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1. Årsrapport for uanmeldte tilsyn på plejecentre i Vejle Kommune i 2019 
Ifølge Serviceloven § 151 skal kommunen udføre mindst et uanmeldt tilsyn på hvert af de plejecentre, som 

kommunen har tilsynsforpligtigelsen over for. I Vejle kommune drejer det sig om 17 kommunale 

plejecentre, 2 private plejecentre og 2 private friplejehjem. 16 af disse plejecentre har haft det uanmeldte 

tilsyn af Velfærdsstaben i 2019. 1 Grundet tidsfaktorer har fem af plejecentrene fået foretaget 2019- 

tilsynet i 2020. 

Tilsynet har undersøgt 95 beboers tilfredshed med hjælpen, som de modtager. Dette svaret til 11 % af de 

samlede plejepladser i Vejle Kommune. Derudover har tilsynet undersøgt 57 pårørendes tilfredshed med 

hjælpen, som borgerne modtager.  

2. Konklusion for tilsyn på alle 21 plejecentre i Vejle Kommune 
På baggrund af tilsynets resultater på de 21 plejecentre kan det samlet set konkluderes at kvalitetsmålene 

opfyldes tilfredsstillende. 

I forhold til tilsynets tilfredshedskategorier kan det konkluderes, at de undersøgte områder fra 

kvalitetsstandarden2 vurderes således: 

 På 19 af de 21 plejecentre vurderes den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende til at 

ligge i kategorien tilfreds.  

 På et af de 21 plejecentre vurderes den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende til at 

ligge i kategorien delvis tilfreds. 

 På et af de 21 plejecentre vurderes den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende til at 

ligge i kategorien ikke tilfreds. 

Tilfredsheden er udtryk for den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende i forhold til tilsynets otte 

målepunkter. Kategoriseringen af tilfredshedsoplevelsen er foretaget på baggrund af en samlet vurdering af 

beboernes og de pårørendes udsagn. I den samlede vurdering indgår ligeledes eksempler, observationer og 

indtryk. 

Tilsynets resultater viser varians i forhold til plejecentrenes opfyldelse af de enkelte kvalitetsmål. I forhold 

til målepunktet ”Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres” vurderes det at 15 af de 21 

plejecentre opfylder kvalitetsmålet. Til sammenligning er det i forhold til målepunktet ”Der er fokus på 

fleksibiliteten i indsatsen”, vurderet at 20 af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet.  

Lærings- og udviklingspunkter 
Tilsynet viser nogle gennemgående faktorer der danner grundlag for læring og udvikling i forhold til 

levering af pleje- og omsorgsindsatserne fremadrettet på plejecentrene.  

I henhold til målepunkt 1 viser resultaterne, at 98 % af beboerne oplever tryghed ved at tale med 

personalet omkring deres ønsker til den sidste tid. Det er dog vigtigt at pointere, at beboerne oplever dette 

som værende irrelevant og som værende et privat anliggende, de foretrækker at tale med deres pårørende 

om. Overvejelsen om at indføre en fast procedure for samtale med beboerne omkring deres ønsker til den 

sidste tid kan derfor diskuteres. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der i forbindelse med 

Ældretilsynet indgår vurdering af, om plejecentrene har afholdt samtale med beboerne om livets afslutning.  

                                                           
1 Oversigt over de plejecentre, som har haft et tilsynsbesøg - bilag 1 

2 Nærmere oplysning om Vejle Kommunes Kvalitetsstandard kan findes i Bilag 2 
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Tilsynets resultater danner endvidere grundlag for læringspotentiale, i forhold til at der blandt flere af 

beboerne ytres behov for mere social kontakt med andre beboere. På to plejecentre oplyses det, at der 

arbejdes med udvikling af fællesskaber. 

Af beboerinterviewene fremgår det ligeledes, at fire af plejecentrene har fokus på at inddrage beboernes 

ressourcer i de daglige gøremål på plejecentrene. Beboerne på disse plejecentre oplyser, at de oplever stor 

tilfredsstillelse ved at kunne bidrage med deres ressourcer til opgaverne. Dette vurderes som et 

læringselement i forhold til at sætte fokus på dette på de øvrige plejecentre. Samtidig skal det ses i kontrast 

til, at der blandt nogle af beboerne gives udtryk for manglende oplevelse af ikke at blive forstået og 

anerkendt for deres manglende ressourcer. 

I henhold til målepunkt 7 vurderes der et væsentligt læringselement i forhold til, at der på tværs af 

plejecentrene generelt gives udtryk for utilfredshed med konsistensen af det serverede kød. 

3. Baggrund for tilsyn 
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver udføres. Det følger af § 16 i den 

sociale retssikkerhedslov, at tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene, og den måde som opgaverne 

udføres på. Det kommunale tilsyn skal ifølge Servicelovens § 151 undersøge, om den hjælp som beboerne 

bliver tilbudt, er i overensstemmelse med den politisk fastlagte kvalitetsstandard.  Herunder at afdække 

både kvaliteten af indsatserne og den måde hjælpen leveres på. Dette gælder hjælpen til personlige og 

praktiske opgaver samt til træning, jf. servicelovens § 83, §83a og § 86.  

