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Indledning

Her præsenteres årsrapport for kommunalt og eksternt kvalitetstilsyn med plejecentre.

Det kommunale tilsyn udføres af kommunens kvalitetskonsulenter ved besøg i boligerne på 
plejecentrene. Tilsynene foretages med udgangspunkt i bestemmelser i Lov om Social Service og 
med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes retningslinjer i kommunens tilsynspolitik.

Der er i 2018 udført 52 tilsyn – det vil sige 52 individuelle besøg og dialoger med borgere - på 
kommunens 10 plejecentre.

Parallelt med det kommunale tilsyn foretager Styrelsen for Patientsikkerhed (de tidligere 
embedslægetilsyn) også tilsyn i Rudersdal Kommune hos beboere i plejebolig. Styrelsen for 
Patientsikkerhed foretager flere tilsyn med flere formål; der kan læses nærmere om disse tilsyn til 
sidst i rapporten.

I rapporten er medtaget det ene tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er foretaget 
flere, men kun det ene tilsyn er færdigbehandlet i styrelsen.

Det kommunale tilsyn 

Rudersdal Kommunes tilsynskoncept:
 Det kommunale tilsyn er udført af 2 sygeplejersker (kvalitetskonsulenter) fra det daværende 

Ældreområdes myndighedsafdeling. 
 Det enkelte plejecenter modtager årligt et uanmeldt tilsyn. På besøget har kvalitetskonsulenten 

en samtale med beboere, som kvalitetskonsulenten udvælger i samråd med plejepersonalet. 
Antallet af beboere afhænger af plejecentrets størrelse. 

 Efter hvert tilsyn modtager plejecenterlederne skriftlige tilsynsrapporter med eventuelle 
anbefalinger.

 Tilsynene udføres ved gennemgang af dokumentationsmateriale samt med udgangspunkt i en 
interviewguide. Denne interviewguide tager sit udgangspunkt i kommunens vedtagne 
kvalitetsstandard og serviceniveau. 

 Ved tilsyn hos meget demente beboere, der ikke eller kun delvis kan medvirke til at svare på 
en længere række spørgsmål, reduceres antallet af disse spørgsmål, og tilsynet beror til dels 
på observationer.

Vægten på det kommunale tilsyn er på borgerens oplevelse af tilfredshed – og på de observationer, 
kvalitetskonsulenten foretager ved besøget i borgers lejlighed.
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Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2018

Vi har ved tilsyn i 2018 besøgt og haft dialog med 52 beboere på plejecentrene. 
Når vi sammenligner med tilfredsheden i 2017 kan fremhæves følgende:

Den generelle trivsel på plejecentre er steget til tæt på 100 %. I 2018 er tilfredsheden med 
personlig pleje og aktivitetstilbud 100 %, og tilfredsheden med kosten er uændret 92 %.
1 borger er utilfreds med kost og med træningstilbud.

Beboere på plejecenter, i alt 52 adspurgte borgere
2017 meget tilfredse 
eller tilfredse

2018 meget tilfredse 
eller tilfredse

Bemærkninger til 2018

Personlig pleje 93 % 100 % 49 beboere har givet udtryk 
for deres mening om hjælp til 
personlig pleje

Aktivitetstilbud 98 % 100 % 48 beboere har givet udtryk 
for deres mening om 
aktivitetstilbud

Kost  92 % 92 % 52 beboere har givet udtryk 
for deres mening om kosten

På spørgsmål til beboerne om de trives, svarer 50 ja og 2 delvis.
På hvert enkelt tilsyn udfærdiger kvalitetskonsulenten en samlet konklusion ud fra borgerens 
tilfredshed og ud fra kvalitetskonsulentens observationer og ud fra antal afgivne anbefalinger.
Samlet for plejecentrene har der været:
     51 tilsyn med 0 eller kun 1 anbefaling.
     1 tilsyn med 2 anbefalinger.
     0 tilsyn med flere anbefalinger afspejlende uacceptable forhold.
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Således er den samlede vurdering, at alle tilsynene afspejler en tilfredsstillende kvalitet.

