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Baggrund 
 
Med henvisning til § 151 i lov om social service, gennemføres det årlige uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen i 
Faxe kommune. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver efter Lov om Social Service § 83 og 86, og de 
af byrådet vedtagne Kvalitetsstandarder – Samlet katalog over kvalitetsstandarder på plejeområdet 2020 
samt Værdighedspolitik for 2018-2022. 
 
Tilsynets metode har været gennemgang af dokumentation, observationer samt dialog med borgere, 
personale og pårørende på baggrund af på forhånd udarbejdede målepunkter.  
Der er i 2020 fokus på Mad og måltider, livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed samt livshistorie.  
 
Ved det uanmeldte kommunale tilsyn i 2019 blev det anbefalet, at  

• sikre der er kontaktinformation på nærmeste pårørende hos de borgere der har givet 
tilladelse hertil 

• der indhentes og dokumenteres livshistorien hvor det er relevant  
• der ernæringsscreenes hvor det er fagligt relevant 

• der indføres en systematik omkring vurdering af, om klippekort er relevant 

Det er arbejdet struktureret med alle fire ovenstående anbefalinger, siden tilsynet i 2019. Der ses nogle 
forbedringer i dokumentationen.  

Tilsynets konklusion og anbefalinger  
På baggrund af de samlede undersøgelser ved det uanmeldte tilsyn i 2020, er tilsynets konklusioner, at 
Hjemmeplejen Faxe Vest på meget tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de 
kommunale kvalitetsstandarder.  
Der er anbefalinger under  
 

• Livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed 

• Mad og måltider 

• Aktiviteter og klippekort  

• Livshistorie 
 
Det anbefales at:  
At habilitet fremgår af journalerne, samt aktiviteter – herunder også ensomhedsforebyggelse.  
At der konsekvent vurderes ernæringstilstand og opstilles mål for ernæringsindsatserne. 
At der tages stilling til aktiviteter borgerne kan deltage i, samt vurdering af relevans for klippekort.  
At livshistorie dokumenteres i journalen.  
 
Tilsynets vurdering er udarbejdet på baggrund af  

• Interviews med otte borgere 

• Gennemgang af otte journaler 

• Interview af to pårørende 

• Interview af fire personaler  

• Observation af fire personaler  

• Teamleder var ikke til stede under tilsynet og blev interviewet på telefonen efterfølgende  
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Læsevejledning 
Rapporten er opbygget med en indledende beskrivelse af målgruppen, fysiske rammer og 
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; Livshistorie; Magtanvendelse. 
 

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, fysiske rammer og kvalitetsforbedrende initiativer iværksat 

siden tilsyn i 2019. 
Siden tilsynet i 2019 har Faxe Vest primært arbejdet på at optimere dokumentationsindsatsen. Det er 

stadig deres ambition at dokumentationen udføres hos og i samarbejde med borgerne når dette er muligt. 

Der er arbejdet målrettet med, at personalet tager denne praksis til sig, og selv er fokuserede på at skabe 

rammerne, for at kunne dokumentere når de er hos borgerne. Der er samtidig en arbejdsgruppe der har 

fokus på at skabe stringens i dokumentationen og har dialoger om hvordan der dokumenters bedst. Der er 

fokus på hvordan der skabes sparring omkring dokumentationen, også for dem der har svært ved at 

dokumentere. Det er Faxe Vests ønske på sigt, igen at få ansat en sygeplejefaglig koordinator der kan have 

fokus på dels faglig sparring med personalet, men også stringens i dokumentationen. Der ses små aftalekort 

rundt om på bordene i personalerummet med påmindelse om hvad man skal gennemgå dagligt i CURA 

(omsorgsjournalen)  

 

Faxe vest har også haft fokus på at ernæringsscreene borgerne og selv skabe en sparring omkring 

ernæringsindsatserne eftersom kostvejlederen er sparet væk i Hjemmeplejen.  

Samtidig er der fokus på forebyggelse af ensomhed i Hjemmeplejen Faxe generelt. Der er indkøbt en bil til 

dette formål og planen er at lade personale køre rundt i lokalområderne og særligt på landet, hvor de for 

eksempel kan servere kaffe for borgerne, og dermed hjælpe til at få de ældre ud af deres hjem til en dialog 

og skabe en form for aktivitet.  

