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1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT  

1.1 Overordnet vurdering  

På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Johan Riis Minde. Det er vores vurdering, 

at plejecentret samlet set er et meget velfungerende tilbud, som i vid udstrækning lever op til servicelovens 

paragraffer og Morsø Kommune kvalitetsstandarder og politikker.  

Plejecenteret er karakteriseret ved tilfredse beboere og pårørende, dygtige og engagerede medarbejdere og 

leder.  

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.  

 

  

1

2

3

4

5
Målgruppe, metode og tilgang

Dokumentation

Personlig pleje og praksisk
hjælp

Anerkendelse, inddragelse og
indflydelse

Aktiviteter

Mad og måltider

Organisation og ledelse

Fysiske rammer og miljø

Score pr. tema

Tilsyn 2018 Tilsyn 2019 Tilsyn 2020



TILSYNSRAPPORT Johan Riis Minde 2020 

2 
 

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, at der fortsat er fokus på, at dokumentationen er helt 
opdateret, ikke mindst for at understøtte overgangen, når beboerne skal 
flyttet til nyt plejecenter.  

Udviklingspunkter  

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

Tilsynet giver ikke anledning til anbefalinger om udviklingspunkter. 

1.4 Opfølgning  

Opfølgning på sidste tilsyn 

Det er tilsynets vurdering, at der er arbejdet relevant med anbefaling fra sidste tilsyn om dokumentation.  

2. VURDERING AF TEMAER 

Tema 1. Målgruppe, metoder og tilgang Score 5 

Tilsynet vurderer, at plejecentret samlet set arbejder med relevante metoder og tilgange i forhold til 
beboernes udfordringer og behov. 

Medarbejderne redegør relevant for, hvordan Marte Meo anvendes til at få blik for beboernes signaler 
og deres egne handlinger. Det er et godt supplement til den neuropædagogiske tilgang og læring fra 
Demensrejseholdet. Ifølge leder blev tre medarbejdere uddannede til Marte Meo terapeuter, men i dag 
er kun en tilbage på plejecenteret.  

På demensafsnittet opleves det, at beboerne er blevet dårligere på det seneste. Mange har mistet deres 
sprog. Der holdes beboerkonference ugentligt, hvor der er fokus på, om der er nye tiltag, som skal 
afprøves. Der kan også være fokus på, om der skal tages ekstra hånd om en pårørende. 

Aktuelt er der et forløb med VISO omkring to beboere. Forløbet har givet anledning til små forandringer i 
beboerens døgnrytme og at medarbejderne er blevet skarpere til at se beboerens signaler og handle 
forebyggende. 

Ifølge medarbejdere og leder er der gode resultater af NADA behandling af beboerne. Det kan fx bidrage 
til lindre uro og fjerne smerter – i en grad så forbruget af smertestillende medicin kan sættes væsentligt 
ned.  
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Tema 2. Dokumentation  Score 4 

Det er tilsynets vurdering, at der i meget høj grad arbejdes målrettet med dokumentation.  

De eksempler på dokumentation, som tilsynet gennemgår, fremstår opdaterede, fyldestgørende og 
retningsvisende med fokus på den enkelte beboers ressourcer og udfordringer.  

Der findes flere rigtig gode eksempler på relevante tilstande knyttet op på mål og handlingsanvisning. I 
enkelte tilfælde, kan nogle tilstande afsluttes eller gøres potentielle, for lettere at danne sig et overblik 
over den enkelte borgers aktuelle behov. 

Tilsynet finder et eksempel på, at en aktuel problematik står under en forkert tilstand, ligesom en aftale 
med en pårørende står under en tilstand og ikke under generelle oplysninger. Tilsynet anbefaler en 
løbende gennemgang af alle borgeres tilstande med mål og handlingsanvisninger for på den måde at 
sikre, at dokumentationen er helt opdateret, ikke mindst for at understøtte overgangen, når beboerne 
skal flyttet til nyt plejecenter. 

