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1. Vurdering 
 
Hjortshøj & Møller Care har den 03.09.2020 gennemført uanmeldt tilsyn på Huset Nyvang 
I tilsynet deltog centerleder Cate Karlstad, assisterende centerleder Rebekka Rasmussen, sygeplejerske 
Mette Nygaard Christensen, sundheds- og socialhjælper Lene Vemmelund, aktivitetsmedarbejder Inge 
Østergaard Jensen, centerterapeut Lone Poulsen, sundheds- og socialassistent Betina Krøis. 
 
 
Faglige fokusområder for tilsynet 2020 i Randers kommune:  

Ö Livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed 
Ö Ensomhed 
Ö Samarbejdet med/inddragelsen af de pårørende 
Ö Personlig- og praktisk hjælp og rehabilitering 
Ö Borgeraktiviteter 
Ö Ernæring og kost 
Ö Medicin tjek 
Ö Sundhedsfaglig dokumentation 

 
Der har efter tilsynet været høring i forhold til den udarbejdede rapport, og ændringer til det faktuelle i 
rapporten er efterfølgende justeret i tilsynsrapporten. 
 

Samlet vurdering efter tilsynsbesøg 
 
 
Hjortshøj & Møller Care har efter tilsynsbesøget den 03.09.2020 vurderet, at plejecenteret indplaceres i 
kategorien: 
 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
 
 

Sammenfatning af fund 
 
Vurderingen af Huset Nyvang er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Tilsynet 
kan på baggrund af observationer, interviews, dialogmøde og journalgennemgang konkludere, at ikke alle 
målepunkter ved tilsynet d.03.09.20 var opfyldt. De ikke opfyldte målepunkter har ikke givet anledning til at 
give stedet bemærkninger. 
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer med bl.a. baggrund i Ikke opfyldte målepunkter:  
 

Ö At personalet udfærdiger en livshistorie for alle borgere i samarbejde med borgeren og de 
pårørende.  Dette anses for at være en forudsætning for, at man i plejen kan tage 
udgangspunkt i det levede liv. 

Ö At borgerens ønsker for den sidste tid tages op, når man får skabt en relation til borgeren og de 
pårørende. 
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Ö At det gode arbejde fortsætter med dels at skabe den hyggelige stemning og større 
genkendelighed for den enkelte borger og dels at skabe sanseoplevelser både indenfor og 
udenfor 

Ö At der fortsat er fokus på den igangværende uddannelse/udvikling af personalet til at varetage 
den specialiserede demenspleje 

 
 

Eventuelle høringsbemærkninger modtaget til rapporten (høringssvar) 
Centerleder Cate Karlstad blev kontaktet 10.09.2020, og havde nogle rettelser til xxxxxx, der er indarbejdet 
i rapporten. Herefter er rapporten godkendt til udsendelse.  

 
 
2. Fund ved tilsynet 
 
Kriterier for udvælgelse: 
En borger der kan give relevant feedback på selvbestemmelsesret og omgangstone. 
En borger, hvor der er fokus på aktiviteter og forebyggelse af socialisolation. 
En borger, hvor pårørende er til stede. 
  
Borgeroplevet kvalitet 
Kort beskrivelse af borgerne: Tilsynet besøgte tre borgere - tre kvinder. De tre borgere blev udvalgt ud fra 
ovenstående kriterier. Borgerne repræsenterede en aldersspredning fra 74 - 84 år. Borgerne havde boet på 
Huset Nyvang fra 2 mdr. til 2 år. Borgerne var velsoignerede og lejlighederne store, lyse og indbydende. På 
trods af de tre borgeres demenssygdom var det muligt at gennemføre alle tre interviews med borgerne i 
deres lejligheder. Ud over de tre borgere interviewede tilsynet pårørende til 2 af borgerne, hvoraf den ene 
er rask ægtefælle bosiddende på Nyvang i lejlighed sammen med hustru. 
 