4. Formål med tilsyn  
Tilsynet skal medvirke til at sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed på de 

kommunale plejecentre, private friplejehjem og private plejecentre i Vejle Kommune.  

5. Hvad er undersøgt 
Det uanmeldte tilsyn har i 2019 undersøgt 95 beboers og 57 pårørendes tilfredshed med hjælpen til 

personlige og praktiske opgaver, samt tilfredshed med hjælpen til træning. Tilsynet har undersøgt otte 

kvalitetsmål fra kvalitetsstandarden. 

 Måden hjælpen bliver givet på, er præget af forståelse for den enkeltes ønsker om, hvordan livet 

leves  

 En imødekommende, ligeværdig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold 

 Der er fokus på en positiv udvikling uanset funktionsevne idet der fokuseres på ressourcer frem for 

begrænsninger 

 Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres 

 Tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og fleksibelt 

 Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen 

 Den mad, der leveres er sammensat ud fra en faglig opdateret viden og imødekommer behovet hos 

den enkelte 

 At tilbud om ældre-eller plejebolig i videst muligt omfang passer til den enkeltes ønsker og behov 
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6. Metode 
Seniorudvalget har i 2019 godkendt nuværende tilsynskoncept for kommunalt tilsyn på plejecentre og 

friplejehjem i Vejle Kommune. Tilsynskonceptet beskriver tilsynsmetode, tilsynets indhold og proces. 3 

Der er anvendt et standardiseret spørgeskema i dialogen med beboere og pårørende om den oplevede 

kvalitet.4 Spørgeskemaet er udformet med ja/nej svarmulighed samt med mulighed for at kommentere 

med eksempler på de enkelte målepunkter. 

Der hvor beboerne har givet samtykke, har der været taget kontakt til pårørende, som ligeledes er blevet 

interviewet ud fra det samme standardiserede spørgeskema. 

Formuleringerne er blevet tilpasset den enkelte beboers aktuelle forståelsesniveau. Der er fravalgt beboere 

med svær demens.  

På baggrund af beboernes og de pårørendes samlede tilfredshedsoplevelse i forhold til tilsynets otte 

målepunkter, er den samlede tilfredshed med plejecentret vurderet og kategoriseret i én af følgende 

kategorier. 

 Tilfredse 

 Delvis tilfredse 

 Ikke tilfredse 

Undersøgelserne er tilsyn og giver samtidig et grundlag for læring og udvikling, hvilket er i 

overensstemmelse med udmeldinger fra social- og Integrationsministeriet.5 

Tilsynets resultater opdeles i resultatafsnit for henholdsvis måling af beboer- og pårørende tilfredshed samt 

resultatafsnit for beskrivende tilfredshedsoplevelse fordelt på målepunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tilsynskoncept for Kommunalt tilsyn på plejecentre og friplejehjem i Vejle Kommune 2019   

4 Tilsynsmanuel for Kommunalt tilsyn på plejecentre og friplejehjem i Vejle Kommune - bilag 3 

5 Jævnfør rapporten fra Social- og Integrationsministeriet: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, udgivet af kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse 2012, side 60 
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7. Resultater  

7.1 Måling af beboernes tilfredshed  

1. Måden hjælpen bliver givet på, er præget af forståelse for den enkeltes ønsker om, hvordan 

livet leves  

Spørgsmål til 
beboeren 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Oplever du, at der 
bliver lyttet til dine 
ønsker og behov i 
forbindelse med den 
ydede hjælp og pleje, 
som du bliver tilbudt? 

86 (91 %) 8 (8 %) 1 (1 %) 

Oplever du, at 
hjælpen bliver 
tilrettelagt i et 
samarbejde med dig? 

86 (91 %) 8 (8 %) 1 (1 %) 

Oplever du tryghed 
ved at tale med 
personalet om dine 
ønsker til livets 
afslutning? 

93 (98 %) 2 (2 %)  

 

2. En imødekommende, ligeværdig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold 

Spørgsmål til 
beboeren 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Oplever du at blive 
behandlet med 
respekt? 

90 (95 %) 5 (5 %)  

Oplever du, at I har en 
ligeværdig dialog med 
personalet? 

83 (87 %) 5 (5 %) 7 (7 %) 

Oplever du, at der er 
en god tone, adfærd 
og kultur på stedet? 

86 (91 %) 9 (9 %)  
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3. Der er fokus på en positiv udvikling uanset funktionsevne idet der fokuseres på ressourcer 

frem for begrænsninger 

Spørgsmål til 
beboeren 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Bliver du støttet i dine 
muligheder for at 
holde dig selv i gang? 

87 (92 %) 8 (8 %)  

Oplever du, at du får 
brugt dine ressourcer i 
din hverdag? 

87 (92 %) 8 (8 %)  

 

4. Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres 

Spørgsmål til beboeren Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Er du tilfreds med den 
hjælp du får? 

84 (88 %) 10 (11 %) 1 (1 %) 

Kan den hjælp, du 
modtager være 
anderledes? 