Derudover har Faxe Vest fokus på tidlig rekruttering. Dette gøres ved at rekruttere, når der er gode afløsere 

inde i ferieperioderne, samt sætte særligt fokus på de elever der kommer i gruppen. De forsøger også at 

bryste sig med at de har en bred forskellighed i gruppen og at det er muligt at arbejde på fleksible 

arbejdstider, da nogle kører ud hjemmefra og tager første besøg, mens andre møder senere ind, alt efter 

hvad der passer med borgerne og familien. Ledelsen oplever dog at det generelt er svært at rekruttere 

personale til Hjemmeplejen.  
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Fund og tilsynets vurderinger. 

Livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed 
Omgangstonen hos borgerne er båret af glæde, oprigtig nysgerrighed og omsorg. Der er en høj grad af 

varme og imødekommenhed fra personalet. Kendskabet til borgerne er stort og tyder på en høj tillid fra 

borgerne til personalet. Der ses også at det kendskab personalet har til deres borgere anvendes i de 

indsatser borgerne får. Tilsynet oplever personalet arbejder målrettet med borgernes ressourcer og ønsker, 

om hvordan hverdagen skal forme sig. Særligt fremhæves personalets imødekommenhed og venlighed når 

de træder ind i borgernes hjem.  

Der er fokus på at tilbyde hjælpen fleksibelt, så hjælpen passer ind i borgernes øvrige hverdagsliv. Både 

personale og planlægger udtaler dog, at det indimellem er en svær opgave, men langt hen ad vejen er 

borgeren med til at bestemme deres egen hverdag. Ledelsen udtaler, at de dagligt italesætter dette, da 

borgerne også er mennesker og det ikke er dem der sætter rammerne for hvordan deres hjem skal se ud, 

men skal understøtte den hverdag de ønsker sig.  

Borgerne tilsynet mødet udtaler, at de oplever at blive mødt med respekt og at de oplever at have en høj 

grad af selvbestemmelse i tilrettelæggelsen af hjælpen de får. De oplever alle otte at have indflydelse på 

deres egen hverdag i samspil med de personaler der kommer i deres hjem.  

Begge pårørende tilsynet talte med, oplever også generelt at den hjælp deres pårørende får, er baseret på 

selvbestemmelse og at de har indflydelse på den. De udtrykker stor tilfredshed med hjælpen.  

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

afspejler, at de arbejder med at bevare og fremme borgernes selvbestemmelse og medindflydelse samt 

inddrager borgerne i det omfang, det er muligt.  

I seks ud af otte journaler mangler der vurdering af borgernes habilitet. I fire ud af otte tilfælde mangler der 

dokumentation af hvilke aktiviteter borgernes ønsker at deltage i, samt hvilke tiltag der gøres for at 

forebygge ensomhed.  

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter lever plejecentret op til lovgivningen, de kommunale 
kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken, fraset dokumentation af habilitet i seks journaler, samt 
beskrivelser af aktiviteter og ensomhedsforebyggelse.  
 
Der er følgende bemærkning: 
Alle borgers habilitet bør vurderes og dokumenteres.  
Aktiviteter bør fremgå af journalen – som minimum af besøgsplanen eller i handlingsanvisningerne. I denne 
sammenhæng bør ensomhedsforebyggelse også fremgå.  
 

Personlig pleje og hverdagsrehabilitering 
Alle borgere modtager den visiterede hjælp. Både under observation af tilsynet, og når borgerne selv 

fortæller om den hjælp de modtager. Enkelte hjem fremstår rodede, men det er efter borgerens eget ønske 

at hjemmet ser sådan ud. Der tages hensyn til dette, og der hjælpes bedst muligt efter vilkårene.  

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

fremgår af dokumentationen. Borgernes aktuelle og potentielle problemer var beskrevet i alle otte 
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stikprøver, ud fra de relevante visiterede ydelser. Borgernes helbredstilstand og funktionsevne bliver 

løbende vurderet for at sikre at grundlæggende behov ikke bliver overset.  

Der fandtes relevante hjælpemidler tilgængeligt. Personalet anvender arbejdsgange, faglige metoder og 

redskaber, med fokus på ændringer i borgerens funktionsevne og helbredstilstand. Personalet kan fagligt 

begrunde indsatsen. Der er et godt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.  

I alle otte tilfælde giver borgerne udtryk for at den tildelte hjælp medvirker til en velfungerende hverdag. 

Borgerne, og de pårørende der er adspurgt oplever, at personalet er opmærksomme på ændringer i 

borgernes sædvanlige tilstand. Alle mødte borgere på tilsynet fremstår velsoignerede, velklædte og med 

hver deres individuelle præg og ønsker intakt. 

