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Forord
Dette er afrapporteringen af et kommunalt tilsyn, som BDO har foretaget.
Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet.
Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten.
Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen.
På bagsiden findes information om BDO.

Med venlig hilsen

Birgitte Hoberg Sloth
Partner
Mobil: 2810 5680
Mail: bsq@bdo.dk
Partneransvarlig

Kirsten Marquardsen
Senior Manager
Mobil: 4189 0436
Mail: kmq@bdo.dk
Projektansvarlig

Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes
ud fra dette.
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1. OPLYSNINGER
Generelle oplysninger om friplejehjemmet og tilsynet
Navn og Adresse: Randers Friplejehjem, Store Bjørn 2, 8920 Randers NV
Leder: Birte Stræde Simonsen
Antal boliger: 24
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 1. december 2021, kl. 08.00 -12.00
Deltagere i interviews:
• Leder, fire borgere og tre medarbejdere
Tilsynsførende:
Manager Helle Charlotte Nielsen, sygeplejerske, cand.cur.

1.1

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Leder oplyser om et velfungerende friplejehjem, hvor leder siden sin og friplejehjemmets opstart i august
2019 har arbejdet fokuseret med at sikre drift, struktur og den daglige kerneydelse samt med COVID-19
restriktioner. Leder oplyser, at friplejehjemmet har en bestyrelse og yderligere en administrationsaftale
med Danske Diakonhjem. Værdigrundlaget for friplejehjemmet bygger på et ligeværdigt menneskesyn,
hvor borgerne oplever tryghed, hjemlighed og et meningsfuldt hverdagsliv. Det altoverskyggende ledelsesmæssige fokus er derfor arbejdet med værdighed og en omsorgskultur med borgerne i centrum, som
løbende drøftes med borgerne og medarbejderne.
Dokumentationspraksis er et kontinuerligt udviklingsområde, som styrkes ved sidemandsoplæring og allerede planlagte undervisningsseancer samt med en kommende sygeplejerskes ansættelse. Af udviklingsområder nævner leder et løbende arbejde med at understøtte prioritering af hverdagens opgaver og
vedligeholdelse af medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Leder beskriver desuden et velfungerende
samarbejde med Randers Kommune.
Der er ifølge leder ingen vakante stillinger, og medarbejdersituationen beskrives som stabil. Sygefraværet
er en smule højere end vanligt, grundet en enkelt langtidssygemelding og det årstidsbestemte korttidssygefravær.
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2. TILSYNSRESULTAT
2.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et varslet tilsyn på Randers Friplejehjem. BDO er kommet
frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.
Der er foretaget stikprøver hos tre borgere.
Det er tilsynets samlede vurdering, at Randers Friplejehjem er et velfungerende friplejehjem, hvor engagerede medarbejdere og leder medvirker til trivsel, tryghed og fællesskab for borgerne. Det er tilsynets
vurdering, at der er overensstemmelse mellem leders og medarbejderes fokus på, at hverdagslivet på stedet
tilrettelægges i tæt samarbejde med borgerne.
Kerneydelsen leveres med en høj faglig kvalitet. Medarbejderne kan på kompetent vis redegøre for, hvordan
det rehabiliterende og vedligeholdende sigte er integreret i daglig praksis.
Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne arbejder engageret og empatisk ud fra et menneskesyn, som
understøtter borgernes værdighed og selvbestemmelse.

2.2

SCORE

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste.
Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema.
Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo
højere kvalitet.

Dokumentation
5
4
3
2
Medarbejderkompetencer,
kommunikation og adfærd

1

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv
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VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER

Tema

Vurdering

Tema 1:
Dokumentation

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i høj grad lever op til indikatorerne.
Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Der er en klar rolle- og ansvarsfordeling, hvor kontaktpersonerne er tovholdere i forbindelse med ajourføring af journaler. Stedets superbruger i Nexus understøtter endvidere medarbejderne med sidemandsoplæring og løbende sparring. Medarbejderne kender og følger GDPR-regler.
Dokumentationen fremstår overordnet opdateret og fyldestgørende, og borgernes
behov for pleje og omsorg er beskrevet handlingsvejledende og tager udgangspunkt i borgernes helhedssituation og ressourcer. Der savnes dog i to tilfælde
yderligere udfoldelse i døgnrytmeplanen, fx vedrørende hjælp til bad samt beskrivelse af medarbejderindsats ved understøttelse af respiratorisk hjælpemiddel. Generelle oplysninger er udarbejdet efter kommunens retningslinjer, fraset
enkelte punkter. Funktionsevnetilstande er med få undtagelser opdaterede. Der
ses opdaterede helbredstilstande og relevante handleanvisninger rettet mod faglige indsatser.
Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.