Der ses et fint referat af en beboers årssamtale, hvilket der ifølge ledelse og medarbejder er stor fokus 
på at få afholdt. 

Ifølge medarbejderne er døgnrytmeplanen og beboernes livshistorie af meget stor betydning. Derfor er 
der fokus på at døgnrytme opdateres løbende, så det altid fremgår hvilken tilgang, der fungerer bedst. 

Tema 3. Personlig pleje og praktisk hjælp Score 4 

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

Ifølge medarbejderne arbejdes der fortsat med beboermatrix, hvor beboerne gennemgås og placeres i en 
matrix ud fra kompleksiteten i deres behov. Placeringen er herefter styrende for hvilke kompetencer 
medarbejderne, som varetager opgaverne, skal have. 

Kontinuitet i plejen sikres gennem døgnrytmeplanen og at det er kendte medarbejdere, som kommer hos 
beboerne. Der arbejdes ligeledes med kontaktpersonordning. Særligt ved beboere med komplekse eller 
særlige opgaver er det vigtigt med kontinuitet, vurderer medarbejderne. Ifølge leder vil der også 
fremadrettet være fokus på at sikre kontinuiteten. Leder arbejder med at etablere et system, som kan 
understøtte, at der er to fast tilknyttede medarbejdere til hver beboer og en kendt afløser. 

Ifølge sygeplejerske er der meget fokus på medicinforbrug og der gives eksempler på, at flere beboere i 
tæt samarbejde med egen læge er blevet trappet ud af medicin. 

Beboerne er generelt meget tilfredse med de ydelser, som de modtager. En beboer giver dog udtryk for 
en smule utilfredshed med rengøring. Her observerer tilsynet, at der ligger visne blade under spisebordet 
ved vinduet. På samme besøg observeres der en kraftig lugt af urin fra badeværelset. Leder oplyser, at 
medarbejder søger at forebygge lugtgener ved at tømme toiletspand hos borger to gange dagligt, men at 
borger ikke altid selv skyller ud i toilettet.  

Tema 4. Anerkendelse, inddragelse og indflydelse Score 5 

Medarbejderne lægger vægt på at have en god relation til beboerne, da det er udgangspunkt for 
dialogen. De møder beboerne ud fra en individuel tilgang og med fokus på den enkeltes behov. 

Ifølge medarbejderne bruges der meget tid på at møde de pårørende i deres frustrationer over både 
flytning og nedlukning. De oplever, at det til gengæld betyder, at der skabes grundlag for et godt 
samarbejde.  
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Der holdes indflytningssamtaler med beboere og pårørende, samt opfølgende årssamtaler. Leder er med 
til en eller flere af disse samtaler. En beboer har oplevet en årssamtale og meget tilfreds med denne 
mulighed. 

Beboere og pårørende er generelt meget tilfredse med medarbejdere og ledelse. Især får 
centersygeplejersken ros for sin imødekommenhed og engagement i den enkelte borgers ve og vel. En 
pårørende giver udtryk for at opleve en stor lettelse ved at give slip på ansvaret vedr. sin demente 
ægtefælle og tillid til, at hun vil blive ringet op, når det er relevant. 

Tilsynet kan observere en anerkendende omgangstone og en uformel omgangsform, som giver indtryk 
af, at medarbejderne kender beboerne godt.  

Tema 5. Mad og måltider Score 5 

Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes på at skabe gode rammer omkring måltidet. 

Enkelte beboere spiser i egen bolig og medarbejderne er i disse tilfælde opmærksomme på, om 
beboeren har behov for selskab. Generelt er der meget fokus på ernæring og et tæt samarbejde med 
Skovparken. 

Ifølge medarbejderne har der været afholdt særlige middage med mad fra hhv. en kinesisk og en 
mexicansk restaurant. I sommers havde de flere gange lejet en softice maskine og havde besøg af en 
pølsevogn. Beboerne er ifølge medarbejderne glade for denne type af nye oplevelser.  