27 (28 %) 67 (71 %) 1 (1 %) 

Oplever du, at 
personalet følger op på, 
hvordan du har det og 
tager hånd om din 
situation? 

87 (92 %) 8 (8 %)  

Ved skiftende 
personaler oplever du, 
at der er sammenhæng 
i den hjælp du 
modtager? 

86 (91 %) 9 (9 %)  

 

5. Tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og fleksibelt 

Spørgsmål til beboeren Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Antal der ikke 
træner (%) 

Oplever du, at de 
færdigheder, du har brug for 
i dine daglige gøremål, er en 
del af genoptrænings- og 
vedligeholdelsesforløbet? 

50 (53 %) 4 (4 %) 3 (3 %) 38 (40 %) 
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6. Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen 

Spørgsmål til 
beboeren 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Oplever du, at dine 
ønsker og behov for 
spontan aktivitet kan 
tilgodeses i 
hverdagen? 

86 (91 %) 3 (3 %) 6 (6 %) 

 

7. Den mad, der leveres er sammensat ud fra en faglig opdateret viden og imødekommer 

behovet hos den enkelte 

Spørgsmål til beboeren Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Er du tilfreds med 
maden, som der 
tilberedes/serveres? 

74 (78 %) 19 (20 %) 2 (2 %) 

Oplever du, at maden 
er indbydende og har 
den rigtige 
temperatur? 

75 (79 %) 18 (19 %) 2 (2 %) 

Kan du selv vælge hvor 
du vil indtage din mad? 

95 (100 %)   

 

8. At tilbud om ældre-eller plejebolig i videst muligt omfang passer til den enkeltes ønsker og 

behov 

Spørgsmål til 
beboeren 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Er du tilfreds med din 
bolig? 

91 (96 %) 4 (4 %)  

Oplever du at blive 
inddraget og 
motiveret til at 
deltage i de 
aktiviteter/sociale 
arrangementer, som 
der er tilknyttet 
stedet? 

89 (94 %) 4 (4 %) 2 (2 %) 
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7.2 Måling af pårørendes tilfredshed 
1. Måden hjælpen bliver givet på, er præget af forståelse for den enkeltes ønsker om, hvordan 

livet leves 

Spørgsmål til 
pårørende 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Oplever du, at der 
bliver lyttet til 
beboerens ønsker og 
behov i forbindelse 
med den ydede hjælp 
og pleje, som 
beboeren bliver 
tilbudt? 

53 (93 %) 4 (7 %)  

Oplever du, at 
hjælpen bliver 
tilrettelagt i et 
samarbejde med 
beboeren? 

54 (95 %) 3 (5 %)  

Oplever du, at 
beboeren er tryg ved 
at tale med personalet 
om sine ønsker til 
livets afslutning? 

57 (100 %)   

 

2. En imødekommende, ligeværdig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold 

Spørgsmål til 
pårørende 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Oplever du at 
beboeren bliver 
behandlet med 
respekt? 

56 (98 %) 1 (2 %)  

Oplever du, at 
beboeren har en 
ligeværdig dialog med 
personalet? 

54 (95 %) 3 (5 %)  

Oplever du, at der er 
en god tone, adfærd 
og kultur på stedet? 

52 (91 %) 5 (9 %)  
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3. Der er fokus på en positiv udvikling uanset funktionsevne idet der fokuseres på ressourcer 

frem for begrænsninger 

Spørgsmål til 
pårørende 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Bliver beboeren 
støttet i sine 
muligheder for at 
holde sig selv i gang? 

43 (75 %) 6 (11 %) 8 (14 %) 

Oplever du, at 
beboeren får brugt 
sine ressourcer i sin 
hverdag? 

44 (77 %) 6 (11 %) 7 (12 %) 

 

4. Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres 

Spørgsmål til 
pårørende 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Er du tilfreds med den 
hjælp beboeren får? 

45 (79 %) 9 (16 %) 3 (5 %) 

Kan den hjælp, 
beboeren modtager 
være anderledes? 

12 (21 %) 41 (72 %) 4 (7 %) 

Oplever du, at 
personalet følger op på, 
hvordan beboeren har 
det og tager hånd om 
beboerens situation? 

48 (84 %) 8 (14 %) 1 (2 %) 

Ved skiftende 
personaler oplever du, 
at der er sammenhæng 
i den hjælp beboeren 
modtager? 

39 (68 %) 8 (14 %) 10 (18 %) 

 

5. Tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og fleksibelt 

Spørgsmål til pårørende Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Oplever du, at de 
færdigheder, beboeren har 
brug for i sine daglige 
gøremål, er en del af 
genoptrænings- og 
vedligeholdelsesforløbet? 

10 (18 %)  47 (82 %) 
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6. Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen 

Spørgsmål til 
pårørende 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Oplever du, at 
beboerens ønsker og 
behov for spontan 
aktivitet kan 
tilgodeses i 
hverdagen? 

28 (49 %) 4 (7 %) 25 (44 %) 

 

7. Den mad, der leveres er sammensat ud fra en faglig opdateret viden og imødekommer 

behovet hos den enkelte 

Spørgsmål til 
pårørende 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Er du tilfreds med 
maden, som der 
tilberedes/serveres? 