I det følgende præsenteres tilsyn på hvert enkelt plejecenter foretaget af kommunens 
kvalitetskonsulenter samt et risikobaseret tilsyn på et plejecenter foretaget af fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed.
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Plejecentret Bistrupvang

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 5 beboere. 2 i Øst stuen, 2 på Øst 1. sal og 1 i Vest. 
Der opleves en rolig og hyggelig stemning på begge afdelinger. Ved frokost tid dufter der dejligt af 
mad.
 Alle beboere er tilfredse med kost, pleje og træningen. Alle 5 fremhæver økonomaen, på den 

afdeling de bor.
 Hos de 4 beboere er der udarbejdet en meget detaljeret og let læselig døgnrytmeplan. Hos 1 

beboer er der ikke udarbejdet døgnrytmeplan, beboeren har boet der lige over 2 mdr. 
Afdelingslederen er selv orienteret om dette, og der arbejdes på at døgnrytmeplanen 
udarbejdes.

 Der er startet ny afdelingsleder i Vest.

Anbefaling:
 Der er ikke givet anbefalinger. 
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Plejecentret Byageren

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 4 beboere: 2 borgere i hus 2 og 2 borgere i hus 3
Der opleves en god og imødekommende stemning på hele Plejecenter Byageren. Alle besøgte 
beboere ved, hvem der er deres kontaktperson. Der er indenfor døren en lille tavle med ugens 
aftaler samt navneskilt og billede af beboerens kontaktperson. Ved besøget var der underholdning i 
hus 2 med en, der spillede og sang.

 Beboerne er meget tilfredse med omsorgen, plejen, træning og med aktiviteterne.
 Der udtrykkes generelt tilfredshed med kosten. 
 Hos 3 af beboerne er døgnrytmeplanen opdateret. Hos 1 beboer er døgnrytmeplanen ikke 

opdateret, og beboeren har forbedret sit fysiske niveau betydeligt, siden døgnrytmeplanen er 
udarbejdet.

Anbefaling:
 Det anbefales, at døgnrytmeplanen opdateres, når der sker ændringer i beboernes 

funktionsniveau.

Opfølgning: Plejecenter Byageren har skriftligt redegjort for, hvordan de har fulgt op på 
anbefalingen.
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Plejecentret Frydenholm

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 5 beboere: 1 beboer i stueplan, 2 beboere på 1. sal og 2 beboere på 2. sal.
Der opleves en god og imødekommende stemning på alle afdelinger. På 2. sal spises der 
morgenmad under tilsynet, hvor der ydes god støtte til beboerne.
Der er pyntet op til Halloween.
Flere beboere deltager i træning i løbet af formiddagen.
Nogle skal deltage i banko.

 Beboerne er tilfredse/meget tilfredse med omsorgen, plejen, træningen og med aktiviteterne.
 Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med kosten. 

Anbefaling:
Der er ikke givet anbefalinger

Styrelsen for Patientsikkerhed
Der har været udført tilsyn efter Sundhedsloven § 5 og § 213 stk. 2

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg:
Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 12. marts 2018 vurderet at 
behandlingsstedet indplaceres i kategorien: 
”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”

”Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle 
tilsyn. På baggrund af dette fremstod plejecentret sundhedsfagligt velorganiseret med gode 
procedurer og høj grad af systematik.”

Link til tilsynsrapport: Styrelsen for Patientsikkerhed, Plejecenter Frydenholm

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/E62CDD4C6D534E7283B19C86B50A6DD3.ashx
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Plejecentret Hegnsgården

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 6 borgere: 2 beboere i plejebolig på Pilegangen, 3 borgere på genoptræning på 
Birkegangen og 1 på observationsophold på Lindegangen.
Der opleves en god og imødekommende stemning på alle afdelinger.

 Beboerne er tilfredse med omsorgen, plejen, træningen og med aktiviteterne.
 Der udtrykkes generelt tilfredshed med kosten. 