Borgeroplevet kvalitet 
Borgerinterview 

   Fund og kommentarer 

Livskvalitet, selvbestemmelse og 
værdighed 

    

Oplever du, at du har indflydelse 
på din egen hverdag og kan leve 
dit liv, som du ønsker? 
 

xxx   De tre adspurgte borgere tilkendegiver 
samstemmende, at de er glade for at bo på Huset 
Nyvang. Borgerudsagn ”jeg har det rigtig, rigtig godt 
her”.  En anden borger udtaler: ”jeg er tryg her og 
godt tilpas - jeg er helt sikkert glad for mit liv her”. 
Borgerne giver alle udtryk for at have indflydelse på 
deres hverdag/døgnrytme. Borgerudsagn: ”Jeg 
bestemmer selv, hvornår jeg vil i seng og, hvornår 
jeg vil op. Jeg kan gøre som det passer mig” 
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Er der en respektfuld og god 
kommunikation mellem dig og 
personalet?  
 

xxx   Borgerne giver udtryk for, at der er en god og 
respektfuld omgangstone på centret.  
Borgerudsagn: ”de er flinke og rare”. ”Det er søde, 
dejlige mennesker, der altid banker på og taler pænt 
til mig” 

Ensomhed     
Hvad ville kunne afhjælpe din 
ensomhed og hvem har du i 
givet fald brug for at tale med? 
 
Oplever du, at der er åbenhed i 
forhold til at tale om ensomhed? 
 
 

xxx   Ingen af de tre borgere oplever at føle sig ensomme. 
Borgerudsagn: ”Jeg føler mig aldrig alene her. De er 
her, når jeg har brug for dem. Personalet giver sig 
endda tid til at se mine billeder”. En anden borger 
udtaler: ”jeg er bestemt ikke ensom”. 

Oplever du nærvær i din 
tilværelse på plejecentret? 
 
 

xxx   Borgerne giver udtryk for, at de oplever nærvær og 
varme på Huset Nyvang. 

Føler du dig velkommen i 
fællesskabet? 
 
Indgår du i fællesskaber og er du 
sammen med nære relationer? 
 
 
 

xxx 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Alle tre borgere tilkendegiver, at de føler sig 
inkluderet i fællesskabet: Borgerudsagn: ”Jeg sidder 
meget i opholdsstuen sammen med de andre”. ”Der 
er altid nogen at være sammen med”.  
De tre borgere har alle meget gode familierelationer 
og får hyppige besøg. 

Personlig/praktisk hjælp og 
Rehabilitering 

    

Hvad har du brug for personalet 
hjælper dig med i hverdagen? 
- personlig pleje 
- praktisk bistand 
 

xxx   To af borgerne er kørestolsbrugere og får hjælp til 
stort set al personlig pleje inkl. toiletbesøg. Den 
tredje borger får hjælp til at komme op og i seng og 
bliver guidet/støttet i forhold til personlig hygiejne. 
En borger får hjælp til skift og pleje af decubitus. 
Fælles for alle tre borgere er hjælp til 
medicindosering og rengøring. 
 

Er der den fornødne tid i 
plejen/dagligdagen til, at du får 
lov 
at gøre det du kan selv? 

xxx   Borgerudsagn: ”jeg har fået et bad i dag - og der var 
tid til et rigtig langt bad. Det var dejligt” ”Alle er 
søde til at hjælpe mig. De giver sig god tid til, at jeg 
gør nogle ting selv.” 
 

Oplever du, at du får den hjælp 
du 
har brug for – personlig 
pleje/praktisk bistand? 

xxx   Borgerne giver samstemmigt udtryk for, at de får 
den hjælp, de har brug for 

Spørgsmål til pårørende     
Oplever du/I at blive inddraget 
og lyttet til?  
 

xx  x Den ene pårørende, som også er bosiddende på 
Huset Nyvang oplyser: ”Det er et fantastisk sted. 
Rammerne er unikke og vi får lov til at have alle 
vores ting, selvom det roder lidt. Omsorgen er i top - 
vi har det som ”blommen i et æg”. 
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Pårørende til den anden borger fortæller: ”Vi 
kommer på mange forskellige tidspunkter og 
personalet er altid omkring borgerne. Det faste 
personale har en god kultur. De vil borgerne alt det 
bedste. Vi har intet at klage over og alt den sladder, 
der har været om Nyvang, genkender vi overhovedet 
ikke”. Om dette emne kommenterer den anden 
pårørende ”jeg forstår det ikke - jeg vil ikke høre på 
det”. 
 

Oplever du/I, at der er en 
respektfuld og ordentlig 
omgangstone på plejecentret? 

xx  x De pårørende giver samstemmigt udtryk for, at 
omgangstonen på Huset Nyvang er god og ordentlig 
og personalet altid venlige og imødekommende. 
 

