
  

Rolstruplund Plejecenter 

Oktober 2020 



TILSYNSRAPPORT Rolstruplund Plejecenter 2020 

1 
 

1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT  

1.1 Overordnet vurdering  

På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Rolstruplund Plejecenter. Det er vores 

vurdering, at plejecentret overordnet set er et velfungerende tilbud, som lever op til servicelovens 

paragraffer og Morsø Kommune kvalitetsstandarder og politikker.  

Beboere og pårørende er tilfredse og oplever at hjælp og pleje lever op til beboernes behov. 

Tilsynet vurderer, at der er behov for en fokuseret indsats for at sikre det faglige niveau for at kunne 

imødekomme de komplekse behov, som beboere på to af de fire afdelinger har. Leder har i den forbindelse 

iværksat en række relevante indsatser. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af interviews, observationer og dokumentationsgennemgang, som 

foretaget i forbindelse med tilsynet. 

1.2 Score  

Af nedenstående figur fremgår det hvilken score plejecentret har opnået for hvert af de undersøgte temaer. 

Der gives en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste og indikerer at plejecentret lever op til de indikatorer, som 

er tilknyttet det pågældende tema. Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og 

indikatorer. Jo større figur, jo højere kvalitet.  
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1.3 Fokusområder og udviklingspunkter 

På baggrund af det samlede tilsyn anbefales følgende fokusområder og udviklingspunkter: 

Definition  Anbefalinger  

Fokusområder  
Områder, hvor der er 
behov for en fokuseret 
indsats med henblik på at 
forbedre praksis. 

Evidentia anbefaler på baggrund af tilsynet, at der sættes fokus på at sikre, 
at der er de rette faglige kompetencer til stede på alle afdelinger i alle 
vagter. 

Evidentia anbefaler, at der arbejdes fokuseret med at prioritere faglige 
indsatser, som kan forebygge uro og udadreagerende adfærd hos 
beboerne.  

Evidentia anbefaler, at der med jævnligt interval foretages en 
kategorisering af plejetyngden hos beboerne for at understøtte en 
hensigtsmæssig fordeling af opgaverne. Alternativt at der foretages daglig 
triagering koblet med en vurdering af hvilket kompetenceniveau, der er 
behov for hos medarbejderen, som skal varetage plejen. 

Evidentia anbefaler, at der sættes fokus på at drøfte 
magtanvendelsesregler i forhold til beboere med udadreagerende adfærd 
og gråzoner i forhold til magtanvendelse, herunder situationer, hvor 
beboeren ikke selv kan forflytte sig.  

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en indsats for at styrke en fælles 
tværgående kultur, hvor man er ansat på plejecenteret og ikke på en 
specifik afdeling. Det vil øge fleksibiliteten og mindske sårbarhed. 

Tilsynet anbefaler, at leder afdækker, om ressourcer til ekstra rengøring 
som følge af corona kan findes andetsteds end hos plejepersonalet.    

Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på at anvende værnemidler korrekt. 

Udviklingspunkter  
Områder, hvor tilbuddet 
med fordel kan udvikle sin 
praksis for at blive endnu 
bedre. 

Tilsynet anbefaler, at der udvikles en kultur i afdelingerne, hvor det 
accepteres, at medarbejderne bruger personalekontoret til 
dokumentation. 

Tilsynet anbefaler, at det overvejes, om sygeplejerskerne i højere grad skal 
gå med i plejen i de afdelinger, som er særligt udfordrede. Alternativ at 
sygeplejerskerne opholder sig mere på afdelingerne for at være 
tilgængelige til sparring og fagligt input. 

1.4 Opfølgning  

Opfølgning på sidste tilsyn 

Ved sidste tilsyn blev der givet en anbefaling i forhold til dokumentationen. 
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2. VURDERING AF TEMAER 

Tema 1. Målgruppe, metoder og tilgang Score 4 

Tilsynet vurderer, at plejecentret samlet set arbejder med relevante metoder og tilgange i forhold til 
målgruppen. På et par afdelinger er der beboere med meget komplekse udfordringer, herunder 
udadreagerende adfærd.  

Der har for nyligt været gennemført et Marte Meo forløb på en beboer og i den forbindelse er 
optagelserne brugt som anledning til undervisning. Medarbejderne oplever, at det er en god måde at få 
genopfrisket neuropædagogikken. Alle nye medarbejdere sendes på kursus i neuropædagogik.  

Der afholdes månedlige beboerkonferencer, samt ved behov, som følger Demensrejseholdets metode. 
Medarbejderne giver udtryk for, at det er meget givende. 