Anbefaling:
Der er ikke givet anbefalinger
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Lions Park Søllerød

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 5 borgere i de 2 huse.
Der opleves en god og imødekommende stemning på alle afdelinger, som er præget af god ro.

 Beboerne er meget tilfredse med omsorgen, plejen, træningen og med aktiviteterne. 
 Udflugterne med bussen fremhæves af flere.
 Der udtrykkes generelt stor tilfredshed med kosten; en enkelt beboer var dog ikke tilfreds.

Anbefaling:
Der er ikke givet anbefalinger.
.
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Lions Park Birkerød

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 6 beboere. 2 på afdeling H, 2 på afdeling G og 2 på afd. K

 Alle 6 beboere er tilfredse med plejen, omsorgen, kosten og træningen. Den gode mad 
fremhæves af flere beboerne.

 Der opleves en rolig og hyggelig stemning på alle 3 afdelinger. 
 Hos 1 borger er døgnrytmeplanen ikke udfyldt for aftenen.

Anbefaling:
 Det anbefales, at døgnrytmeplanen opdateres for hele døgnet.

Opfølgning: Plejecenter Lions Park Birkerød har skriftligt redegjort for, hvordan de har fulgt op på 
anbefalingen.
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Skovbrynet plejeboliger og døgngenoptræning

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 5 beboere. 3 i plejeboligerne og 2 på genoptræningspladserne. 
Begge steder opleves en rolig og positiv stemning.

Plejeboligerne:
 Alle 3 beboere giver udtryk for, at de er tilfredse med plejen og omsorgen.
 2 af de adspurgte beboere giver udtryk for at den kolde mad, der serveres om aftenen, er 

kedelig, mens alle 3 adspurgte er meget tilfredse med både morgenmaden og den varme mad.

Døgngenoptræningspladserne:
 Der gives udtryk for, at der er stor tilfredshed med plejen, omsorgen og træningen.
 Den ene adspurgte borger giver udtryk for, at det er generende med tv´et tændt under 

måltiderne.
 4 af de adspurgte har små bemærkninger til rengøringen.

Anbefaling:
Der er ikke givet anbefalinger.

.
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Plejecenteret Sjælsø

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 10 beboere: 2 beboere i gruppe 1, 2 beboere i gruppe 2, 2 beboere i gruppe 3, 2 
beboere i gruppe 4 og 2 beboere i Hus B.
Der opleves en rolig stemning på alle afdelinger.
I gruppe 3 var nogle beboere ved at bage kage i fælles-spisestuen. 
I Hus B var der forberedelser til en fælles fest for beboere og pårørende samme aften.

 Alle beboere gav udtryk for tilfredshed med hjælpen til personlig pleje, omsorgen og 
aktiviteterne. 

 9 beboere var tilfredse eller meget tilfredse med kosten, en enkelt beboer i hus B syntes, at 
maden om aftenen var ensformig.

Anbefalinger
 Det anbefales, at der udarbejdes en samlet døgnrytmeplan for hele døgnet.
 Det anbefales, at døgnrytmeplanen opdateres min. 1 gang årligt eller ved ændringer i 

tilstandene. 

Opfølgning: Plejecenter Sjælsø har skriftligt redegjort for, hvordan de har fulgt op på 
anbefalingerne.
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Bofællesskabet Krogholmgård

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt 4 beboere. 1 i Hus 1, 1 i Hus 2, 1 i Hus 3 og 1 i Hus 4.
Alle 4 beboere har enkelte spørgsmål fra interviewguiden, som de ikke kan udtrykke deres mening 
om.
Der opleves en rolig og hyggelig stemning på alle 4 afdelinger. 
Der er ansat ny leder i foråret 2018.
Generelt er seneste døgnrytmeplan gemt som kladde, og i 3 ud af 4 døgnrytmeplaner er hele 
døgnet ikke beskrevet.

 Alle beboere er tilfredse med kost, pleje og aktiviteterne. 