Får I den nødvendige støtte? 
Deltager du/I en 
pårørendegruppe, 
hvor du møder ligestillede? 

xx  x De pårørende giver udtryk for, at de umiddelbart 
ikke har behov for at være i pårørendegrupper, men 
deltager i arrangementer, hvor pårørende er 
inviteret. På denne måde mødes de med andre 
pårørende. 
 

Oplever du/I at få den fornødne 
information i forhold til din 
pårørendes situation? 
 

xx  x Pårørende til begge borgere oplever at blive set og 
hørt og få alle vigtige informationer. 
Pårørendeudsagn: ”personalet er gode til at 
kommunikere ud til os og tager hensyn til vores 
ønsker. Vi føler os inddraget i beslutninger”. 

Borgeraktiviteter     
Hvordan bliver du støttet af 
personalet til at være fysisk aktiv 
i det omfang, du magter det?  
 
 

xx  X En borger får fysioterapi x 1 ugentlig. En anden 
borger fortæller: ”vi går mange ture hver dag. Der 
er altid en, der gerne vil gå en tur med mig”. 
Den tredje borger kan ikke gøre rede for, hvilke 
aktiviteter hun deltager i. 
 

Hvilke aktiviteter giver mening 
for dig her på plejecentret? 
X 

xxx   Sang- og musikarrangementer fremhæves som 
foretrukne aktiviteter. Gåture/ture i kørestol er en 
anden yndet aktivitet. Derudover har en borger stor 
glæde af sit fjernsyn og af at læse ugeblade og 
tilbudsaviser. 
 

 Hvor hyppigt deltager du i 
aktiviteter?  
 

xxx   Det er tilsynets opfattelse, at borgerne deltager i 
udvalgte aktiviteter, når de har lyst og helbredet 
tillader det.  

Ernæring og kost     
Hvad synes du om kvaliteten af 
maden? 
 

xxx   Alle tre borgere er tilfredse med maden. 
Borgerudsagn: ”Maden er simpelthen god”. To af 
borgerne oplyses at være meget småt spisende. Den 
ene borger fortæller: ”Jeg får små dejlige portioner. 
Så får jeg en øl hver dag og proteindrik” 
. 

Får du den nødvendige hjælp i 
spisesituationer? 
 

xxx   Alle tre borgere er stort set selvhjulpne i forhold til 
spisesituationer, men har brug for guidning og 
støtte. 
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Er der en hyggelig stemning til 
måltiderne? 
 

xxx   En borger indtager alle måltider i sin lejlighed 
sammen med ægtefælle. De to andre borgere spiser 
i opholdsstuen sammen med de andre. 
Borgerudsagn: ”jeg spiser sammen med de andre. 
Det er rart og hyggeligt”. 
 

 

 
 
 
 

Dokumentation og medicin 
 

Dokumentation og medicin    Fund og kommentarer 

Medicin tjek     
Aktuel medicin opbevares 
adskilt fra ikke aktuel medicin 
 

xxx    

Doseringsæskerne er mærket 
korrekt 
 

xxx    

Overensstemmelse mellem antal 
tabletter på medicinlisten og i 
doseringsæskerne 
 

xxx   Tilsynet oplever: 
At der i høj grad er blevet arbejdet med at 
implementere en overskuelig og korrekt opbevaring 
af borgernes medicin samt en korrekt 
medicinadministration ved hjælp af kollegakontrol 
og dobbelttjek 

Dispenseret PN medicin korrekt 
anmærket 
 

  xxx  

Dato for medicingennemgang 
 

x xx  Hos to af borgerne afventer man udmelding fra 
egen læge ang. statussamtale. Udskudt grundet 
Corona 

Sundhedsfaglig dokumentation     
Sygdomme/diagnose 
(Generelle oplysninger) 
Er der dokumenteret aftaler for 
opfølgning og kontrol 
 

xxx    

Funktionsevne tilstande – 7 
tilstande vurderes fra 1-4 
 

xxx    

Helbredstilstande – vurdering  
1: Funktionsniveau 
2: Bevægelsesapparat 
3: Ernæring 
4: Hud og slimhinder 
5: Kommunikation 
6: Psykosociale forhold 

xxx    
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7: Respiration og cirkulation 
8. Seksualitet 
9: Smerter og sanseindtryk 
10: Søvn og hvile 
11: Viden og udvikling 
12: Udskillelse af affaldsstoffer 
 

Indsatser og 
handlingsanvisninger 
 

xxx    

Døgnrytmeplan 
 

xxx    

Livshistorie 
 

xx x  Hos en af borgerne mangler der en livshistorie. 
Personalet oplyser, at ægtefælle for længst er 
påbegyndt udfærdigelsen af livshistorien, men aldrig 
har fået den færdiggjort.  
 