Pårørende udtaler også at de oplever, at deres pårørende er tilfredse med den hjælp de får. Og fortæller 

samtidig at de oplever et godt samarbejde med personalet der kommet i hjemmet.  

I alle otte journaler findes der kontaktinformation på pårørende.  

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter lever Faxe Vest op til lovgivningen, de kommunale 

kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken.  

Der er ingen bemærkninger til dette punkt.  

 

Mad og måltider  
De borgere som har visiteret hjælp til mad, oplever at få en god hjælp omkring dette. Tilsynet observerer 

en særlig grad af pædagogik omkring måltidernes tilrettelæggelse, det bliver anrettet indbydende. Der er 

fokus på om borgerne taber sig, når personalet fortæller om de indsatser der ydes. Der er fokus på at nøde 

borgerne til at spise flere gange dagligt.  

Personalet giver dog udtryk for, at de ikke længere ved hvem de skal hente sparring hos omkring 

ernæringsindsatserne da der ikke længere er ansat en kostvejlederen i Hjemmeplejen. Personaler udtaler 

at de derfor oplever, at fokus på kost og ernæring ofte nedprioriteres.  

Ingen af de otte tilsynet besøgte fik mad fra madordningen. En havde fået det, men blev træt af dette da 

borgeren oplevede at det var kedelig mad hver dag og at madplanen gentog sig efter 3 uger. Borgeren får 

nu indkøbt færdigretter der varmes dagligt og er godt tilfreds med dette. To ud af otte borger er tildelt 

indkøbsordningen og er tilfredse med den. Personalet yder hjælp til at skrive indkøbsliste hos flere borgere 

der får hjælp fra netværket til at handle. Dette fungerer fint i langt de fleste tilfælde.  

Personalet oplever, at en del borgere har madlevering fra et privat firma der leverer maden gennem et 

frivillignetværk. Det er der stor tilfredshed med.  

Den ene pårørende nævner også dette tilbud om madlevering fra privat firma og at der er stor tilfreds med 

dette. Pårørende er generelt tilfredse med den hjælp personalet yder omkring mad og anretningen af 

denne.  

I tre ud af otte journaler er borgernes ernæringstilstand (vægt) ikke vurderet. Der mangler mål for 

ernæringsindsatsen og beskrivelse af konkrete tiltag og anvisninger i besøgsplanen/handlingsanvisninger i 

tre ud af otte journaler. 
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Tilsynets vurderinger:  

I alle målepunkter levede Faxe Vest op til lovgivningen, de kommunale kvalitetsstandarder og 

værdighedspolitikken, fraset vurdering af ernæringsstilstanden, som mangler i tre ud af otte tilfælde. 

Desuden manglede ernæringsindsatsen også i tre ud af otte tilfælde.  

Der er følgende bemærkning: 
Borgere der er ernæringsmæssigt udfordrede, bør følges systematisk med ernæringsscreening. 
Der skal konsekvent dokumenteres hvilken ernæringsindsats der ydes. Der skal opsættes mål og gives 
konkrete anvisninger i besøgsplanen.  
 

Aktiviteter og klippekort  
Klippekortordningen er kun relevant ved en ud af de otte borger tilsynet besøgte, samt de journaler der er 

gennemgået. Klippekortets anvendelse hos den ene borger planlægges i samarbejde med borgeren og 

anvendes mest af alt til gåture sammen med personalet. Der er dokumentation i journalen omkring 

planlægning og afvikling af klippekortet. Ingen af de andre syv borgere tilsynet besøgte, kendte til 

klippekortsordningen. Personalet er fuldt ud bekendt med rammerne for klippekortsordningen og synes at 

det var en god ide da det ofte gav dem mere tid ved borgeren, hvor der kunne fokuseres på andet end pleje 

og praktisk hjælp.  

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

beskrivelser af borgernes vaner og ønsker. Borgernes ønsker, og om muligt mål, er ikke beskrevet i forhold 

til aktiviteter/indsatser. Borgerne giver udtryk for at kunne deltage aktivt i egen hverdag, og alle 

observationer understøtter dette. Indsatserne er tilrettelagt så̊ de støtter borgerne i at opnå̊ og 

vedligeholde bedst mulige funktionsniveau. Personalet fremmer, at borgerne som har mulighed for og er 

motiverede for det, selv varetager en del af de daglige opgaver omkring den personlige pleje og praktisk 

hjælp. Personalet kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante 

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

I alle otte journalgennemgange fandtes der ikke planlagte aktiviteter som borgerne deltager i. Ved 

interview af borgerne tilsynet besøgte, var der flere borgere der tilkendegav at de kom ud til aktiviteter i 

deres nærområde, men det var ikke planlagte aktiviteter gennem Hjemmeplejen men i frivillige netværk.  