Beboerne giver udtryk for tilfredshed med mad og måltider. 

Tema 6. Aktiviteter  Score 5 

Efter en sommer med mange udendørs aktiviteter, har der i efteråret ifølge medarbejderne været lukket 
ned for mange af de sædvanlige aktiviteter. Medarbejderne forsøger dog at fastholde en nogenlunde 
normal hverdag.  Beboerne har hele tiden kunnet spise sammen, hvilket har haft en stor betydning i 
forhold til det sociale liv.  

Der har været tid til individuelle aktiviteter og kontakt-øer, oplever medarbejderne. Det kan være at 
sætte sig ind og synge en sang, gå en tur eller blot sidde og holde i hånden. Mange beboere har behov 
for at tale om, hvorfor de skal flyttet og hvornår de får besked mv. Det er svært for dem at forstå 
behovet for at nedlægge plejecenteret. På demensafsnittet har beboerne ikke fået noget at vide om 
flytningen, da det vil gøre dem unødigt urolig.  

På dagen for tilsynet genoptages onsdagshygge i spisestuen for første gang, hvor medarbejderne skal stå 
for arrangementet. Det har førhen været værdighedsmedarbejder, som forestod dette. Der skal spilles 
pakkespil med terninger om gevinster, mens der serveres varm kakao og boller. Tilsynet kan observere, 
at medarbejderne forsøger at skabe en festlig stemning.  

Tema 7. Organisation og ledelse Score 5 

Tilsynet vurderer, at der er en ansvarlig og fagligt kompetent ledelse, der har fokus på beboernes trivsel, 
og som på relevant vis understøtter faglig udvikling og kvalitet i medarbejdergruppen.  

Medarbejderne giver udtryk for, at der er et godt arbejdsmiljø, som er præget af en rolig og rar 
atmosfære. Der er åbenhed og forståelse mellem kollegerne og der er mulighed for at udvikle sine 
kompetencer. 

Leder holder i øjeblikket en række små gruppemøder med 4-5 medarbejdere ad gangen, hvor der er 
fokus på den kommende flytning og hvad, der skal til for, at det bliver godt. Det giver et rum til at tænke 
nye tanker og reflektere. Medarbejderne er på den ene side kede af, at Johan Riis Minde skal nedlægges, 
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og på den anden side spændte på den nye udfordring. Alt i alt føler de sig ved godt mod. Langt de fleste 
medarbejdere flytter med til Vejerslev.  

Der arbejdes med at lave små videoer til beboerne i Vejerslev, hvor medarbejderne præsenterer sig selv, 
da de på grund af corona ikke kan møde op personligt. 

Plejecenteret har ikke været ramt af corona. Der har løbende været meget fokus på hygiejne og isolation 
ved mistanke om smitte. Medarbejderne oplever, at der har været godt styr på tingene og at de hurtigt 
informeres ved ændringer i retningslinjer mv.  

Tema 8. Fysiske rammer og miljø Score 4 

Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer understøtter beboernes trivsel i hverdagen.  

Plejecentret skal inden for kort tid nedlægges og beboerne overflyttes til andre plejecentre. Der bliver 
derfor ikke længere visiteret nye beboere, hvilket betyder at flere boliger efterhånden står tomme. 

Ifølge leder skal der i december være fokus på at skabe ekstra god julestemning med lys og udsmykning, 
så tankerne kan ledes lidt væk. 

Beboerne er glade for deres boliger og de fysiske rammer. 

3. OPLYSNINGER OM TILSYNET 

Dato og tidspunkt for tilsynet 

Den 7. oktober kl. 13-16.30. 

Deltagere i interviews 

Leder Anne-Marie Pedersen 

Centersygeplejerske  

To medarbejdere 

To beboere og en pårørende til en tredje beboer 

Tilsynsførende  

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

 