Tilsynet anbefaler: 
At personalet udfærdiger en livshistorie for alle 
borgere i samarbejde med borgeren og dennes 
pårørende. Dette anses for at være en forudsætning 
for at man i plejen kan tage udgangspunkt i det 
levede liv. 

Dokumentation af borgerens 
ønsker for den sidste tid 
- livs- og 
behandlingstestamente/ ingen 
genoplivning 
 

 xxx  Hos alle tre borgere mangler beskrivelse af ønsker 
for den sidste tid. 
 
Tilsynet anbefaler: 
At borgerens ønsker for den sidste tid tages op, når 
man har fået skabt en relation til borgeren og de 
pårørende. 

Informeret samtykke 
- værgemål? 
 

xxx    

 

 
 
Tilsynet anbefaler følgende som udviklingspotentialer med bl.a. baggrund i Ikke opfyldte målepunkter:  
 

• At personalet udfærdiger en livshistorie for alle borgere i samarbejde med borgeren og dennes 
pårørende. Dette anses for at være en forudsætning for, at man i plejen kan tage udgangspunkt i 
det levede 

• At borgerens ønsker for den sidste tid tages op, når man har fået skabt en relation til borgeren og 
de pårørende 
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Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
I dialogmødet deltog centerleder Cate Karlstad, assisterende centerleder Rebekka Rasmussen, 
sygeplejerske Mette Nygaard Christensen, sundheds- og socialhjælper Lene Vemmelund, 
aktivitetsmedarbejder Inge Østergaard Jensen, centerterapeut Lone Poulsen, sundheds- og socialassistent 
Betina Krøis. 
 
Medarbejderoplevet kvalitet 
Dialogmøde 

   Fund og kommentarer 

Livskvalitet, selvbestemmelse og 
værdighed 

    

 
Hvilke værdier har I fokus på, i 
mødet med borgeren? 
 
 
Er der fokus på en respektfuld 
kommunikation? 
 
Hvordan har I fokus på 
borgerens trivsel? (relationer og 
kontakt til andre beboer) 
 

   Personalet oplyser, at i mødet med borgeren med 
demens er der bl.a. stor fokus på respekt, nærvær, 
værdighed, ro og forudsigelighed. At have et 
indgående kendskab til borgerens levede 
liv/livshistorie er ifølge personalet af afgørende 
betydning. Personalet oplyser, at de tager på 
hjemmebesøg inden borgeren flytter ind på Nyvang. 
Medarbejderudsagn:  ”Dette giver os et indblik i 
borgerens værdier, normer og levevis. Borgeren 
opfordres f.eks. til at medbringe ting/møbler med 
speciel affektionsværdi, når han flytter ind”. 
Personalet oplyser, at de i høj grad har fokus på 
kommunikation og i den forbindelse fremhæves 
empati, situationsfornemmelse og evnen til at 
kunne aflæse kropssprog som værende af afgørende 
betydning. 
Hver borger er tilknyttet et kontaktteam, så man 
sikrer sig, at der så vidt muligt altid er en 
kontaktperson på arbejde.  
 

 
Hvordan arbejder I med at  
bevare og fremme borgerens 
selvbestemmelse og 
medinddragelse  
(Individuel døgnrytme?) 
 
 

   En individuel døgnrytme vægtes højt. 
Medarbejderudsagn: ”hvis borgeren er træt og har 
brug for at sove længe en dag respekteres det 
selvfølgeligt”. Personalet respekterer borgerens ret 
til at sige fra og til. 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 
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Hvordan arbejder I med 
rehabilitering hos borgeren? 
 
 

   På Nyvang arbejder man ud fra devisen: ”vi 
kompenserer med det, der er nødvendigt”. Borgeren 
får lov at gøre alle de ting, de selv kan. 
Medarbejderudsagn: ”vi tager ikke oplevelsen af at 
kunne noget fra dem”. Medarbejderudsagn:” vi 
tænker rehabilitering ind i så mange 
dagligdagsaktiviteter som muligt”. 
På Nyvang er der ansat en ergoterapeut og en 
aktivitetsmedarbejder. Muligheden for tværfaglig 
sparring er ifølge personalet af megen stor 
betydning i rehabiliterings øjemed. 

Screenes borgerne i forhold til 
funktionsniveau? 
 

