. Der er særligt fokus på at inddrage 
beboerne i hverdagen.  
 
Beboerne:  
Beboerne giver udtryk for at kunne deltage aktivt i eget liv. 
 
Medarbejderne fremmer, at beboerne som har mulighed for, og er motiverede for det, selv varetager en 
del af de daglige opgaver omkring den personlige pleje og praktisk hjælp.  
Medarbejderne kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante 
beboere, og inddrager træningselementer og -aktiviteter i den daglige hjælp, pleje og omsorg.  
Medarbejderne kender beboernes ønsker og behov for deltagelse i meningsfulde aktiviteter, og 
understøtter dem i det. 
 

Livshistorie 

Dokumentation:  
Der er grundigt dokumenterede livshistorier.  
 
Observation:  
Der er stort kendskab til beboernes livshistorier, og de inddrages i de daglige indsatser.  
 
Personale: 
Fortæller at de arbejder med at indhente og inddrage livshistorien. Der er en tydelig bevidsthed om 
metoden og dens betydning. 
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