Ifølge medarbejderne arbejdes der rehabiliterende, men man kan glemme det, når man er presset. De 
giver et godt eksempel på, hvordan en beboer er blevet rehabiliteret fra lammelse til brug af arme. 

Det er ifølge medarbejderne væsentligt, at beboerne mødes med anerkendelse og nærvær. I en afdeling 
oplever medarbejderen, at det kan være svært at yde tilstrækkeligt nærvær. Det skyldes, at der er meget 
komplekse opgaver og at flere blandt det faste personale er sygemeldte. Ifølge en medarbejder kan 
afløserne ikke løse alle opgaver og det er derfor svært for de tilbageværende faste medarbejdere.  

I en anden afdeling kan tilsynet observere, at en beboer kontinuerligt kalder på hjælp inde fra sin bolig. 
Ifølge en medarbejder har hun holdt den pågældende beboer i hånden i 1½ time, hvilket er det eneste, 
som kan afhjælpe råbene om hjælp. Ifølge leder kan forebyggende kontakt-øer afhjælpe beboerens uro. 

Tilsynet vurderer, at der er behov for øget fokus på at sikre, at der løbende arbejdes med at forebygge 
uro og utryghed hos beboere med kognitive udfordringer. Selv om det kan være svært, er det væsentligt 
at prioritere forebyggende indsatser, som fx nærværende samvær i kontakt-øer. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne kan have behov for støtte til at foretage denne faglige prioritering. 

Medarbejderne oplever, at der særligt i en afdeling er mange konflikter og beboere, som har 
udadreagerende adfærd. De oplever, at de har behov for viden om, hvordan man skånsomt kan udøve 
magtanvendelse i forbindelse med fx overfald.  

En urolig beboer er lagt ind i sin seng og døren er lukket for at give ro til de andre beboere. Beboeren kan 
ikke ved egen hjælp komme ud af sin bolig. Tilsynet vurderer, at der er behov for fokus på og drøftelse af, 
om en sådan situation er indirekte magtanvendelse.  

Tilsynet observerer, hvordan en potentielt vred og afvisende beboer mødes af medarbejderen i 
øjenhøjde og med anerkendelse af, at det er en svær dag. Medarbejderen redegør fint for 
kommunikation med og motivation af beboere med demens og Marte Meo metoden, som de har haft 
stor glæde af. 

Tema 2. Dokumentation  Score 4 

Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes målrettet med dokumentation. Der ses flere gode eksempler 
på opdaterede, fyldestgørende og retningsvisende døgnrytmeplaner med fokus på beboernes ressourcer. 

Der findes flere gode eksempler på relevant dokumentation i tilstande og faglige mål samt evaluering 
derpå. 

Tilsynet finder enkelte eksempler på, at udredningen, der fører til et fagligt mål og handlingsanvisning, 
mangler. Ligeledes findes eksempler på, at enkelte helbredstilstande bør afsluttes, når en given ydelse 
ikke længere er aktuel. Dette vil forbedre overblikket over den enkelte beboers aktuelle behov. 
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De beboere, hvis dokumentation tilsynet gennemgik, havde ikke behov for kontakt-øer. Tilsynet kan 
derfor ikke på denne baggrund bedømme, om dette forebyggende arbejde beskrives relevant i 
dokumentationen. På baggrund af medarbejdernes udsagn om, at afløsere ikke kan løse alle opgaver, 
vurderer tilsynet, at der er behov for at sikre, at de forebyggende indsatser for at skabe tryghed og ro, 
beskrives nøje både i døgnrytmeplaner og handleanvisninger. Det vil skabe bedre muligheder for at 
afløsere og vikarer kan understøtte arbejdet relevant. 

En medarbejder giver udtryk for, at dokumentationskravene er for høje. 

Tema 3. Personlig pleje og praktisk hjælp Score 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den hjælp, de har behov for og krav på, jf. serviceloven og 
Morsø Kommunes kvalitetsstandarder. 

Medarbejderne redegør relevant for, hvordan de tilrettelægger dagens opgaver og sammen med 
sygeplejerske løbende følger op på, om beboerne har fået den relevante hjælp. Der er en 
kontaktpersonordning, men det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvor stringent kontaktpersonen 
varetager plejeopgaverne. Opgaverne fordeles også efter hvem, der er på arbejde og hvor man ser det 
bedste match mellem beboer og medarbejder. På en afdeling er der ifølge medarbejderne behov for 
hyppige personskift, da plejesituationen hos nogle beboere er meget mentalt krævende.  