Anbefaling:
 Det anbefales, at døgnrytmeplanen opdateres for hele døgnet mindst 1 gang årligt.

Opfølgning: Bofællesskabet Krogholmgård har redegjort for, hvordan de har fulgt op på 
anbefalingen.
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Bofællesskabet Æblehaven

Kommunalt tilsyn

Der er besøgt to beboere i bofællesskabet Æblehaven.
Der opleves en rolig og hyggelig stemning i alle 3 huse. 
En del beboere er afsted og deltager i et arrangement på Frydenholm med en tryllekunstner.
Dagen før har flere deltaget i busturen til ”Flyvergrillen” ved lufthavnen.
Nogle beboere er optaget af træningsarbejde med Frydenholms fysioterapeut.
Der er netop startet ny leder af Æblehaven.

 De to beboere er begge meget tilfredse med maden, plejen aktiviteterne og træningen. 

Anbefalinger
Der er ikke givet anbefalinger. 
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Bilag: Om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører pr. 1. juli 2018 3 typer tilsyn:
1 Ældretilsynet: 

 Tilsynet er en 4 årig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere 
præcist løber forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021.

 Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen 
for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn. Ældretilsynet er et supplement til de eksisterende 
tilsyn, der bevares uændret.

 Tilsynet bliver evalueret løbende i den fireårige forsøgsperiode.
 Der er tale om organisatoriske tilsyn. Dvs. det er tilsyn med plejeenheder. Ikke med den 

enkelte medarbejder.
Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige 
hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til 
læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter 
servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:
 personlig og praktisk hjælp og madservice
 rehabiliteringsforløb
 aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 socialpædagogisk bistand
 genoptræning og vedligeholdelsestræning

2 Risikobaseret tilsyn:

 Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte 
behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende 
vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. 

 Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra 
patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes 
omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

 Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det 
fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for 
patientsikkerheden.

 Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det 
risikobaserede tilsyn.

 Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i 
sundhedsvæsenet.

På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende kategorier: 
0. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden 
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1. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden 
2. Større problemer af betydning for patientsikkerheden 
3. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden

Vægten på det risikobaserede tilsyn er således lagt på gennemgang af dokumentation, 
instrukser, patientsikkerhed og gennemgang af medicinhåndtering – herunder også 
medicindokumentation.

3 Reaktivt tilsyn:
 Det reaktive tilsyn indebærer, at styrelsen foretager aktiv kontrol i form af fx tilsynsbesøg eller 

anden undersøgelse, hvis styrelsen får kendskab til eller mistanke om overtrædelser eller 
mangler på sundhedsområdet, der indebærer farer for patientsikkerheden. Reaktive tilsyn 
gennemføres fx på baggrund af bekymringshenvendelser, ligsynssager, klagesager eller 
medieomtale.

 Hvis det bliver anset for nødvendigt, kan styrelsen efter undersøgelserne give påbud, hvori der 
opstilles sundhedsmæssige krav til fx et sygehus, en klinik, en praksis, et botilbud eller et 
plejehjem. Styrelsen for Patientsikkerhed kan endvidere om nødvendigt stille krav om 
midlertidigt helt eller delvist at indstille virksomheden.

 De reaktive tilsyn bunder i Styrelsen for Patientsikkerheds grundlæggende forpligtelse til at 
reagere relevant på forhold, der skaber en bekymring for eller udgør en konkret fare for 
patienterne.

 Et reaktivt tilsynsbesøg er en reaktion på en bekymring om nogle helt konkrete forhold på et 
bestemt behandlingssted. Et reaktivt tilsyn kan både være varslet og uvarslet. Uvarslede tilsyn 
bruges kun, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har brug for at danne sig et øjebliksbillede af 
situationen, eller hvis formålet med undersøgelsen ellers kan forspildes. De forhold, som 
undersøges under et tilsynsbesøg, bliver fastlagt ud fra de konkrete omstændigheder.
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