38 (67 %) 6 (10 %) 13 (23 %) 

Oplever du, at maden 
er indbydende og har 
den rigtige 
temperatur? 

40 (70 %) 1 (2 %) 16 (28 %) 

Kan beboeren selv 
vælge hvor beboeren 
vil indtage sin mad? 

52 (91 %)  5 (9 %) 

 

8. At tilbud om ældre-eller plejebolig i videst muligt omfang passer til den enkeltes ønsker og 

behov 

Spørgsmål til 
pårørende 

Antal ja (%) Antal nej (%) Antal ved ikke 
(%) 

Er du tilfreds med 
beboerens bolig? 

50 (88 %) 4 (7 %) 3 (5 %) 

Oplever du at 
beboeren bliver 
inddraget og 
motiveret til at 
deltage i de 
aktiviteter/sociale 
arrangementer, som 
der er tilknyttet 
stedet? 

34 (60 %)  23 (40 %) 
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7.3 Beskrivende tilfredshedsoplevelse fordelt på målepunkter 
 

I henhold til målepunkt 1  

”Måden hjælpen bliver givet på, er præget af forståelse for den enkeltes ønsker om, hvordan livet leves” 

vurderes det, at 17 af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet. Hovedparten af de interviewede beboere 

på disse plejecentre giver udtryk for, at personalet generelt er gode til at lytte til deres ønsker og behov, og 

at personalet tilrettelægger hjælpen i et samarbejde med dem. Beboerne udtrykker ligeledes tryghed ved 

at tale med personalet, herunder omkring deres ønsker til den sidste tid. Hovedparten af de pårørende 

deler beboernes tilfredshed.  

På 4 af de 21 plejecentre vurderes det ikke at kvalitetsmålet opfyldes.  Blandt de interviewede er der 

manglende oplevelse af at blive imødekommet i forhold til ønsker og behov, hvilket der ikke kommenteres 

yderligere på. På et plejecenter gives der udtryk for utryghed ved at ytre sin mening. 

I henhold til målepunkt 2 

”En imødekommende, ligeværdig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold” vurderes det, at 18 

af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet. På disse plejecentre gives der blandt størstedelen af de 

interviewede beboere og pårørende udtryk for, at personalet behandler beboerne med respekt, og at der 

kommunikeres i en ligeværdig tone. Samtidig ytres der blandt beboerne ønske om at snakke mere med 

personalet og med andre beboere. Enkelte beboere kommenterer punktet med, at de ikke føler sig 

delagtiggjort i de samtaleemner der finder sted i forbindelse med måltider m.m., men at de oplever, at 

personalet taler om private forhold.  

På tre af de 21 plejecentre vurderes det ikke at kvalitetsmålet opfyldes. På disse plejecentre gives der 

blandt beboere og pårørende udtryk for manglende tilfredshed med informationsniveauet, samt udtryk for 

oplevelse af manglende åbenhed, ligeværdighed og respekt.  

I henhold til målepunkt 3 

”Der er fokus på en positiv udvikling uanset funktionsevne idet der fokuseres på ressourcer frem for 

begrænsninger” vurderes det, at 17 af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet. Blandt beboerne på disse 

plejecentre gives der udtryk for, at personalet generelt understøtter beboernes muligheder for at holde sig 

i gang, og beboerne oplever, at de får brugt deres ressourcer i deres hverdag. På fire af plejecentrene 

oplever beboerne særlig tilfredshed med at deres ressourcer tænkes ind i de daglige opgaver på 

plejecentret.  

På fire af de 21 plejecentre vurderes det ikke at kvalitetsmålet opfyldes. Der er blandt beboerne en 

oplevelse af at blive opfattet som værende mere ressourcestærke, end de selv oplever. De oplever 

manglende forståelse og anerkendelse fra personalet, når der er funktioner, de ikke selv kan varetage og 

har behov for hjælp til. 

I henhold til målepunkt 4 

”Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres” vurderes det at 15 af de 21 plejecentre 

opfylder kvalitetsmålet. På disse plejecentre gives der blandt beboere og pårørende generelt udtryk for 

tilfredshed med hjælpen der leveres og der opleves sammenhæng i indsatserne. Samtidig ytrer flere af 

beboerne, at hjælpen afhænger af, hvem der er på arbejde, og at de savner informationer om, hvornår de 
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kan forvente at modtage hjælpen. Desuden gives der blandt flere af beboerne udtryk for ønske om 

fællesskab med andre beboere.  

På to af plejecentrene oplyses det, at der arbejdes med udvikling af fællesskaber i forhold til at 

imødekomme beboernes ønske om sociale fællesskaber med andre beboere.  

På seks af de 21 plejecentre vurderes det ikke, at kvalitetsmålet opfyldes. Blandt nogle af beboerne og de 

pårørende er der ønske om at blive tilbudt bad og frisk luft oftere. Der opleves utilfredshed med ikke at 

blive orienteret om, hvornår der forventes hjælp, når der kaldes, samt utilfredshed med at hjælpen gives på 

varierende tidspunkter om aftenen, hvilket opleves at give uro. På et plejecenter gives der blandt de 

pårørende udtryk for utilfredshed med personalets manglende opfølgning på beboers tilstand.  