   Borgernes funktionsevne screenes ikke automatisk 
men vurderes løbende. 

Borgeraktiviteter     
Hvordan arbejder I med, at 
aktiviteter matcher borgernes 
behov? 
 

   Personalet beretter om et udfordrende 
forår/sommer 2020 med nedlukning af mange 
aktiviteter grundet Covid 19. Borgerne har bl.a. 
tidligere haft stor fornøjelse og glæde af aktiviteter 
sammen med børneinstitutionen ved siden.  
Aktivitet anses af personalet for at være alt det, der 
er meningsfuldt for den enkelte borger. Mange af 
aktiviteterne er på individuel basis - 1-1 tid eller i 
små grupper med en borgersammensætning, der er 
meget nøje udvalgt. Personalet angiver at bruge 
meget tid på at danne meningsfulde grupper blandt 
borgerne med fokus på det relationelle udbytte for 
den enkelte borger. På denne baggrund arrangeres 
der bl.a. udflugter og gåture. 
 

Hvordan inddrager I den enkelte 
borger i at vælge aktiviteter? 
 

   På Nyvang udarbejdes der en månedlig 
aktivitetskalender som udover at blive hængt op i 
husene også bliver sendt ud til de pårørende. 
 

Hvordan støtter I borgeren med 
at være fysisk aktiv og leve et 
sundt liv? 
 

   Ud over megen fokus på aktivitet i små ADL ting 
arrangeres der bl.a. gymnastik og gangtræning. 
På Nyvang har man i det forgangne år brugt mange 
ressourcer på at skabe en hyggelig stemning i såvel 
ude- som indemiljøet.  Udenfor har man fået 
bænke, blomsterkummer og plantet træer. En 
fuglevoliere er under opførelse. Centrets 
campingvogn er blevet flyttet og står nu så flere 
borgere får gavn af den. 
Tilsynet oplever:  
At man i kraft af de mange gode og spændende 
tiltag er lykkedes med at skabe et langt hyggeligere 
og mindre institutionspræget gårdmiljø for 
borgerne. 

Ernæring og kost     
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Hvordan arbejder I med at 
etablere en hyggelig atmosfære 
ved måltider? 
 

   Også i forbindelse med måltiderne, fortæller 
personalet, at de har sammensat borgerne i nøje, 
overvejede og udvalgte grupper for at give mest 
mulig ro og en god stemning. Der sidder altid 
personale med ved bordet til måltiderne. 
 

Hvordan identificerer I et 
ernæringsproblem hos en 
borger? 
-Ernæringsscreening, vægt 
 

   Personalet oplyser, at man er meget opmærksom på 
vægttab og borgerne vejes i forhold til individuelle 
behov/ønsker. Medarbejderudsagn: ”Vi har stor 
fokus på nedsat fødeindtag. I så fald overvejer vi 
bl.a. fejlsynkning, tand- eller tyggeproblemer eller 
sanseproblemer”. 
 

Hvordan samarbejder I med 
diætister og ergoterapeuter? 
(ernæringsproblematikker, 
dysfagi) 
 

   Der angives at være et tæt samarbejde med 
køkkenet som er kreative i forhold til ønske- eller 
specialkost. Ved komplicerede 
ernæringsproblematikker kontaktes kommunens 
ernæringsspecialist. Ergoterapeuten laver dysfagi-
udredning. 

Ensomhed      
Hvordan har I fokus på 
ensomhed hos borgerne?  
- opsporing, medinddragelse? 
 
Hvilke udfordringer oplever I 
omkring evt. socialisolation? 
 
 

   Personalet tilkendegiver at have stor fokus på 
ensomhed og er opmærksomme på borgere, der har 
det svært og trækker sig fra fællesskabet. Gåture 
eller 1-1-tid anvendes ofte i denne sammenhæng. 
Ifølge personalet har borgere med demens ofte 
brug for megen fysisk nærvær og kontakt. 
Medarbejderudsagn: ”hvis man skal være her - skal 
man have hjertet med. Vi får mange kys og knus af 
borgerne hver dag.” 
 

Oplever I, at der er åbenhed om 
at tale om ensomhed? 
 
Har I krav og forventninger til 
borgere, der deltager i 
fællesskabet? 

   Reminiscensture ud af huset arrangeret af centrets 
ergoterapeut og aktivitetsmedarbejder fremhæves 
som en af de måder man på Nyvang forsøger at 
skabe glæde og mindske ensomheden. I den 
forbindelse er der igen fokus på at skabe relationer 
ud fra nøje udvalgte deltagere. 
 

