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Resume og opfølgning på tilsyn

Frederiksgadecenteret
Tilsynets fund
Tilsynet konkluderer, at Frederiksgadecenteret på 
tilfredsstillende måde lever op til lovgivningen og de 
kommunale kvalitetsstandarder. 
 

 Der er fokus på, at hjælpen tilpasses den enkelte 
beboers ønsker.

 Indsatserne på plejecentret tilrettelægges med fokus på 
forebyggelse af ensomhed og understøttelse af 
beboernes netværk.

 Tre ud af fire beboere giver udtryk for, at de er glade for 
at bo på Frederiksgadecenteret (primært på grund af 
personalet).

 Ændringer i borgerens fysiske og/eller psykiske 
funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning 
herpå fremgår af dokumentationen.

 Beboerne giver udtryk for at kunne deltage aktivt i eget 
rehabiliteringsforløb, der skal støtte borgeren i at opnå 
og vedligeholde bedst mulige funktionsniveau. 

 Borgerne og pårørende kan redegøre for ønsker til 
klippekort.

 
Fund der kræver handling
 

 Der var besøgsplan i tre af fire journaler.
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 Der var sammenhæng mellem handleplaner og 
beboerens faktiske tilbud i tre af fire journaler.

 Tre af fire beboere og den ene af to pårørende, giver 
udtryk for at den tildelte hjælp medvirker til en 
velfungerende hverdag. 

 Tre ud af fire beboere og den ene af to pårørende 
oplever, at medarbejderne er opmærksomme på 
ændringer i beboernes sædvanlige tilstand.

 Tre af fire beboere giver udtryk for at være glade for 
maden. En beboer oplever, at hans ønsker om ikke at få 
specifikke retter glemmes. Den pårørende støtter op om, 
at der er behov for mere opmærksomhed på beboeren 
ønsker til maden.

 Ved kald fra tilsynsførende fungerer nødkaldene i tre ud 
af fire tilfælde. I sidste tilfælde besvares kaldet først efter 
lang tid. Og da kaldet besvares høres en samtale 
mellem en anden beboer og et personale.

 
Tilsynet anbefaler
 

 At der er opdateret hverdagsplan på alle beboere.
 At der er beskrevet den ernæringsmæssige indsats, der 

ydes ved beboerne.
 At fokus skærpes vedrørende procedure for modtagelse 

af kald fra beboerne.
 At der optimeres vedrørende introduktion af nyt 

personale til kaldesystemet.
 

Bemærkninger til tilsyn
Centerchefen har på baggrund af tilsynets anbefalinger 
udbedt sig en handleplan fra Frederiksgadecenteret. 
Frederiksgadecenteret har udarbejdet en handleplan, der 
redegør for hvordan tilsynets anbefalinger 
efterleves. Handleplanen er implementeret, og der følges 
løbende op på tiltagene. 