I henhold til målepunkt 5 

”Tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og fleksibelt” vurderes det at 16 af de 21 

plejecentre opfylder kvalitetsmålet. Størstedelen af beboerne på disse plejecentre oplever, at træningen er 

medvirkende til at understøtte deres færdigheder i hverdagen. Blandt de interviewede beboere er der en 

generel oplevelse af, at træningen har givet dem et større funktionsniveau og reduceret deres smerter 

samt for enkelte beboere bidraget til færre faldepisoder. Endvidere kommenteres det af flere beboere, at 

træningen har bidraget til store sociale gevinster, som de nødigt vil undvære. Blandt de pårørende gives der 

udtryk for, at personalet er gode til at motivere beboerne til at deltage i træningen på plejecentret, men at 

der ligeledes er stor forskel på de ansattes evne til at lykkedes med at motivere beboerne. 

På tre af de 21 plejecentre vurderes det ikke, at kvalitetsmålet opfyldes. På et plejecenter oplyses det, at 

træningen ofte aflyses. Derudover gives der blandt beboerne udtryk for manglende forståelse og 

tilfredshed med ikke at blive tilbudt træning.  

På to plejecentre er det ikke muligt at vurdere hvorvidt træningstilbuddet leveres som værende i 

overensstemmelse med kvalitetsmålet, da ingen af de interviewede beboere deltager i træningstilbuddet. 

I henhold til målepunkt 6 

”Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen” vurderes det at 20 af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet. 

Beboerne oplever, at personalet er gode til at imødekomme deres ønsker og behov for spontane aktiviteter 

i hverdagen. Der gives på flere af plejecentrene udtryk for, at personalet er gode til at tage individuelle 

ønsker når der arrangeres ture. På fire af plejecentrene oplyses det, at der er etableret aktivitetsgrupper, 

hvor beboerne drøfter og arrangerer udflugtsmålene.  

På et plejecenter gives der blandt de interviewede beboere udtryk for manglende tilfredshed med 

aktivitetstilbuddene, som de mener hovedsageligt henvender sig til kvinder. 

44 % af de interviewede pårørende er ikke bekendt med, i hvilket omfang plejecentret tilbyder spontane 

aktiviteter. Blandt de pårørende der svarer på spørgsmålet, ytrer størstedelen tilfredshed med 

plejecentrets muligheder for fleksibilitet i indsatserne. Flere pårørende oplever, at det ofte er beboerne der 

siger fra til aktivitetstilbuddene, hvilket er sammenstemmende med beboernes udtalelser om ikke at have 

behov for så mange aktiviteter. 

På et plejecenter vurderes det ikke at kvalitetsmålet opfyldes. Blandt de interviewede beboere opleves det 

ikke, at ønsker og behov for spontane aktiviteter imødekommes.  
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I henhold til målepunkt 7 

”Den mad, der leveres er sammensat ud fra en faglig opdateret viden og imødekommer behovet hos den 

enkelte” vurderes det at 19 af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet. Blandt beboerne på disse 

plejecentrene opleves maden hovedsageligt som værende indbydende, velsmagende og varieret. På et 

plejecenter oplyses det, at beboerne er med til at udarbejde madplanen.  

Blandt de interviewede pårørende opleves der ligeledes generel tilfredshed med madens kvalitet. Der gives 

blandt nogle af de pårørende udtryk for, at personalet gør meget ud af at anrette maden. Samlet set kan 

13% af de pårørende kan ikke udtale sig i forhold til målepunktet, da de ikke har været tilstede i forbindelse 

med måltiderne. 

På to af de 21 plejecentre vurderes det ikke at kvalitetsmålet opfyldes. De adspurgte beboere oplever 

generelt ikke, at maden er indbydende, velsmagende og varieret. Blandt nogle få af de interviewede 

beboere ytres der ønske om flere grøntsager i kosten, hvilket også kommenteres af pårørende. 

Gennemgående gives der på flere af plejecentrene udtryk for utilfredshed med kødets konsistens. 

Beboerne oplever, at kødet er for sejt, og at det derfor er meget svært at tygge kødet.  

I henhold til målepunkt 8 

”At tilbud om ældre-eller plejebolig i videst muligt omfang passer til den enkeltes ønsker og behov” 

vurderes det at 18 af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet. De interviewede beboere og pårørende på 

disse plejecentre oplever, at boligen opfylder ønsker og behov. Én pårørende ytrer ønske om at få 

installeret vaskemaskine i beboerens bolig, og anden pårørende ytrer utilfredshed med manglende vindue i 

badeværelset. 

