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1. SOCIALTFAGLIGT TILSYN 
1.1 BAGGRUND 

Med henvisning til Servicelovens § 151 gennemføres det årlige uanmeldte tilsyn på 
plejecentre, friplejehjem og plejehjem i Vejle Kommune. Tilsynet har fokus på de 
kommunale opgaver, Servicelovens § 83, § 83a og § 86, der løses i overensstemmelse 
med de afgørelser, der er truffet efter disse paragraffer, samt kommunens 
kvalitetsstandarder1 jf. § 139.  

Tilsynets metode har været en dialog med borgere og pårørende på baggrund af Vejle 
Kommunes kvalitetsmål. Fokus har været at afdække, om hjælpen bliver leveret i 
henhold til kommunens kvalitetsstandard, samt borgernes og pårørendes oplevelse af 
kvalitet af den leverede hjælp.  

Der er anvendt spørgeskema i dialogen med borgere og pårørende.  

Resultaterne af tilsynsundersøgelsen kvalificeres yderligere ved et opsamlende 
dialogmøde med plejecentrets, friplejehjemmets eller plejehjemmets ledelse eller 
anden tilstedeværende medarbejder, der har deltaget i tilsynsbesøget samt den 
udarbejdede tilsynsrapport. Tilsynet har fokus på læring og udvikling frem for 
fejlfinding. 

Plejecenter Højager har den 17. oktober 2022 haft et uanmeldt tilsyn af 
tilsynskonsulenterne Maria Karmisholt Laursen og Janni Potempa, som er ansat ved 
Myndighedsafdelingen i Vejle Kommune. 

Tilsynet har været i dialog med fire borgere (heraf et ægtepar). To borgere har givet 
samtykke til, at pårørende kan kontaktes. Der skal tages højde for, at de interviewede 
borgere opleves som værende på forskellige kognitive niveauer i forhold til hukommelse 
og funktionsniveau. Tilsynet er et øjebliksbillede på den pågældende dag.  

                                                           
1 Vejle Kommunes Kvalitetsstandard 2022  
samlet-indsatskatalog-2022.pdf (vejle.dk) 
 
 
 
 
 

https://www.vejle.dk/media/45644/samlet-indsatskatalog-2022.pdf
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1.2 OVERORDNET VURDERING 

Myndighedsafdelingen har på vegne af Vejle Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på 
Plejecenter Højager. På baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet 
igennem interviews, observationer og skrifteligt materiale, er tilsynet kommet frem til 
følgende vurdering:  

Tilsynet vurderer, at Plejecenter Højager placeres i kategori tilfredse (se skema 1, 
under punkt 1.3 score i tilsynsrapporten) og på tilfredsstillende vis lever op til Vejle 
Kommunes kvalitetsstandarder og det politiske vedtagne serviceniveau. Højager 
vurderes til at kunne levere pleje, omsorg og praktisk hjælp af en god faglig kvalitet. 
Dog vurderes målepunkt/kvalitetsmål 5.Tilbud om træning og forebyggelse som 
tilgængeligt og fleksibelt  til delvis. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at borgerne på Plejecenter Højager er tilfredse 
med den hjælp, som de modtager.  

På Højager er der fire afdelinger/boenheder. Højager er et Eden-hjem. Højager arbejder 
med Eden og Eden filosofien, som en særlig indsats. Eden- står for minimering af 
ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Borgerne på plejecentret er blandt andet 
medbestemmende og inddrages i forhold til ønsker af indretning og mad. Der afholdes 
beboermøder, hvor der snakkes om ønsker til hverdagen til aktiviteter, ønsker til maden, 
erindring om gamle dage M.V. De medarbejdere, som kender til Eden, kan bidrage til, at 
der holdes fast i de opbyggede erfaringer og dele viden med hinanden.  Medarbejdere 
har været og nye medarbejdere er løbende på Eden kurset. Hverdagslivet vil løbende 
videreudvikles på plejecentret, ud fra Eden Alternatives 10 Principper. 

