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Resume og opfølgning på tilsyn

Plejecentret Søndervang
Tilsynets fund
Tilsynet konkluderer, at Søndervang på meget tilfredsstillende 
vis lever op til lovgivningen, værdighedspolitikken og de 
kommunale kvalitetsstandarder. 
 

 Omgangstonen på Plejecentret Søndervang er præget 
af omsorg, nysgerrighed og anerkendelse.

 Der er mange beboere som færdes på gangene og 
som opholder sig i fællesarealerne. Stemningen er 
hyggelig og livlig.

 Der er stor viden om den enkelte beboers ønsker og 
behov, samt de kognitive (mentale) udfordringer, som 
kan betyde, at der er behov for særlige hensyn i 
indsatserne.

 Plejecentret Søndervang arbejder systematisk med 
opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes 
fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand, 
herunder brug af arbejdsgange, faglige metoder og 
redskaber.

 Beboernes ernæringstilstand og tandstatus er vurderet i 
journalen. Der er taget stilling til diæt/ændringer i 
kostsammensætning, hvis relevant. 

 Der er månedlig opfølgning på vægt.
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 På alle besøgte stuer hænger information omkring 
klippekortsordningen til beboere og pårørende. Her ses 
aktuel status, samt hvad klippene er anvendt på.

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

 
Fund der kræver handling

 
 Opdateret livshistorie var beskrevet ved to ud af fire 

beboere. De to hvor livshistorien ikke var beskrevet, vil 
det være relevant at indhente denne. Det er dog 
tydeligt at beboernes livshistorie alligevel inddrages i 
den daglige kommunikation. 

 En pårørende har oplevet, at hans mor blev glemt da 
hovedmåltidet skulle tilbydes. Han oplever ligeledes, at 
hun taber sig. Moderen er kognitivt svækket. Ved 
journalgennemgang er beboeren ernæringsscreenet og 
der er en indsats i gang i forhold til dette.

 En enkelt pårørende havde ikke fornemmelse af, at 
klippekortsordningen anvendtes hos hans mor.

 En af de pårørendes fortæller, at moderen oplever ikke 
at kunne finde personale. Moderen er kognitivt svækket 
og kan have behov for meget og tæt personalekontakt. 
Dette er tydeliggjort i journalen og de daglige indsatser.

 
Tilsynets anbefaler at:
 

 Livshistorier dokumenteres hvor det er relevant (det er 
tydeligt, at personalet kender livshistorien og bruger den 
i hverdagen).

 Det tydeliggøres over for pårørende, at der er fokus på 
den ernæringsmæssige indsats ved beboere der taber 
sig.

 Det tydeliggøres over for pårørende, at klippekort 
anvendes og hvordan.

 At tydeliggøre indsatserne over for pårørende 
vedrørende tilsyn ved beboere, som er kognitivt 
udfordrede og derfor ikke kan huske hvor ofte de tilses.

 
Bemærkninger til tilsyn
Centerchefen har på baggrund af tilsynets anbefalinger 
udbedt sig en handleplan fra Søndervang. Søndervang har 
udarbejdet en handleplan. Indsatserne i forhold til de 
pårørende er implementeret. Søndervang har haft tekniske 
udfordringer med omsorgssystemet grundet en it-opdatering i 
efteråret, men får afsluttet arbejdet med at dokumentere 
livshistorier i løbet af januar 2020.