På tre af plejecentrene vurderes det ikke at kvalitetsmålet opfyldes. Der udtrykkes utilfredshed med 

placering af henholdsvis skabe og bordplader i boligen. De pågældende beboere er kørestolsbrugere og 

beboere der er gående ved rollator. Disse beboere har ikke mulighed for at anvende henholdsvis skabe og 

bordplade grundet deres høje placeringer. 
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8. Konklusion  
På baggrund af tilsynets resultater på de 21 plejecentre kan det samlet set konkluderes at kvalitetsmålene 

opfyldes tilfredsstillende. 

I forhold til tilsynets tilfredshedskategorier kan det konkluderes, at de undersøgte områder fra 

kvalitetsstandarden vurderes således: 

 På 19 af de 21 plejecentre vurderes den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende til at 

ligge i kategorien tilfreds.  

 På et af de 21 plejecentre vurderes den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende til at 

ligge i kategorien delvis tilfreds. 

 På et af de 21 plejecentre vurderes den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende til at 

ligge i kategorien ikke tilfreds. 

Tilfredsheden er udtryk for den samlede tilfredshed blandt beboere og pårørende i forhold til tilsynets otte 

målepunkter. Kategoriseringen af tilfredshedsoplevelsen er foretaget på baggrund af en samlet vurdering af 

beboernes og de pårørendes udsagn. I den samlede vurdering indgår ligeledes eksempler, observationer og 

indtryk.  

Tilsynets resultater viser varians i forhold til plejecentrenes opfyldelse af de enkelte kvalitetsmål. I forhold 

til målepunktet ”Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres” vurderes den laveste 

tilfredshed. Her vurderes det at 15 af de 21 plejecentre opfylder kvalitetsmålet. Til sammenligning er det i 

forhold til målepunktet ”Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen”, vurderet at 20 af de 21 plejecentre 

opfylder kvalitetsmålet.  

Lærings- og udviklingspunkter 
Tilsynet viser nogle gennemgående faktorer der danner grundlag for læring og udvikling i forhold til 

levering af pleje- og omsorgsindsatserne fremadrettet på plejecentrene.  

I henhold til målepunkt 1 viser resultaterne, at 98 % af beboerne oplever tryghed ved at tale med 

personalet omkring deres ønsker til den sidste tid. Det er dog vigtigt at understrege, at beboerne oplever 

dette som værende irrelevant og som værende et privat anliggende, de foretrækker at tale med deres 

pårørende om. Overvejelsen om at indføre en fast procedure for samtale med beboerne omkring deres 

ønsker til den sidste tid kan derfor diskuteres. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der i 

forbindelse med Ældretilsynet indgår vurdering af, om plejecentrene har afholdt samtale med beboerne om 

livets afslutning.  

Tilsynets resultater danner ligeledes grundlag for læringspotentiale, i forhold til at der blandt flere af 

beboerne ytres behov for mere social kontakt med andre beboere. På to plejecentre oplyses det, at der 

arbejdes med udvikling af fællesskaber. 

Af beboerinterviewene fremgår det ligeledes, at fire af plejecentrene har fokus på at inddrage beboernes 

ressourcer i de daglige gøremål på plejecentrene. Beboerne på disse plejecentre oplyser, at de oplever stor 

tilfredsstillelse ved at kunne bidrage med deres ressourcer til opgaverne. Dette vurderes som et 

læringselement i forhold til at sætte fokus på dette på de øvrige plejecentre. Samtidig skal det ses i kontrast 

til, at der blandt flere af beboerne gives udtryk for manglende oplevelse af ikke at blive forstået og 

anerkendt for deres manglende ressourcer. 
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I henhold til målepunkt 7 vurderes der et væsentligt læringselement i forhold til, at der på tværs af 

plejecentrene generelt gives udtryk for utilfredshed med konsistensen af det serverede kød. 
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Bilag 1: Oversigt over plejecentre der har fået tilsyn 
Område Øst 

1. Atriumhaven 

2. Bakkeager 

3. Gulkrog, 

4. Rosengården 

5. Smidstrupparken 

Område Vest 

6. Bakkegården 

7. Hejlskov 

8. Holmegården 

9. Stensvang 

10. Ågården 

Område Nord 

11. Hovergården 

12. Højager 

13. Kastaniehaven 

14. Sandbjerg 

15. Sofiegården 

Demensenheden 

16. Kløverhaven 

17. Lindegården 

Private plejecentre 

18. Betty Sørensen, ved OK-fonden 

Privat Friplejehjem: 

19. Riis Friplejehjem, ved Danske Diakonhjem 

20. Meta Mariehjemmet, ved Fonden Mariehjemmene 

Privat Plejehjem med overenskomst med Vejle Kommune: 

21. Solgaven, ved Dansk Blindesamfund 
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Bilag 2: Begrebsafklaring 
I forbindelse med de kommunale tilsyn på Plejecentre i Vejle Kommune 2014 - 2017, er der samlet en begrebsafklaring for 

begreber, der forekommer i tilsynsrapporterne. 

Begreb Definition/forklaring 

Anbefaling Efter hvert tilsynsbesøg beskriver tilsynet evt. anbefalinger, som personalet skal følge op på. 