Personalet angav også at det er ikke mange aktiviteter der tilbydes borgerne og mange af dem kommer 

heller ikke ud af huset da de selv skal betale for transporten. De oplever også at der er flere borgere der 

heller ikke har lyst til at tage ud og at det kun er dem der skal på dagcenteret der kommer ud af hjemmene. 

Der fandtes heller ikke en aktivitetsplan for aktiviteter i Faxe kommune.  

Ledelsen angiver også at der er stor fokus på at få borgerne mere ud af hjemmet for at deltage i aktiviteter.  

Begge pårørende der er adspurgt, oplevede ikke der foregik ret mange aktiviteter deres pårørende kunne 

deltage i. De angav dog også at begge deres pårørende formentlig heller ikke ville deltage da de mest af alt 

opholdt sig i deres boliger.  

 
 
 



 
 

 
 

9 

Tilsynets vurderinger:  
I alle målepunkter levede Faxe Vest op til lovgivningen, de kommunale kvalitetsstandarder og 
værdighedspolitikken, dog fraset at der i næsten alle tilfælde manglede aktiviteter at fremgå af journalen. 
Der var heller en vurdering af om klippekort var relevant.   
 
Der er følgende bemærkninger: Der kan med fordel indføres en systematik omkring vurdering af, hvorvidt 
klippekort er relevant hos de enkelte borgere.  
 

Livshistorie 
Livshistorien er en fortælling om det levede liv. Den kan handle om begivenheder, erfaringer og oplevelser 

der knytter sig til personer, steder og bestemte tider. Det giver den enkelte borger tryghed og 

identitetsfølelse at personalet kender deres livshistorie og anvender den som inspiration til aktiviteter, 

gøremål og indretning. Samt hvis det anvendes som udgangspunkt for at levere pleje og praktisk hjælp. 

Dette kan også gøre hjælpen mindre indgribende i hverdagen hvis den leveres under hensyntagende til 

deres personlige historie. Der er derfor fokus på hvordan personalet brugere borgernes livshistorie i det 

daglige arbejde.  

Livshistorien er angivet i fem ud af otte journaler. Dog ses de meget sparsomme på oplysninger. Der er dog 

ingen tvivl om at personalet kender deres borgeres levede liv og kan angive dette som betydning for den 

måde de tilrettelægger deres hjælp på. Personalet angiver også at de finder det relevant at indsamle 

borgernes livshistorie, men de oplever ikke at der arbejdes systematisk på dette. De oplever heller ikke at 

borgers livshistorie skrives ind i journalen. Tilsynet mødte flere personaler der ikke vidste hvor livshistorien 

skrives ind i journalen.  

Personalet fortæller desuden, at de også synes det er svært at indsamle livshistorien da de ikke har den 

nødvendige tid til at sætte sig sammen med borgeren og evt. pårørende og indsamle den viden. Der 

opleves af tilsynet, at der er meget tavs viden i personalegruppen omkring borgeren som ikke er 

nedskrevet.  

Borgerne udtalte at de ikke oplevede at der systematisk var indsamlet livshistorie fra dem, men at de havde 

en ret god oplevelse af at personalet kendte dem godt.  

Begge de pårørende tilsynet interviewede kunne heller ikke redegøre for om hvorvidt der var indsamlet 

livshistorien hos deres pårørende eller hos dem.  

 

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter levede Faxe Vest op til lovgivningen, de kommunale 
kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken, dog fraset at der manglede livshistorien beskrevet i tre ud af 
otte tilfælde.  
 
Der er følgende bemærkning: 
Livshistorien bør fremstå opdateret og indhentes ved opstart af ydelser hos borgerne eller løbende i 
forløbene.  
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Magtanvendelse 
Der er bevilget nødkald til de borger der har brug for det. Nødkald fungerer ved afprøvning. Dør- og 

adgangsforhold opfylder krav hertil. Personalet har et kendskab til lovgivningen om magtanvendelse og er 

opmærksomme på at forebygge magtanvendelse.  