Ifølge leder er der for nyligt lavet en kategorisering af beboerne med henblik på at understøtte en 
hensigtsmæssig fordeling af opgaverne mellem medarbejderne i en afdeling. Tilsynet finder tiltaget 
yderst relevant og vurderer, at det er relevant at foretage denne kategorisering jævnligt, da beboernes 
behov og tyngden af plejeopgaverne løbende ændrer sig.  

Medarbejderne oplever, at nedlukningen som følge af corona har været meget hårdt for mange af 
beboerne. Det har for nogle betydet et negativt skred i deres demens, nogle har fået depressive 
symptomer og andre har følt sig svigtet af deres pårørende. Det har sat yderligere pres på personalet, 
fordi der fortsat er behov for at håndtere eftervirkningerne.  

En beboer udtrykker frustration over, at en enkelt borger med svær demens kræver en medarbejder hos 
sig konstant. Det går ud over de andre. Beboerne i afdelingen bliver nogle gange låst inde i deres boliger, 
for at beskytte dem mod den pågældende beboers udadreagerende adfærd. I et tilfælde ringede 
vedkommende til politiet, fordi han var bange for, at personalet ville komme til skade. Medarbejderne 
bekræfter beboerens oplevelser. 

Beboere og de pårørende, som tilsynet taler med, giver udtryk for stor tilfredshed med hjælpen og at den 
lever op beboernes behov. Alle medarbejdere er søde og ved, hvad de skal, når de kommer.  En 
pårørende er glad for kontaktpersonsordningen, der fungerer godt i forhold til ægtefællen. 

Medarbejderne redegør relevant for brug af værnemidler, herunder mundbind. I praksis kan det 
observeres, at procedurerne ikke i alle tilfælde overholdes. 

Tema 4. Anerkendelse, inddragelse og indflydelse Score 5 

Tilsynet vurderer, at beboerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 

Der observeres i en afdeling, at en medarbejder sidder og beroliger en beboer. Beboeren har ifølge 
medarbejderen behov for meget fysisk kontakt og guidning i alle daglige gøremål. Medarbejderen 
redegør relevant for overvejelser omkring beboernes forskelligartede behov for anerkendelse, fysisk 
berøring og afledning. 

Tilsynet kan også i andre afdelinger observere, hvordan beboerne mødes med nærvær og anerkendelse. 
Al kommunikation foregår i en god omgangstone. Det kan fx observeres, hvordan aftenvagterne lægger 
ryggen på en lænestol, hvor en beboer sidder og sover, ned og lægger et tæppe om ham. Bagefter sætter 
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hun sig og taler hyggeligt og afleder en anden, som savner sin pårørende. 

En pårørende har oplevet en god modtagelse af beboeren. Den pårørende er blevet inddraget i alle 
relevante aspekter, bl.a. i forbindelse med indflytningssamtale. 

Tema 5. Mad og måltider Score 4 

Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes på at skabe gode rammer omkring måltidet. Fx ved at sætte 
blomster eller pynt på bordene, som kan give anledning til samtale. Ved festlige lejligheder dækkes der 
pænt op med duge. 

En medarbejder giver udtryk for, at man på hendes afdeling ikke længere gør noget særligt ud af 
borddækningen. Det skyldes dels, at der ikke er tid til det, dels at det ikke betyder noget for beboerne, 
som er for dårlige til at lægge mærke til det. 

Medarbejderne forsøger at skabe ro omkring måltiderne ved at være nærværende og have god tid. Det 
kan være nødvendigt at dele beboerne op, så de spiser i grupper, for at undgå uro og skænderier. Det 
afhænger af, om der er tilstrækkeligt personale til stede. 

Det er tilsynets indtryk, at mange af beboerne spiser måltiderne i egen bolig. Det har da ifølge 
medarbejderne også vist sig under corona-nedlukningen, at flere af beboerne havde stor glæde af at 
spise i egen bolig. De får spist mere, når de ikke skal have fokus på hvad, der foregår omkring dem. 

Tilsynet kan på tidspunktet for tilsynet konstatere, at få beboere drikker deres eftermiddagskaffe i 
fællesstuen. I stedet går en medarbejder rundt og serverer kaffe og lagkage i boligerne. I en afdeling 
sætter en medarbejder sig sammen med de to beboere, som drikker kaffe, og får en hyggelig snak. 

De adspurgte beboere er tilfredse med kvaliteten af maden, som smager godt. 

Tilsynet vurderer, at beboerne får dækket deres behov for ernæring. 