Score: 4

Tema 2:
Pleje, omsorg og
praktisk støtte
Score: 5

Tema 3:
Hverdagsliv
Score: 5

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne modtager pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres behov. Samtlige
borgere udtrykker særdeles stor tilfredshed med de ydelser, de modtager, og måden den udføres på. En borger oplever at have det som ”blommen i et æg”.
Friplejehjemmet arbejder på at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne den nødvendige pleje og omsorg via kontaktpersonordning, koordinerende morgenmøder
og løbende sparring. Medarbejderne tilstræber derudover et opsamlingsmøde om
formiddagen, ligesom der fast afvikles tirsdags- og torsdagsmøder af en halv times
varighed med henblik på faglig sparring, vidensdeling og opfølgning på borgerindsatser. Ved ændringer i borgernes tilstande inddrages social- og sundhedsassistenter eller centersygeplejerske, som herefter foretager vurdering af tiltag. Medarbejderne beskriver endvidere et særdeles velfungerende tværfagligt samarbejde.
Medarbejderne er tilknyttet en primær fløj, men de har et indgående borgerkendskab til samtlige borgere, grundet stedets størrelse. Der beskrives et velfungerende samarbejde med kommunens akutsygepleje, som understøtter friplejehjemmet ved behov i ydertimerne. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan det
i daglig praksis sikres, at borgerne medinddrages i plejen, og at ønsker og vaner
imødekommes via løbende dialog og aftaler ved indflytningssamtalen.
Pleje og omsorg leveres efter en høj faglig standard og med et rehabiliterende
sigte. Medarbejderne redegør for relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, fx i forbindelse med kost og motion.
Tilsynet bemærker en hygiejnemæssig tilfredsstillende standard i boliger, på fællesarealer og vedrørende hjælpemidler.
Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne oplever, at de har mulighed for at leve et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv. Det gælder både i forhold til pleje og døgnrytme i forbindelse
med aktiviteter.
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Borgerne er glade for fællesskabet og benytter friplejehjemmets aktiviteter alt
efter lyst og kræfter, bl.a. er banko, gymnastik, og den daglige andagt populære
aktiviteter. På dagen for tilsynet ser borgerne frem til den første af tre planlagte
julefrokoster, som en borger fortæller er spredt ud over tre dage, grundet borgernes forskellige ønsker til menuen. En borger ytrer ønske om flere aktiviteter i
weekenden, hvilket er adresseret til leder, som oplyser, at de frivillige er i proces
med flere aktivitetstilbud.
Leder og medarbejdere redegør for, at aktiviteter tilrettelægges efter borgernes
ønsker, fx er gymnastik udvidet til tre gange ugentligt. Der er desuden faste aktiviteter, såsom busture, mandeklub, strikkeklub og gudstjeneste, ligesom spontane idéer gribes. Friplejehjemmets aktiviteter understøttes og arrangeres ligeledes af de mange aktive frivillige, og borgerne inddrages i hverdagssysler alt efter
interesse og formåen – en borger er eksempelvis husets postomdeler. Medarbejderne understøtter fællesskabet, fx ved at flere borgere selv arrangerer aktiviteter, såsom matadorspil eller lørdagshygge i afdelingerne.
Borgerne beskriver maden som meget velsmagende, og flere bemærker fornøjet,
at det både kan ses på deres vægt og mærkes på tøjet. Måltiderne opleves som
hyggelige.
Friplejehjemmet har ansat tre ernæringsassistenter i køkkenet, som tilbereder og
anretter maden. Leder afholder derudover møder med ernæringsassistenter og
borgere, hvor menuønsker fx drøftes. Medarbejderne redegør kompetent for deres faglige overvejelser relateret til principperne for det gode måltid og deres
egen værtsrolle, og de nævner, at alle medarbejderne og lederen dagligt spiser
sammen med borgerne. Der er fx fokus på at understøtte borgerne individuelt,
skabe en tryg stemning og sikre fagligt fokus på borgernes individuelle ernæringsbehov.
Tilsynet observerer under hele tilsynet en livlig aktivitet i husets største fællesareal, hvor køkkenpersonalet tilbereder dagens julefrokost. Borgerne sidder klar
ved de festpyntede juleborde og nyder de gode dufte, som spreder sig.
Tema 4:
Medarbejderkompetencer, kommunikation og adfærd
Score: 5