 

Tilsynets vurderinger: I alle målepunkter levede Faxe Vest op til lovgivningen, de kommunale 

kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken.   

Der er ingen bemærkninger til dette punkt.  

 

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.   

 

Afsluttende opsamling på tilsynets fund blev givet til ledelsen under interviewet.  

Tilsynet blev foretaget den 1. september 2020 af Grit Høgh.                                                         
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Målepunkter 
 
Livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed 
Interview med lederen: 
Ledelsen udtaler at der dagligt sættes fokus på hvordan de bedst muligt giver borgernes mest mulig 
selvbestemmelse og indflydelse på deres hverdag.  
 
Dokumentation:   
Der er beskrivelser af borgernes vaner og ønsker.  
 
Observation: 
Selvbestemmelse og værdighed bliver understøttet af tone, adfærd og kultur i Faxe Vest. 
 
Borgere og pårørende:  
Borgerne oplever at blive mødt med respekt og selvbestemmelse, og at hjælpen leveres på borgernes egne 
præmisser. 
Pårørende oplever at den hjælp deres pårørende får er tilfredsstillende.  
 
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 borgernes selvbestemmelse og medindflydelse, 
samt inddrager borgerne i det omfang, det er muligt. 
Den enkelte borger mødes ligeværdigt. Der er en stor viden om borgernes baggrund, vaner og værdier. 
Dialogen tilpasses den enkelte og der er stor anerkendelse i samtalerne. 

 
Personlig pleje og hverdagsrehabilitering 
Interview med lederen: 
Der er fokus på at tilbyde hjælpen fleksibelt, så hjælpen passer ind i borgernes øvrige hverdagsliv. Der er 
daglige dialoger om hvordan dette lader sig gøre og samtidig dialoger om hvordan de på bedste vis får 
borgerne inddraget i hjælpen således de oplever selvbestemmelse og indflydelse.  
 
Dokumentation:   
Ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning herpå, 
fremgår af dokumentationen. Alle opfølgningsdatoer er overholdt.  
 
Observation:  
Der er sammenhæng mellem handlingsanvisninger, handleplaner og borgernes faktiske tilbud. 
 
Borgere og pårørende:  
Borgerne giver udtryk for, at den tildelte hjælp medvirker til en velfungerende hverdag. Borgerne oplever, 
at personalet er opmærksomme på ændringer i deres sædvanlige tilstand.  
Pårørende giver udtryk for at den tildelte hjælp medvirker til en velfungerende hverdag for deres 
pårørende. De oplever også at personalet er opmærksomme på ændringer i borgerens sædvanlige tilstand.  
Der er relevante hjælpemidler tilgængelig 
Borgerne sikres mulighed for at være velsoignerede og klædt som ønsket.  
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Personale:  
Personalet anvender arbejdsgange, faglige metoder og redskaber med fokus på ændringer i borgernes 
funktionsevne og helbredstilstand. Personalet kan fagligt begrunde indsatsen. Der er et godt samarbejde 
med interne og eksterne samarbejdspartnere. 

 
Mad og måltider 
Interview med lederen: 
Ledelsen giver udtryk for at der er fokus på at ernærings screene borgerne og de ofte har daglige sparring 
omkring borger hvor det kunne være relevant at have fokus på ernæringstilstanden og 
ernæringsindsatsten. De drøfter også borgerne på triage møder 1 gang om ugen.  
 
Dokumentation:  
Borgernes ernæringstilstand manglede i tre ud af otte journaler. Der er ikke taget stilling til diæt/ændringer 
i kostsammensætning, hvis relevant. Der manglede også beskrivelser af ernæringsindsatsen hos tre ud af 
otte journaler.  
 
Observation:  
Maden blev anrettet, så det fremmede appetitten. Der anvendes pædagogiske overvejelser og der tages 
udgangspunkt i borgernes funktionsevne, når måltidet tilrettelægges. 
Der er skabt gode rammer omkring måltiderne.  
 
Borgere og en pårørende: 
Borgerne tilsynet mødte oplevede også de fik god hjælp af personalet til at varme og anrette maden så den 
var nem at gå til.  
Pårørende oplever at personalet er gode til at hjælpe deres pårørende med maden og anretningen af 
denne når det er muligt.  
 
Personale:  
Der er faglige overvejelser om, hvordan hjælpen skal ydes i forbindelse med måltiderne. Personalet udtaler 
dog at de ikke ved hvor de skal hente sparring efter kostvejlederen ikke længere er ansat i teamet.    
 