Det er tilsynets vurdering, at Plejecenter Højager er et plejecenter med 
imødekommende og omsorgsfulde medarbejdere og ledelse. Der er synlige og 
imødekommende medarbejdere under tilsynet, som er omsorgsfulde og opmærksomme 
på borgernes behov. I de fire afdelinger/boenheder er der synlighed af borgere i 
fællesarealerne. Ex. nogle borgere er i gang med morgenmaden/formiddagskaffen, 
nogle borgere er i gang med et spil og nogle medarbejdere nusser i køkkenet. I en 
afdeling/boenhed blev der spillet et spil, hvor borgerens finmotorik blev stimuleret. I 
løbet af dagen skete der forskellige aktiviteter på plejecentret. Da det var efterårsferie, 
var der på to afdelinger/boenheder medarbejdere, som havde fået lov til at tage børn 
med på arbejdet (hvis arbejdet tillod det), hvilket skabte liv og en positiv stemning på 
plejecentret. Den ene afdeling/boenhed har gennem mange år en huskat, hvilket er med 
til at skabe stor glæde og tryghed hos borgerne.   
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Plejecentret synliggøre aktiviteterne ved, at hænge en udførlig aktivitetsplan på 
opslagstavlerne i de fire afdelinger/boenheder. Der er ligeledes synlighed af 
dagen/dato og dagens måltid i de fire afdelinger/boenheder. 

Der er ansat to køkkenassistenter, som har ansvaret for to afdelinger/boenheder hver. 
Alt mad bliver købt ind og lavet på plejecentret. Frokostmåltidet (det varme måltid 
mad) og aftensmaden (smørrebrød) bliver tilberedt i de fire afdelinger/boenheder.  
Morgenmaden, frokostmåltidet og aftensmaden serveres efter den enkelte borgers 
ønsker og behov hertil, ex. nogle borgere vælger at spise i egen bolig. De fleste borgere 
ønsker at indtage de forskellige måltider i fællesarealerne (spisestuen) i de fire 
afdelinger/boenheder.   

Tilsynsførende observerede et frokostmåltid i en afdeling/boenhed, hvilket foregik i 
rolige og imødekommende rammer. Borgerne blev hjulpet med frokostmåltidet efter 
behov, og der var gennemgående medarbejder tilstede. Frokostmåltidet var opdelt ved 
tre borde og der var en medarbejder tilstede ved hvert bord. Der blev talt om løst og 
fast under frokostmåltidet, og der blev givet sig tid til frokostmåltidet.  

Der er på plejecentret ansat to sygeplejerske på 37 timer om ugen og en sygeplejerske 
på 32 timer om ugen. Sygeplejerskerne er blandt andet ind over administration af 
borgernes medicin og de sygeplejefaglige opgaver. Plejecentrets planlægger er også 
uddannet sygeplejerske. Der er ansat en aktivitetskoordinator på 37 timer om ugen. Der 
er ansat en fysioterapeut på 37 timer om ugen. Aktivitetskoordinatoren som er uddannet 
ergoterapeut, og står for aktiviteter med borgerne. Fysioterapeuten står for træning 
med borgerne. Aktivitetskoordinatoren og fysioterapeuten har et tværfagligt 
samarbejde i hverdagen.                                                                                                             

Hvordan arbejder plejecentret med klippekort: Alle borgere modtager klippekorts 
indsatser. Plejecentret opfordrer til at indsatsen benyttes til aktiviteter efter ønske, 
men ønsker borgeren at klippekortet anvendes til eksempelvis, rengøring, tilgodeses det 
ønske. Indsatsen planlægges efter gældende regler.  
 

1.3 SCORE 

For hvert overordnede kvalitetsmål/målepunkt, der undersøges i tilsynet, opnår 
plejecentret, friplejehjemmet eller plejehjemmet en score fra 1-4, hvor 4 er det bedste.  