Samarbejdet med de pårørende     
Hvordan inddrager I de 
pårørende? 
 
Hvilke udfordringer kan der 
være i forbindelse med at 
inddrage de pårørende? 
 
 

   Personalet oplyser, at de pårørende anses for at 
være en meget vigtig ressource bl.a. i forståelsen af 
borgerens livshistorie. De er med ved 
indflytningssamtale og inviteres også med til den 
årlige statussamtale med lægen. 
De pårørende bliver inviteret med til forskellige 
arrangementer som erindringsdans, gå-grupper med 
de pårørende, sangarrangementer etc. 
Medarbejderudsagn: ”De pårørende ønsker at blive 
inddraget i meget forskellig grad. Nogle forventer, 
at de stadig skal klare det meste i forhold til deres 
kære. Det er vigtigt med forventningsafstemning fra 
starten”. 
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Hvordan oplever I, at 
samarbejdet er med de 
pårørende? 
 
 

   Personalet angiver, at de har et godt samarbejde 
med de pårørende. 

Oplever I, at der er 
udfordringer i samarbejdet 
med de pårørende? 
 
 
 
 

   Ifølge personalet opstår udfordringerne med de 
pårørende ofte grundet den afmægtighed de 
pårørende føler ”ved at se deres kære forsvinde fra 
dem”. Medarbejderudsagn: ”Mange pårørende er i 
dyb krise og stiller nogle krav og har nogle 
forventninger til personalet eller til deres kære som 
ikke er realistiske”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Relevante oplysninger 
Oplysninger om plejecentret: 
Huset Nyvang er et moderne demensegnet plejehjem beliggende i et villakvarter i den nordvestlige del af 
Randers by. 
Huset Nyvang har 60 demensboliger fordelt på fire demensegnede huse. Omkring husene er anlagt 
stisystem og området er indhegnet, så det er trygt for beboere med demens at færdes udendørs. Huset 
Nyvang er sammenbygget med en daginstitution, hvilket giver mulighed for generationsmøder. Hvert hus 
er opdelt i to bo-enheder med henholdsvis 7 og 8 lejligheder. Lejlighederne er to-rumsboliger og tre-
rumsboliger. 
 
Der er ansat 7 sygeplejersker 
Der er ansat 12 social- og sundhedsassistenter 
Der er ansat 24 social- og sundhedshjælpere 
Der er ansat 1 sundhedsmedarbejder 
Der er ansat 2 pædagogiske assistenter 
Der er ansat 1 pædagog 
Der er ansat 1 ergoterapeut 
Der er ansat 1 aktivitets medarbejder 
Der er ansat 1 sundhedsmedhjælper 
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Om tilsynet 
Tilsynet mødte op om formiddagen. Tilsynet oplevede: 

• At blive mødt af en leder og en personalegruppe, der tydeligvis er ramt og såret af den dårlige 
medieomtale i tv2 dokumentaren, men som alligevel udviser entusiasme og vilje til sammen at 
kæmpe for en positiv udvikling af Huset Nyvang. 

• At borgerne tilsynet besøgte er tilfredse med at bo på Nyvang og personalet vejleder og støtter op 
om den enkelte borger og de pårørende på bedste vis. 
 
 

Der blev ved tilsynet foretaget følgende:  
• Ved tilsynet blev der udført 3 interviews med borgere som boede på plejecentret samt pårørende 

til 2 af disse borgere 
• Ved tilsynet blev der lavet medicintjek og dokumentationsgennemgang 
• Ved tilsynet blev anbefalinger fra sidste tilsyn 19.09.20 gennemgået og evalueret. Der var fulgt op 

på alle anbefalinger bortset fra, at der fortsat mangler beskrivelse af ønsker for den sidste tid hos 
en af borgerne. Denne anbefaling går igen fra sidste tilsyn. Der arbejdes fortsat målrettet med 
udvikling/uddannelse via kurser og efteruddannelse af personalet til at varetage den specialiserede 
demenspleje 

• Ved tilsynet blev der gennemført dialogmøde med leder og medarbejder 
• Ved den afsluttende tilbagemelding deltog XXXX 
• Tilsynet blev foretaget af sygeplejefaglige konsulenter Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted 
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Bilag 1 - Samlet vurdering efter tilsynsbesøg 
Efter tilsynsbesøget laves en samlet vurdering baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle 
tilsyn. Kategorisering sker på baggrund af en samlet vurdering af den faglige indsats med konkret afsæt i de 
målepunkter, der er gennemgået. Der bliver i vurderingen lagt vægt på både opfyldte og uopfyldte 
målepunkter.  
Afhængig af kategoriseringen kan et tilsynsbesøg blive fulgt op af henstillinger til plejecentret om at 
udarbejde og fremsende en handleplan for, hvordan plejecentret vil følge op på uopfyldte målepunkter. 
 