Aktiviteter og klippekort  
Interview med lederen: 
I forhold til aktiviteter og klippekortets anvendelse arbejdes der i Faxe Vest med at få borgeren mere ud af 
hjemmene og deltage i aktiviteter. Der er stor fokus på dette også set i forhold til forebyggelse af 
ensomhed.  
 
Dokumentation:  
Borgernes mål for personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb er dokumenteret. Der er 
beskrivelser af borgernes vaner og ønsker. Borgernes ønsker og om muligt mål, er ikke beskrevet i forhold 
til aktiviteter/indsatser i alle otte journaler der er gennemgået.  
Der var kun en journal med ydelser på klippekortet og her var der beskrevet på hvilken måde klippekortets 
indsat blev anvendt.  
 
 
 
Observation:  
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Borgerne giver udtryk for at kunne deltage aktivt i eget liv (rehabiliteringsforløb), der skal støtte dem i at 
opnå og vedligeholde bedst mulige funktionsniveau. Borgerne kan redegøre for ønsker til dagligdagen. 
Flere borger udtalte, at de kom ud til aktiviteter i eget netværk.  
 
Borgere og pårørende:  
Borgerne giver udtryk for at kunne deltage aktivt i eget liv (rehabiliteringsforløb), der skal støtte dem i at 
opnå og vedligeholde bedst mulige funktionsniveau. Borgerne kan redegøre for ønsker til dagligdagen. 
De pårørende giver udtryk for at de heller ikke oplever at der tilbydes aktiviteter udenfor borgers hjem.  
 
Personale:  
Personalet fremmer, at de borgere som har mulighed for og er motiverede for det, selv varetager en del af 
de daglige opgaver omkring den personlige pleje og praktisk hjælp.  
Personalet kan redegøre for målene for genoptrænings- og vedligeholdelsesforløbene hos relevante 
borgere, og inddrager træningselementer og -aktiviteter i den daglige hjælp, pleje og omsorg. Personalet 
kender borgernes interesser, ønsker og behov for deltagelse i meningsfulde aktiviteter og understøtter dem 
i det. 
Personalet fortæller dog også at de ikke oplever at ret mange af deres borgere kommet ud af hjemmet til 
aktiviteter, enten fordi de selv skal betale for transporten til dette eller fordi de ikke har lyst. De oplever 
heller ikke at der er ret mange aktiviteter i kommunen ud over dagcenteret.  
 

Livshistorie 
Interview med lederen: 
Ledelsen oplever, at der arbejdes på at indsamle borgernes livshistorie. De oplever at personalet kender 
deres borger indgående og anvender den viden de allerede har i tilrettelæggelsen af den indsats borgerne 
får.   
 
Dokumentation: 
Der ses sparsomme livshistorier beskrevet i omsorgsjournalen. Dog er både ønsker og vaner beskrevet i 
omsorgsjournalen.  
 
Observation: 
Der er tydeligt at mærke at personalet kender borgerne ude i hjemmene og deres ønske og vaner, samt 
deres tidligere levede liv. 
 
Borger og pårørende:  
Borgerne der er adspurgt under tilsynet, angiver at de enten ikke husker om deres livshistorie er blevet 
indsamlet eller oplever at den indsamles systematisk, men de oplever at personalet kender dem godt og 
respekterer ønsker og værdier.  
De pårørende fortæller, at de ikke systematisk er adspurgt om dette, men at de oplever at personalet har 
et indgående kendskab til deres pårørende.  
 
Personale: 
Der opleves at personalet kender deres borgere godt og kan beskrive deres livshistorie og anvender dem i 
praksis.  
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Magtanvendelse 
Dokumentation: 
Der er nødkald ved de borgere som kan anvende dette og er visiteret hertil. Der er indlagt hensigtsmæssige 
tilsyn, hvis borgeren ikke kan anvende nødkald. 
 
Observation: 
Nødkald fungerer ved kald fra tilsynet 
Der er sikre og lovlige dør- og adgangsforhold. 
 
Borger og pårørende: 
Der er tilfredshed med nødkaldene og også med de hensigtsmæssige tilsyn der leveres hos borgere der ikke 
kan anvende nødkald. Dette udtales af den ene pårørende.  
 
Personale: 
Der er kendskab til lovgivning om magtanvendelse. Der er opmærksomhed på at forebygge 
magtanvendelse. 
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