(Temaer, som ikke er relevante for det pågældende plejecenter, friplejehjem eller 
plejehjem, tæller ikke med i den overordnede vurdering).  
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4. Hjælpen leveres fuldt ud i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet 
3. Hjælpen leveres i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet 
2. Hjælpen leveres delvis i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet 
1. Hjælpen leveres ikke i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet 

Tilsynets overordnede vurdering placeres i følgende kategorier:  

• Tilfredse 
• Delvis tilfredse 
• Ikke tilfredse 

Skema 1 

Overordnet vurdering Kategori 

Tilsynets overordnede vurdering af 
Plejecenter Højager 
 

Tilfredse 
 

Kvalitetsmål/målepunkt Score  

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

4. Hjælpen leveres fuldt ud i 
overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 

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

4. Hjælpen leveres fuldt ud i 
overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 
 

3.Der er fokus på en positiv udvikling 
uanset funktionsevne, idet der fokuseres 
på ressourcer frem for begrænsninger 
 

4. Hjælpen leveres fuldt ud i 
overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 
 

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

3. Hjælpen leveres i overensstemmelse 
med kvalitetsmålet/målepunktet 
 

5.Tilbud om træning og forebyggelse som 
tilgængeligt og fleksibelt   
 

2. Hjælpen leveres delvis i 
overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 
 

6.Der er fokus på fleksibiliteten i 
indsatsen 

3. Hjælpen leveres i overensstemmelse 
med kvalitetsmålet/målepunktet 
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7.Den mad, der leveres, er sammensat ud 
fra en faglig opdateret viden og 
imødekommer behovet hos den enkelte 
 

4. Hjælpen leveres fuldt ud i 
overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 
 

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

4. Hjælpen leveres fuldt ud i 
overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 
 

 

1.4. DATA OG TILSYNETS VURDERING I FORHOLD TIL 
KVALITETSMÅL/MÅLEPUNKTER 

Tilsynsførende vurderer de indsamlede data inden for de 8 kvalitetsmål/målepunkter, 
som fremgår af indsatskataloget (kvalitetsmål/målepunkter for den enkelte indsats) for 
Vejle Kommune.  

Kvalitetsmål/målepunkt 1 

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

Borgernes oplevelser  

De fire interviewede borgere oplever, at deres ønsker og behov bliver lyttet til i 
forbindelse med den ydede hjælp og pleje, de bliver tilbudt.   

De fire interviewede borgere oplever, at hjælpen bliver tilrettelagt i samarbejde med 
dem.   

En af de interviewede borgere udtrykker:  

”Ja – hjælpen bliver tilrettelagt i samarbejde med mig. Jeg kan sagtens fortælle 
medarbejderne hvordan jeg gerne vil have hjælpen og mine behov bliver imødekommet.”  

De fire interviewede borgere oplever, at de kan videreføre deres vante daglige rutiner.    

Tre af de interviewede borgere udtrykker:  

”Ja – jeg har nogle daglige vante rutiner. Jeg sidder meget i min bolig og hører musik, 
hvilket betyder meget for mig.” 
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Ægtepar svarer fælles: ”Ja – vi har nogle vante daglige rutiner, og vi deltager i mange 
af de aktiviteter som foregår på plejecentret.”  

To af de interviewede borgere oplever, at borgeren med tryghed kan tale med 
medarbejderne omkring ønsker til livets afslutning. To af de interviewede borgere 
svarer nej til spørgsmålet.    

Fire af de interviewede borgere udtrykker:  

”Ja – jeg kan med tryghed tale med medarbejderne omkring ønsker til livets afslutning, 
men jeg har ikke brugt muligheden.” 

”Ja – men jeg har endnu ikke haft brug for, at drøftet ønsker til livets afslutning med en 
medarbejder.” 

Ægtepar svarer fælles: ”Nej – da vi allerede har fået skrevet vores sidste vilje. Når vi 
svarer nej til spørgsmålet, så er det ikke negativt ment, det er fordi vi har styr på vores 
ønsker til livets afslutning.” 

Evt. pårørendes kommentarer 

”Ja – borgeren har helt afgjort videreføre sine vante daglige rutiner på plejecentret. 
Borgeren er meget social på plejecentret og daltager i mange aktiviteter.” 
 
”Ja – borgerne har helt sikkert fået nogle gode rutiner på plejecentret. Det er godt for 
borgerne, at der er kommet en anden struktur end inden borgerne flyttede ind på 
plejecentret. Ex. borgerne har fået nogle faste sunde rutiner i forhold til 
spisetidspunkter og faste dage/tidspunkter for deltagelse i forskellige aktiviteter m.m., 
hvilket virker til at give borgerne en god sund struktur i hverdagen. Borgerne trives, og 
har fået en hverdag der fungerer. Den ene borger får sin sidste livskvalitet på 
plejecentret, og det er jeg tryg med.” 

Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres fuldt ud 
i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvalitetsmål/målepunkt 2 

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

De fire interviewede borgere oplever, at de bliver behandlet med respekt.   

To af de interviewede borgere udtrykker:  

Ægtepar svarer fælles: ”Ja – vi oplever, at vi bliver behandlet med respekt og ordet er 
frit.” 

De fire interviewede borgere oplever, at de har en ligeværdig dialog med 
medarbejderne.  

De fire interviewede borgere oplever, at der er en god tone, adfærd og kultur på stedet.   

Evt. pårørendes kommentarer 

”Ja – jeg oplever, at der er en god tone, adfærd og kultur på plejecentret. Jeg er altid 
blevet taget godt imod, når jeg skal besøge min pårørende på plejecentret.” 

Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet  

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres fuldt ud 
i overensstemmelse med kvalitetsmålet.                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvalitetsmål/målepunkt 3 

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

Borgernes oplevelser  

De fire interviewede borgere oplever, at de bliver støttet i deres muligheder for at blive 
holdt i gang. 

To af de interviewede borgere udtrykker: 

Ægtepar svarer fælles: ”Ja – vi bliver støttet i vores muligheder for at blive holdt i 
holdt i gang. Jeg går lange ture. Jeg har fået en rollator, så nu kan vi gå ture sammen. 
Der er et værksted for mænd, så her kan min ægtefælle også blive holdt i gang.”  

De fire interviewede borgere oplever, at de får brugt deres ressourcer i hverdagen.   
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En af de interviewede borgere udtrykker: 

”Ja – jeg bliver støttet i at blive holdt i gang, og jeg får brugt mine ressourcer i 
hverdagen. Jeg får hjælp af medarbejderne til de opgaver, som jeg ikke selv kan. Jeg 
gør det jeg selv kan i hverdagen, og jeg vil gerne fastholde mine ressourcer. Jeg ved, at 
jeg altid kan ringe efter en medarbejder, som kan hjælpe mig.” 
 
 Evt. pårørendes kommentarer 

Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres fuldt ud 
i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvalitetsmål/målepunkt 4 

Størst mulig kontinuitet og helhed i den indsats, der leveres 

Borgernes oplevelser 

De fire interviewede borgere oplever, at de er tilfredse med den hjælp, de modtager i 
forbindelse med personlig pleje, rengøring og tøjvask.  

Tre af de interviewede borgere udtrykker:  

Ægtepar svarer fælles: ”Ja – vi er tilfredse med den hjælp vi modtager. Jeg er meget 
selvhjulpen. Jeg hjælper blandet andet med at anrette og servere mad, samt tørre støv 
af i vores bolig. Vi havde/har en positiv tilgang til, at vi skulle flytte på plejecenter.” 

”Ja – det er positivt, at jeg har fået hjælp af medarbejdere i forhold til at få styr på min 
inkontinens og bleer, da der i starten var lidt udfordringer, men nu er der styr på det.”  

De fire interviewede borgere oplever ikke, at den hjælp, de modtager, kan være 
anderledes.   
En af de interviewede borgere udtrykker:  

”Ja – og hvis der er noget som skal være anderledes, så kan jeg sige det til en 
medarbejder. Jeg kan sagtens tale med medarbejderne.” 
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De fire interviewede borgere oplever, at medarbejderne følger op på, hvordan de har det 
og tager hånd om deres situation.   
 
De fire interviewede borgere oplever, at der ved skiftende medarbejdere er 
sammenhæng i den hjælp, de modtager.  

Evt. pårørendes kommentarer 

”Når jeg besøger borgeren, så er borgeren altid pæn og ren i tøjet, hvilket er positivt. 
Borgeren havde svært ved, at få skiftet tøjet inden borgeren flyttede på plejecenter.” 
 
”Jeg tror, at medarbejderne følger op på borgerne, og borgerene siger ikke andet. Jeg 
ved ikke om der er sammenhæng i den hjælp borgerne modtager, hvis der er skiftende 
medarbejder, da jeg oplever, at det er de samme medarbejdere der hjælper borgerne, 
hvilket er positivt.” 

Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 

Tilsynsførendes observationer: 

En af de interviewede borgers rollator fremstod ikke renholdt. På badeværelsesgulvet, 
var der en mørk plet (måske blod) foran toilettet.  