Centerlederen er ansvarlig for denne opfølgning. Tilsynet bliver orienteret om centerets handleplan 

Beboer En beboer er en borger, som ud fra en helhedsvurdering er visiteret til en plejebolig i Vejle Kommune 

ud fra 1 eller flere af nedenstående kriterier:  

 Behov for omfattende hjælp og pleje 

 Svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i den bolig, som beboeren boede i før 

flytning til plejecenter 

 Ude af stand til at strukturere hverdagen 

 Vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage initiativ til at spise og drikke 

 Kan ikke tilkalde hjælp 

 Har behov for beskyttelse mod sig selv eller andre 

 Har et særligt behov for at forebygge social isolation 

 Har et særligt behov for psykisk tryghed 

 Jf.” Indsatskatalog, Kvalitetsstandarder 2015”.  

Indsatskatalog ”Indsatskatalog 2019” er en del af Kvalitetsstandarden for Vejle kommune. Indsatskataloget 

indeholder forskellige kvalitetsstandarder for forskellige områder, eksempelvis er der en 

kvalitetsstandard for basisindsats i plejebolig, for personlige opgaver, for hjælp til rengøring mm. 

Hver kvalitetsstandard indeholder: Indsatsens lovgrundlag, hvilket behov indsatsen dækker, formålet 

med indsatsen, hvilke aktiviteter der indgår i aktiviteten, kriterier for hvem der kan modtage 

indsatsen, kompetencekrav til udfører, kvalitetsmål og hvordan der følges op på målene. 

 

Indsatskataloget kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside:  

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-

plejecenter/ 

Kvalitetsstandarden i 

Vejle Kommune 

Kvalitetsstandarden for Vejle Kommune står beskrevet i ”Indsatskatalog”. Dette indsatskatalog 

indeholder beskrivelse af politisk fastlagt serviceniveau for hjælp efter Serviceloven.  

Indsatskataloget kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside:  

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-

plejecenter/ 

Overensstemmelse med 

kvalitetsstandarden 

Tilsynskonsulent vurderer og konkluderer, om tilsynenes samlede resultater er i overensstemmelse 

med Vejle Kommunes politiske fastlagte kvalitetsstandard for Seniorområdet. 

Tilsynskonsulentens vurdering kvalificeres ved lederens og personalets faktuelle vurderinger på de 

fælles dialogmøder. 

Det enkelte tilsyns konklusion bliver en af følgende tre mulige: 

1) Overensstemmelse med kvalitetsstandarden  

2) Delvis overensstemmelse med kvalitetsstandarden  

3) Ikke overensstemmelse med kvalitetsstandarden 

Personlige opgaver Personlige opgaver er pleje, omsorg, strukturering af hverdag, indtagelse af mad, toiletbesøg, 

forflytninger.  Se nærmere i Indsatskatalog. 

4) Jf. ”Kommunernes Landsforenings fælles sprog 2” og ”Indsatskatalog ” 

Politisk fastlagt 

serviceniveau for 

Seniorområdet 

Det politiske fastlagte serviceniveau for Seniorområdet er beskrevet i Kvalitetsstandarden, som 

omfatter: ”Indsatskatalog ” 

Praktiske opgaver Praktiske opgaver omfatter tøjvask og rengøring. Se nærmere i Indsatskatalog. 

Jf.” Kommunernes landsforenings fælles sprog 2” og ”Indsatskatalog ”  

Påbud Efter hvert tilsynsbesøg beskriver tilsynet evt. påbud, som personalet skal følge op på inden for en 

kort tidsfrist. Centerlederen er ansvarlig for denne opfølgning samt for at give tilbagemelding til 

tilsynet om, hvordan de har efterfulgt påbuddet. 

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-plejecenter/
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-plejecenter/
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-plejecenter/
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-plejecenter/


18 
 

Tilfredshed I tilsyn 2019 spørges der til borgerens og de pårørendes oplevede tilfredshed med hjælpen. 

Tilfredshed bliver primært vurderet i forhold til politisk fastlagt serviceniveau i Kvalitetsstandarden og 

aftalt plan for hjælp. 

 

Tilsynets overordnede succeskriterie er, at alle deltagende beboere og pårørende generelt er 

tilfredse i forhold til det undersøgte kvalitetsmål.  

Det pointeres, at en beboer og pårørende godt kan være generelt tilfredse med hjælpen og alligevel 

have enkelt oplevelser, som de ikke er tilfredse med. 

 

Vurdering af tilfredshed ved den enkelte borger 

I undersøgelserne har beboerne og de pårørende svarmulighederne ja/nej samt mulighed for at 

kommentere med eksempler. 

 

Tilfredshed i konklusioner på de enkelte undersøgte områder 

Ved tilsynsbesøgenes afsluttende dialogmøder informerer tilsynskonsulenten centerleder omkring 

beboernes tilfredshed i henhold til hvert af tilsynets otte undersøgelsesområder. Dernæst tager 

tilsynskonsulenten kontakt til evt. pårørende og interviewer de pårørende ud fra det samme 

standardiserede spørgeskema, som beboerne er interviewet ud fra. Der konkluderes på beboernes 

og de pårørendes vurderinger i forhold til de otte kvalitetsmål og der foretages på baggrund deraf 

vurdering af og konklusion på om de enkelte kvalitetsmål opfyldes. Disse konklusioner vurderes 

primært i forhold til kvalitetsstandarden og sekundært i forhold til dokumenteret god plejepraksis 

samt Rapporten fra Social- og integrationsministeriet: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, 

udgivet af kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse 2012. 