Kategori Uddybende beskrivelse 

Ingen bemærkninger X Tilsynets fund giver ikke anledning til bemærkninger 
 

Bemærkninger Tilsynets fund giver anledning til bemærkninger 
 
Der er fundet mangler som giver anledning til at der udarbejdes en tids - 
og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes for at rette op på 
pågældende mangler.  
 
Handleplanen sendes til sygeplejefaglig konsulent Pia Ravnsbæk Bjærge 
og tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted og der skal ikke 
ske yderligere opfølgning. 
 

Betydende mangler Tilsynet har fundet betydende mangler 
 
Der er fundet betydende mangler som giver anledning til at der indenfor X 
dage udarbejdes en tids- og handleplan for de tiltag, der skal iværksættes 
for at rette op på manglerne. 
 
Der skal tages kontakt til sygeplejefaglig konsulent Pia Ravnsbæk Bjærge, 
som kan være behjælpelig med sparring i udarbejdelsen ag handleplanen. 
 
Handleplanen sendes til sygeplejefaglig konsulent Pia Ravnsbæk Bjærge og 
tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. 
 

Kritisable forhold Tilsynet har fundet kritisable forhold 
 
Der er fundet kritisable forhold, som giver anledning til at der straks 
påbegyndes udarbejdelse af en tids- og handleplan for de tiltag, der skal 
iværksættes for at rette op på manglerne. 
 
Den tilsynsførende tager straks kontakt til sygeplejefaglig konsulent Pia 
Ravnsbæk Bjærge, som vil være behjælpelig med at iværksætte de 
fornødne tiltag. 
 
Handleplanen sendes til sygeplejefaglig konsulent Pia Ravnsbæk Bjærge og 
tilsynsførende Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted. 
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Bilag 2 – Beskrivelse af målepunkter Kommunalt 
tilsyn 2020 
 

Borgeroplevet kvalitet 
 

Målepunkter 
Borgeroplevet kvalitet 

Uddybning af målepunkt 

Livskvalitet, selvbestemmelse og 
værdighed 

 

Selvbestemmelse og livskvalitet Borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og 
medinddragelse i eget liv  
 

Ensomhed    
 

Borgeren oplever nærvær og har oplevelsen af, at personalet er 
tilgængelig for at tale om ensomhed. 
 

Kommunikation 
 

Borgeren oplever at blive mødt med respekt og 
kommunikationen med personalet er god.  
 

Pårørende  
Samarbejde 
 

Pårørende har oplevelsen af at blive set, lyttet og inddraget i 
borgerens forløb. 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

 

Vedligeholdelse af færdigheder  Borgeren oplever at der er tid i plejen og ved daglige gøremål 
til, at borgeren bliver inddraget og gør det borgeren selv kan og 
dermed vedligeholder sine færdigheder. 
 

Praktisk og personlig hjælp 
(Hjælp til rengøring, tøjvask, personlig 
pleje, toiletbesøg mv.) 

Borgeren oplever at få den fornødne praktiske og personlige 
hjælp. 
 

Borgeraktiviteter  
Aktiviteter Borgeren har haft en samtale med personalet om, hvilke 

aktiviteter der er meningsfulde for borgeren. 
Borgeren oplever at have mulighed for at deltage i 
meningsfulde aktiviteter. 
Borgeren bliver informeret af personalet om de givne 
aktiviteter. 
 

Bevægelse og aktiviteter Borgeren får støtte til at være fysisk aktiv i det omfang 
borgeren magter det og borgeren har mulighed for at deltage i 
meningsfulde aktiviteter på plejecentret.  
 

Ernæring og kost  
Mad og måltider Borgeren oplever, at maden mætter og smager godt. 

Borgeren oplever, at måltiderne foregår i en hyggelig 
atmosfære og at de får den fornødne hjælp i spisesituationer.  
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Dokumentation og medicin 
 

Målepunkter 
Dokumentation og medicin 

Uddybning af målepunkt 

Medicin tjek  
Opbevaring Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin. 