En af de interviewede borgers gulve i stuen og omkring sofabordet var beskidt, hvilket 
grundes borgerens psykiske situation. En medarbejder oplyser, at borgeren i perioder er 
svært at motivere til hjælp til rengøring. Medarbejderen oplyser, at medarbejderne 
dagligt er opsøgende og motivere borgeren til, at borgerens bolig bliver holdt rent og 
ryddelig, hvilket ikke altid lykkedes. 

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres i 
overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvalitetsmål/målepunkt 5 

Tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og fleksibelt  

Borgernes oplevelser  

En af de interviewede borgere oplever, at borgerens færdigheder bliver brugt i deres 
daglige gøremål og er en del af genoptrænings-, vedligeholdelses- og træningsforløbet. 
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En af de interviewede borgere svarer delvis til spørgsmålet. To af de interviewede 
borgere svarer nej til spørgsmålet.    

Fire af de interviewede borgere udtrykker: 

”Ja – jeg er blevet tilbudt træning og jeg har selv fravalgt træning, da jeg træner 
selv.” Centerlederen oplyser, at borgeren modtager rehabilitering i den daglige pleje. 
Derudover motiveres borgeren til vedligeholdende træning, på grund af stor overvægt, 
hvilket borgeren ikke ønsker at modtage. Borgeren tilbydes at deltage i stolegymnastik 
og erindringsdans, hvilket borgeren ikke ønsker at gøre brug af. 
 
”Delvis – jeg deltager en gang om ugen til fællestræning/stolegymnastik. Jeg er ikke 
blevet tilbudt individuel træning, hvilket jeg ønsker.” Centerlederen oplyser, at 
borgeren modtager rehabilitering i den daglige pleje. Borgren tilbydes vedligeholdende 
træning i form af stolegymnastik og erindringsdans  
 
Ægtepar svarer fælles: ”Nej – jeg træner selv. Vi er ikke blevet tilbudt træning.”  

De fire interviewede borgere oplever, at medarbejderne taler med dem om hvilke fysiske 
aktiviteter, der er meningsfulde for dem at deltage i.   

Fire af de interviewede borgere udtrykker: 

”Ja – jeg deltager til de fysiske aktiviteter, og medarbejderne er gode til at minde mig 
om hvad der foregår. Jeg ønsker fysisk at få udleveret et aktivitetsprogram, så jeg kan 
følge med i hvad der foregår af aktiviteter på plejecentret.” 
 
Ægtepar svarer fælles: ”Ja – medarbejderne minder os om de forskellige fysiske 
aktiviteter, og vi deltager i ex. film, busture, gåture, sang og oplæsning.” Centerlederen 
oplyser, at den ene borger modtager rehabilitering i plejesituationer, men har haft et 
ustabilt forløb på grund af sygdom. Dette har betydet, at der har været begrænset 
mulighed for at deltage i vedligeholdende træning i form af stolegymnastik og 
erindringsdans. Centerlederen oplyser, at den anden borger ikke modtaget træning, da 
borgeren selvstændig kan holde sig aktiv. 
 
”Nej – jeg fravælger selv de fysiske aktiviteter, hvilket er efter mit eget ønske.” 

Evt. pårørendes kommentarer 

”Jeg oplever ikke, at borgeren er blevet tilbudt individuel træning, hvilket borgeren 
ønsker. Borgeren ønsker, at få udleveret et fysisk aktivitetsprogram. Medarbejderne er 
gode til at minde borgerne om, hvad der sker af fysiske aktiviteter i løbet af dagen.” 
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”Jeg har et ønske om, at borgerne tilbydes træning. Jeg ønsker synlighed af, hvilken 
træning borgerne bliver tilbudt.” 

Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 

Tilsynsførendes observationer: Der observeres, at plejecentret i en periode på tre uger 
har været uden en fysioterapeut, men der er lige startet en fysioterapeut. 
Centerlederen oplyser, at der under tilsynet var ansat en ny fysioterapeut som under 
tilsynet var under sit introduktions forløb. Inden havde plejecentret haft to måneder 
uden terapeut, på grund af jobskifte.  