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne oplever en god, omsorgsfuld og anerkendende omgangsform fra medarbejderne.
Leder og medarbejdere vurderer enslydende, at medarbejderne besidder de relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppen. Leder redegør for, hvordan
der arbejdes systematisk med opfølgning, videndeling og læring, bl.a. med sparring med forskellige nøglepersoner, team- og personalemøder samt supervision ad
hoc.
Medarbejderne oplever at have tilfredsstillende muligheder for faglig sparring og
videndeling, og de opsøger selv viden ved behov, bl.a. via VAR, H-drev og medicare sygeplejersken oplærer flere medarbejdere i instrumentel sygepleje, fx kateterskift. En medarbejder, som primært har været optaget af den daglige praksis, reflekterer over et fremtidigt perspektiv i forhold til et øget fokus på arbejdet
med den faglige struktur, herunder borgergennemgang, fora til tværfaglig sparring og relevante kurser. Arbejdsmiljøet er ifølge medarbejderne godt, grundet
tillid, gensidig omsorg og velfungerende relationer på tværs af vagtlag.
Leder og medarbejdere er opmærksomme på at foregribe forråelse, bl.a. gennem
vedvarende drøftelser om, hvordan borgerne mødes med respekt både verbalt og
nonverbalt med afsæt i stedets værdigrundlag. Der er indbyrdes fokus på, at alle
anvender en respektfuld kommunikation og adfærd over for borgerne, og medarbejderne har tillid til at drøfte brud på omgangstonen indbyrdes og med leder.
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Borgerne udtrykker, at samtlige medarbejdere respekterer dem som mennesker,
og at de er trygge ved at udtrykke deres behov i hverdagen.
Leder og medarbejdere redegør for, hvordan de arbejder på at bevare og sikre
borgernes værdighed i alle forhold, og de henviser til det respektfulde og ligeværdige menneskesyn i samarbejdet med borgerne. Ligeledes er pårørende en
naturlig del og en stor hjælp i forhold til at understøtte borgernes værdighed, og
pårørende betragtes som en del af borgernes hverdag.
Medarbejderne redegør i den forbindelse for et tæt og velfungerende pårørendesamarbejde, og ifølge medarbejderne er de pårørende meget aktive og bliver inddragede i hverdagen alt efter lyst og behov. Leder beskriver pårørende som en
”gave” i form af deres viden om borgerne, eller de spørgsmål, de stiller med afsæt
i omsorg for deres kære. Sideløbende er der stor opmærksomhed på borgers selvbestemmelsesret, og ved dilemmaer inviteres borger og pårørende til en samtale
og forventningsafstemning, hvor særlige aftaler evt. kan indgås eller justeres. Leder og medarbejdere redegør desuden for, at de inden borgers indflytning tilstræber et hjemmebesøg hos borger, og efter indflytning afholdes en indflytningssamtale med deltagelse af borger, pårørende, leder og kontaktperson. Leder oplyser,
at der ikke har været indgivet deciderede klager, men at bekymringer hos pårørende er imødegået med dialog og forventningsafstemning med leder.

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at døgnrytmeplaner i alle tilfælde udfyldes med handlevejledende beskrivelser
af borgernes behov for hjælp.
2. Tilsynet anbefaler, at feltet generelle oplysninger konsekvent udfyldes med borgers mestringsevne,
vaner, motivation og ressourcer.
3. Tilsynet anbefaler, at funktionsevnetilstande i alle tilfælde udfyldes og opdateres, svarende til borgers aktuelle helhedssituation.
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3. VURDERINGSSKEMA
Nedenfor ses BDO’s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau.
VURDERING
SCORE: 5

SCORE: 4

SCORE: 3

SCORE: 2

VURDERINGSGRUNDLAG
Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt
•

Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre
væsentlige mangler

•

Tilsynet har ingen anbefalinger

•

Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemeldingen og noteres som bemærkning i rapporten

Indikatorerne er i høj grad opfyldt
•

Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre
indsats

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne

•

Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt

•

Tilsynet har en eller flere anbefalinger

Indikatorerne er i middel grad opfyldt
•

Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne

•

En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt

•

Tilsynet har en eller flere anbefalinger.

Indikatorerne er i lav grad opfyldt
•

Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes

•

Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne

•

Få elementer i indikatorerne er opfyldt

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.
Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.
SCORE: 1

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt
•

Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at
kunne afhjælpes

•

Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne

•

Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er
nødvendigt omgående at gribe ind

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.
Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.
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OM BDO
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.
BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud,
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.
BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx
økonomi, ledelse, evaluering m.m.
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