Doseringsæskerne er mærket korrekt med navn og cpr.  
 

Medicin Der er overensstemmelse mellem antal tabletter på 
medicinlisten og i doseringsæskerne.  
Dispenseret P.N. medicin er anmærket korrekt.  
Dato for medicingennemgang er noteret.  

Sundhedsfaglig dokumentation  
Sygdomme 
(generelle oplysninger) 

Der er en opdateret beskrivelse af borgernes sygdomme, samt af 
hvem der er ansvarlig for opfølgning og kontrol. Ligeledes 
dokumenteret aftaler for opfølgning og kontrol på borgerens 
sygdomme.  
 

Funktionsevne tilstande Borgeren er udredt med relevante funktionsevnetilstande af 
visitationen. 
 

Helbredstilstande / 12 sundhedsfaglige 
problemområder 

Borgeren er udredt med relevante sundhedsfaglige tilstande og 
tilhørende indsatser og handlingsanvisninger. 
Jf. sygeplejefaglige optegnelser skal der som minimum tages 
stilling til, om patienten har potentielle og/eller aktuelle 
problemer indenfor de 12 sygeplejefaglige problemområder.  
Det skal fremgå af journalen, hvis en eller flere problemområder 
ikke er aktuelle for den enkelte borger – så det fremgår, at der er 
foretaget en vurdering af problemområderne.  
 

Besøgsplan -Døgnrytmeplan Der er udarbejdet en besøgsplan med afsæt i de udredte 
funktionsevnetilstande. 
Besøgsplanen beskriver, hvordan der arbejdes med afsæt i 
borgerens ressourcer, og hvor der er et rehabiliterende sigte. 
 

Livshistorier Der er udarbejdet en livshistorie og en beskrivelse af borgerens 
vaner og ønsker. 
 

Borgernes sidste tid Borgerens ønsker for den sidste tid er dokumenteret, ligeledes 
hvis borgeren ikke ønsker genoplivning ved hjertestop.  
 

Patientrettigheder Der er beskrevet, om borgeren er i stand til at give informeret 
samtykke, eller hvem der evt.  har stedfortrædende samtykke.  
 

 

Medarbejderoplevet kvalitet / dialogmøde 
 

Målepunkter 
Faglige fokuspunkter 

Uddybning af målepunkt 

Livskvalitet, selvbestemmelse og 
værdighed 

 

Samspil med borgeren Borgeren bliver mødt individuelt med respekt, ligeværdighed og 
der gives mulighed for selvbestemmelse og medindflydelse.  
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Kommunikation. Personalet har fokus på en ligeværdig og respektfuld 
kommunikation med borgeren 

Personlig/praktisk hjælp og 
rehabilitering 

 

Rehabilitering Personalet har fokus på den rehabiliterende tilgang i plejen af 
borgeren.  
 

Borgernes funktionsniveau 
 

At borgerne screenes i forhold til funktionsniveau. 
 

Borgeraktiviteter  
Aktiviteter Der arbejdes med at understøtte/inddrage borgerne i at deltage i 

og udføre meningsfulde aktiviteter, som matcher borgerens 
behov.  
Medarbejderne informerer borgerne om de givne aktiviteter. 
 

Bevægelse og aktiviteter Borgeren støttes i at have et aktivt og sundt liv i det omfang 
borgeren magter det. Der forefindes meningsfulde aktiviteter for 
den enkelte borger.  
 

Ernæring og kost  
Stemning ved måltider Leder og medarbejderne har fokus på, at der er ro omkring 

måltiderne. Der arbejdes systematisk med det gode måltid, og 
måltidsværter sørger for gode sociale relationer og en god dialog 
ved måltidet.  
 

Ernæringsproblematikker og dysfagi.  Personalet arbejder med at identificere ernæringsproblematikker 
vha. vægtmåling, screening osv. Personalet samarbejder med 
ergoterapeuten og diætisten ved dysfagi- og 
ernæringsproblematikker.  
 

Ensomhed  
 Medarbejderne er opmærksom på, at borgeren oplever nærvær 

og er opsporende i forhold om borgeren oplever socialisolation. 
 

Samarbejdet med de pårørende   
 Medarbejdere og lederen har fokus på at etablere et godt og 

respektfuldt samarbejde med borgerens pårørende. 
Medarbejderne søger at inddrage de pårørende i samarbejdet 
omkring borgeren i den udstrækning borgeren ønsker det.  

 