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres delvis i 
overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet.                                                             
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvalitetsmål/målepunkt 6 

Der er fokus på fleksibiliteten i indsatsen 

Borgernes oplevelser 

De fire interviewede borgere oplever, at deres ønsker og behov for spontan aktivitet kan 
tilgodeses i hverdagen.   

En af de interviewede borgere udtrykker:  
 
”Ja – jeg tror spontan aktivitet er en mulighed, hvis medarbejderne har tid. men jeg har 
aldrig prøvet det.” 

Evt. pårørendes kommentarer 

”Jeg ved ikke om spontan aktivitet er en mulighed for borgeren.” 
 
”Jeg ved ikke, om borgernes ønsker og behov for spontan aktivitet kan tilgodeses i 
hverdagen. Jeg ved ikke om klippekort er tilbudt borgerne, og hvordan borgerne 
eventuelt anvender deres klippekort.”  

Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres i 
overensstemmelse/i overensstemmelse med kvalitetsmålet.  
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvalitetsmål/målepunkt 7 

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

Borgernes oplevelser  

De fire interviewede borgere oplever, at de er tilfredse med maden, som der 
tilberedes/serveres.     
 
Tre af de interviewede borgere udtrykker:  

Ægtepar svarer fælles: ”Ja – mon ikke, maden er rigtig god. Der bliver også taget 
hensyn til den enkelte borger i forhold til maden.” 

”Ja – jeg er tilfreds med maden, og der er dejligt smørrebrød til aftensmad, hvor jeg 
selv kan vælge hvilke stykker smørrebrød, som jeg ønsker at spise” 

De fire interviewede borgeren oplever, at maden er indbydende og har den rigtige 
temperatur.     

De fire interviewede borgere oplever, at de selv kan vælge, hvor de vil indtage/spise 
deres mad.   
 
To af de interviewede borgere udtrykker:  
 
”Ja – jeg kan selv vælge, hvor jeg vil spise min mad. Grundet min psykiske situation, så 
vælger jeg at spise i min bolig, med jeg kan sagtens spise fælles, hvis jeg ønsker det.” 
 
”Ja – jeg kan selv vælge hvor jeg vil indtage/spise min mad, men jeg spiser fælles.” 

Evt. pårørendes kommentarer 

”Det er meget positivt, at borgerne har fået en fast struktur i forhold til 
spisetider/indtagelse af måltider, hvilket har overrasket mig positivt. Jeg oplever, at 
den faste struktur har en positiv indflydelse på borgerne.” 
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Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet 

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres fuldt ud 
i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet.   

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvalitetsmål/målepunkt 8 

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

Borgernes oplevelser  

De fire interviewede borgere oplever, at de er tilfredse med deres bolig.  
 
De fire interviewede borgere oplever, at de bliver inddraget og motiveret til at deltage i 
de aktiviteter/sociale arrangementer, som er tilknyttet stedet.   
 
Fire af de interviewede borgere udtrykker: 
 
Ægtepar svarer fælles: ”Ja – medarbejderne er rigtig gode til at inddrage og motivere 
os til deltagelse i de aktiviteter/sociale arrangementer, som plejecentret tilbyder. 
Medarbejderne er rigtige gode og opmærksomme på os og vores behov.” 
 
”Ja – og medarbejderne minder mig om sociale aktiviteter/sociale arrangementer, og 
jeg deltager.”  
 
”Ja – medarbejderne inddrager og motivere til at deltage i aktiviteter/sociale 
arrangementer, men jeg fravælger selv og deltager ikke grundet min psykiske tilstand.” 

Evt. pårørendes kommentarer 

”Ja – der er tilfredshed med borgerens bolig. Vi har hjulpet borgeren med at indrette 
boligen, så der er genkendelighed for borgeren.” 

Vurdering af om hjælpen leveres i overensstemmelse med 
kvalitetsmålet/målepunktet  

På baggrund af observationer samt udtalelser vurderes det, at hjælpen leveres fuldt ud 
i overensstemmelse med kvalitetsmålet/målepunktet. 
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1.5 TILSYNETS SAMLEDE BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 
TIL VIDERE KVALITETSUDVIKLING 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den 
fremadrettede udvikling på plejecentret/friplejehjemmet/plejehjemmet. 
 