Tema 6. Aktiviteter  Score 5 

Aktiviteterne i huset har været sat i bero under nedlukningen. Aktivitetsmedarbejderen og 
plejepersonalet har i stedet lavet 1-1 aktiviteter med udvalgte beboere. Aktiviteterne har været savnet af 
både beboere og pårørende og er så småt ved at komme i gang igen. Fx holdes der afdelingsvist banko. 
Oasen er fortsat lukket. 

Der har været en række udendørs aktiviteter, såsom koncerter, gudstjenester, bålhygge mv.  

Medarbejderne vurderer, at de færreste beboere kan rumme de store arrangementer, hvor mange 
mennesker er samlet. Derfor betyder det ikke så meget, at disse ikke afholdes. 

De pårørende fortæller om både restaurantbesøg, sejltur og ture i lokalområdet, til stor glæde for 
beboerne, som dog ikke selv kan huske noget.  

Tema 7. Organisation og ledelse Score 4 

Tilsynet vurderer, at der på en afdeling er behov for at sikre det faglige niveau blandt medarbejderne, 
idet der her er beboere med meget komplekse problemstillinger og udadreagerende adfærd. Der er som 
nævnt ovenfor behov for at have fokus på at arbejde forebyggende for at sikre beboernes værdighed og 
undgå, at det kommer til at påvirke de øvrige beboeres trivsel. 

Leder har iværksat flere tiltag for at afhjælpe problemstillingerne. Der er blevet foretaget en intern 
omrokering af medarbejdere, som dog fik nogle uheldige effekter. Herunder at en stilling ikke blev 
genbesat før efter en periode. Efter tilsynets vurdering er leders tiltag relevante. Der er dog fortsat 
behov for en fokuseret indsats for at understøtte medarbejderne i at skabe det nødvendige overblik og 
den rigtige prioritering.  
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Medarbejderne på alle afdelinger oplever, at de har meget travlt. I en afdeling er der ansat en ny 
gruppeleder og det har givet bedre trivsel for medarbejderne. I en anden afdeling giver medarbejderen 
udtryk for, at dagligdagen i høj grad er påvirket af manglende ressourcer og kontinuitet. Dagligdagen er 
stressende og at leder ikke har været tilstrækkelig lydhør over for behovene.  

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes en indsats for at styrke en fælles tværgående kultur, hvor man er 
ansat på plejecenteret og ikke på en specifik afdeling. Det vil øge fleksibiliteten og mindske sårbarhed. 

Samtidigt med at beboerne er blevet mere komplekse, bruges der mange ressourcer på ekstra rengøring 
for at mindske smitterisikoen. Medarbejderne oplever, at disse ressourcer går fra plejen. Leder oplyser, 
at der er tilført ekstra ressourcer til rengøring.  

Medarbejderne giver udtryk for, at de har behov for mere viden om, hvordan de så skånsomt som muligt 
kan foretage magtanvendelse ved overfald og udadreagerende adfærd. De oplever ligeledes behov for 
øget viden om psykiatri, da beboerne i stigende grad har psykiatriske udfordringer. 

Beboere og pårørende udtrykker tilfredshed med ledelsen. I forbindelse med at en borger er gået fra 
plejecenteret, udtrykker ægtefællen tilfredshed over, hvordan hændelsen er håndteret.  

Tema 8. Fysiske rammer og miljø Score 4 

Det er tilsynets vurdering, at der er gode fysiske rammer, som understøtter beboernes trivsel i 
hverdagen.  

De fysiske rammer understøtter beboernes trivsel og behov. Fællesarealerne har et venligt og 
imødekommende miljø. Beboerne er meget tilfredse med deres boliger og fællesarealerne. 

Personalet bruger et lille grovkøkken uden vinduer som kontor, til dokumentation og faglig sparring. Det 
kan i flere afdeling observeres, at medarbejderne drøfter beboerne uden at lukke døren til kontoret, 
hvorved man kan høre det i fællesstuen. Leder opfordrer løbende medarbejderne til at gå op i det fælles 
kontor for at dokumentere. Tilsynet anbefaler, at der udvikles en kultur i afdelingerne, hvor det 
accepteres, at medarbejderne bruger personalekontoret til dokumentation. 

3. OPLYSNINGER OM TILSYNET 

Dato og tidspunkt for tilsynet 

Den 7. oktober kl. 13-16.30. 

Deltagere i interviews 

Leder Gerda Tybirk, tre medarbejdere (fra tre forskellige afdelinger) 

Tre beboer og to pårørende 

Tilsynsførende  

Katrine Fenger, sygeplejerske, og Maud Rosendahl, cand.scient.soc. 

 