Tilfredshedsgraden har to svarmuligheder: 

1) Ja 

2) Nej 

Derudover har beboeren og de pårørende mulighed for at kvalificere deres oplevelse af kvaliteten 

med eksempler.  

Tilsynskonsulentens vurderinger af beboernes tilfredshed gøres mere gyldige (valideres) ved 

centerledernes medvirken i vurderingerne af tilsynsresultaterne.  

Vurderingen af tilfredshed bliver yderligere gyldiggjort (valideret) på en pragmatisk måde, når leder 

formulerer handleplaner ud fra tilsynenes resultater. 

 

Tilfredshed i den samlede konklusion for tilsyn på det enkelte center 

I tilsynsrapporten til de enkelte centre vurderer og konkluderer tilsynskonsulenten, om de undersøgte 

forhold samlet er: 

1) Tilfredsstilende 

2) Delvis tilfredsstillende 

3) Ikke tilfredsstillende 

 

Tilfredshed i det samlede årsresultat for alle centre  

I årsrapport vurderer tilsynskonsulent på baggrund af de enkelte centres samlede konklusion, om de 

undersøgte forhold samlet set for alle tilsynsbesøgte centre er: 

1) Tilfredsstillende 

2) Delvis tilfredsstillende 

3) Ikke tilfredsstillende 

 

Træning I tilsynsundersøgelser 2019 menes der den del af træningen, som indgår i basisindsats i plejeboliger. 

Det kan omfatte vedligeholdende aktivitet og træning. Se nærmere i Indsatskatalog. 

Kvalitetsmål Vejle Kommunes politisk besluttede kvalitetsmål for Seniorområdet kan læses i Indsatskataloget, som 

kan ses på kommunens hjemmeside: 

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-

plejecenter/ 

 

Udviklingspotentiale Efter hvert tilsynsbesøg beskriver tilsynet evt. lærings- og udviklingspunkter, som personalet skal følge 

op på. Centerlederen er ansvarlig for denne opfølgning 

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-plejecenter/
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-plejecenter/


19 
 

Bilag 3: Tilsynskoncept for kommunale tilsyn 
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Bilag 4: Tilsynsmanuel for Kommunalt tilsyn på plejecentre og 

friplejehjem i Vejle Kommune 
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Bilag 5: Mere information om tilsyn på plejecentre 
Lovgivning vedrørende tilsyn på plejecentre og plejehjem 

Serviceloven § 151:  

§ 151. Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i 

overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til 

kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139. 

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på 

plejehjem m.v., jf. § 192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og 

personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og 

lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på 

området. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens forpligtelse efter stk. 1 og 2 gælder ikke tilbud, som er omfattet af socialtilsynet, jf. § 4 i lov om 

socialtilsyn. 

§ 151 a. Pligten til at følge op på enkeltsager og føre tilsyn, jf. § 148, stk. 1 og 2, og § 151, stk. 1, påhviler for lejere og beboere i 

friplejeboliger kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor friplejeboligerne ligger. 

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i 

friplejeboligerne. Tilsynet omfatter indsatsen over for de lejere og beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må 

ikke varetages af friplejeboligleverandører eller personer, der udfører opgaver for den friplejeboligleverandør, som tilsynet 

omfatter. 

Stk. 3. Som led i hvert tilsynsbesøg skal kommunalbestyrelsen sikre, at den service, der generelt leveres i friplejeboligbebyggelsen, 

er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation. 

§ 151 b. Konstaterer kommunalbestyrelsen ved tilsynsbesøget i friplejeboligerne, at borgeren ikke modtager den hjælp, som denne 

efter afgørelsen har krav på, skal kommunalbestyrelsen orientere borgeren og den kommune, der har truffet afgørelse efter denne 

lov, hvis denne ikke er identisk med beliggenhedskommunen. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele friplejeboligleverandøren de påbud, som er nødvendige for at sikre, at hjælpen leveres i 

overensstemmelse med afgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal meddele friplejeboligleverandøren, at undladelse af at levere 

hjælpen i overensstemmelse med afgørelsen kan medføre indberetning til Socialstyrelsen. Hvis friplejeboligleverandøren ikke 

efterkommer påbuddet, indberetter kommunalbestyrelsen straks forholdet til Socialstyrelsen. Kommunalbestyrelsen udarbejder 

indstilling til brug for afgørelser, der træffes af Socialstyrelsen. 

Retssikkerhedsloven, § 16: 

§ 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både 

indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. 

 

Om tilsyn i Vejle Kommune 

Info om tilsyn i Vejle Kommune og tilsynsrapporterne fra de enkelte centre kan ses på kommunens hjemmeside: 

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/aeldreboliger-og-pleje/bolig-paa-et-plejecenter/ 
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