 
 
BEMÆRKNINGER ANBEFALINGER 

Kvalitetsmål/målepunkt 4: 
1.Tilsynet bemærker, at en af de 
interviewede borgers rollator ikke 
fremstod renholdt. Gulvet på 
badeværelset foran toilettet 
fremstod med en mørk plet (måske 
blod).  
 
2. Tilsynet bemærker, at gulvet i 
stuen og omkring sofabordet var 
beskidt. En medarbejder oplyser, 
at borgeren i perioder er svær at 
motivere til hjælp til rengøring, 
hvilket hænger sammen med 
borgerens psykiske situation. 
 

Kvalitetsmål/målepunkt 4: 
1.Tilsynet anbefaler, at der er 
fokus på renholdelse af borgerens 
rollator, samt at 
badeværelsesgulvet fremstår 
renholdt.  
 
 
2.Tilsynet anbefaler, at der 
fortsat er fokus på, at borgeren 
dagligt motiveres og tilbydes 
renholdelse af borgerens bolig. 
 

 

 
 

Kvalitetsmål/målepunkt 5: 
3.Tilsynet anbefaler, at der er 
fokus på, at borgerne bliver 
tilbudt træning. Samt 
imødekomme pårørendes ønske om 
synlighed af, hvilken træning 
borgerne modtager.  
 
4.Tilsynet anbefaler, at der er 
fokus på en borgers ønske om, at 
få udleveret et fysisk 
aktivitetsprogram, så borgeren 
kan følge med i hvad der forgår af 
aktiviteter på plejecentret. 
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 Kvalitetsmål/målepunkt 6:  
5.Tilsynet anbefaler, at der er 
fokus på:  
- At pårørende ikke ved, om 
borgeres ønsker og behov for 
spontan aktivitet kan tilgodeses i 
hverdagen. 
- At der er synlighed for 
pårørende omkring tilbud om 
klippekort, og hvordan borgerne 
anvender deres klippekort i 
hverdagen. 

1.6 LÆRINGSPERSPEKTIV OG KVALITETSSIKRING 

I forbindelse med tilsynet er alle relevante borgere/pårørende udsagn og 
tilsynsførendes observationer drøftet med og videregivet til centerlederen eller anden 
tilstedeværende medarbejder, hvilket medvirker til læring, udvikling og 
kvalitetssikring. 

Det vurderes i almindelighed væsentligt, og plejecentret, friplejehjemmet eller 
plejehjemmet opfordres til, at der er fokus på opfølgningerne på tilsynets samlede 
bemærkninger, anbefalinger, udtalelser fra borgere, udtalelser fra pårørende og 
tilsynets andre observationer. Dette med henblik på læring, udvikling og 
kvalitetssikring. 

1.7 ÅRETS FOKUSPUNKT - KVALITETSMÅL/MÅLEPUNKT 5 

Hvordan arbejder plejecentret med kvalitetsmål/målepunkt 5? 

Kvalitetsmål/målepunkt 5: Tilbud om træning og forebyggelse som tilgængeligt og 
fleksibelt 

Alle borgere modtager pleje ud fra den rehabiliterende tilgang. Rehabilitering er en del 
af hverdagen. Højager forstår rehabilitering som borgerens måde, at mestre sin egen 
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situation bedst muligt, ud fra borgerens individuelle forudsætninger og situationen. Heri 
ligger der forebyggelse, træning i vedligeholdelse af almindelige dagligdags funktioner.  
Borgernes funktionsniveau, gennemgås på rehabiliteringsmøder, hvor terapeuten er 
tovholder og hvor træningspotentialet vurderes jævnligt.  
Ved ændringer i borgernes funktionsniveau vurderes det, om der skal iværksættes 
genoptræning eller vedligeholdende træning. Borgere der tilbydes træningen 
medinddrages i beslutningen, for at sikre gode forløb og selvbestemmelse.  
Borgere der udskrives fra sygehuset med en individuel genoptræningsplan prioriteres 
højt, da der heri ligger mulighed for udvikling.  
Alle borgere tilbydes deltagelse i erindringsdans og stolegymnastik to x ugentlig, som 
vedligeholdende træning.  
I forhold til forebyggelse, anvender vi TOBS, som værktøj til tidlig opsporing af 
begyndende sygdom.  
Endvidere handler Højager ud fra almindelig sund fornuft, på den måde sikres ekstra 
væske i varmen og at påklædningen er tilpasset årstiden.  
Som altid er god hygiejne udgangspunktet for at sikre forebyggelse af sygdom.  

2. OPLYSNINGER 
2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYNET 

 
Navn på Plejecentret 

Højager 
 
Adresse  

Ringvejen 1, 7300 Jelling 
 
Centerleder 

Centerleder: Ida Fjendsbo Kornerup, var tilstede i starten af tilsynet 
Assisterende centerleder: Mette Brandstrup Vallø Munkholm, var tilstede under hele 
tilsynet  
 
Antal pladser 

45 boliger (47 borgere)  
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Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 

Den 17. oktober 2022, kl.8.45-12.30 
 
Deltagere i interviews 

Fire borgere og to pårørende  
 
Tilsynsførende  

Tilsynskonsulent Maria Karmisholt Laursen, pædagog 
Tilsynskonsulent Janni Potempa, sygeplejerske  

2.2 OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS TILSYN 

Der er i forbindelse med tilsynet fulgt op på forrige års opmærksomhedspunkter. 
Tilsynet vurderer, at der er arbejdet med de givne opmærksomhedspunkter fra forrige 
års tilsyn. 

2.3 SÆRLIGE INDSATSER 

De særlige indsatser ligger ud over de 8 kvalitetsmål/målepunkter, der måles og 
vurderes på i rapporten. De særlige indsatser er tiltag, som plejecentret, 
friplejehjemmet og plejehjemmet arbejder med og har fokus på i hverdagen, hvilket kan 
være med til at styrke borgernes livskvalitet.   

Af særlige indsatser kan nævnes, at plejecentret blandt andet arbejder med og har 
fokus på følgende: 

• Et væsentligt mål for Højager er, at der aktivt arbejders med ”Det gode liv”, hvor 
selvbestemmelse, inddragelse, dialog og omsorg er en vigtig værdi. 
 
 • Højager fortsætter arbejdet med arbejdet omkring triagering i forholdt til prioritering 
af arbejdsopgaver for at mindske arbejdspresset og fastholde det gode arbejdsmiljø. 
Derudover arbejdes der aktivt med fastholdelse og rekruttering, og har udarbejdet et 
nyt intromateriale, der bruges aktivt i forhold til nyansatte. Stor fleksibilitet blandt 
medarbejderne betyder at Højagers forbrug af eksterne vikarer er meget begrænset.  
Dette for at sikre alle borgere får den bedste pleje, omsorg og behandling. 
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 • Højager er et EDEN registreret plejecenter, det centrale i Eden konceptet er at 
forhindre ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det afstedkommer en fokuseringen på 
arbejdet med aktiviteter målrettet borgerens ønsker og formåen. Der arbejdes med at 
gøre Højager mindre institutionspræget og mere hjemligt, derfor har plejecentret blandt 
andet dyr, såsom hunde og katte. 
 
• Der holdes faste beboermøder med deltagelse af borgere, medarbejdere, 
aktivitetskoordinator, fysioterapeut og ledelse og her planlægges, hvad man ønsker. Alt 
fra påskeklip, til ludospil, gåture, sang, oplæsning, kagebagning, dans osv. 
Efterfølgende igangsættes med aktivitetskoordinatoren, aktivitetsmedarbejderen, 
plejemedarbejderne, frivillige og fritidsjobbere. Der er også plads til spontane 
aktiviteter.  
 
• Særligt i 2022 har Højager haft fokus på kommunikation for at sikre en åben 
imødekommende, ligeværdig, ærlig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold. 
Alle medarbejdere har deltaget i undervisningsforløb med en af vores gode konsulenter 
i Kommunen. Formålet er at sikre tryghed blandt borgerne. 
  
• Højager har fire unge fritidsjobbere mellem 15 og 18 år, som cirka kommer otte timer 
pr. uge. I tæt samarbejde med aktivitetskoordinatoren og medarbejderne skaber de unge 
glæde, hygge og aktivitet i afdelingerne/boenhederne med borgerne. De unge gør en 
stor forskel for borgerne, som er meget glade for de fire unge. 
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