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Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete center. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

På bagsiden findes information om BDO. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Birgitte Hoberg Sloth  Kirsten Marquardsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0436 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: kmq@bdo.dk 
Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. OPLYSNINGER  

Generelle oplysninger om friplejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Løgstrup Friplejehjem, Hjarbækvej 59, 8831 Løgstrup 

Forstander: Ane Gleerup 

Antal boliger: 24 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 7. september 2022, kl. 08.15 – 12.15 

Deltagere i interviews: 

• Forstander og stedfortræder 

• Tre borgere   

• Tre medarbejdere 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløbet. 

Tilsynsførende:  

Manager Helle Charlotte Nielsen, sygeplejerske, cand.cur. 

Manager Jeanette Serup, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet indledes med forstander og stedfortræder, som er tiltrådt hhv. i december 2021 og januar 2022. 
Ledelsen oplyser om en meget hektisk opstart, hvor friplejehjemmet på daværende tidspunkt havde få 
faglærte medarbejdere ansat, og hvor der var påbud efter flere svære tilsyn fra Styrelsen for Patientsik-
kerhed.  

Det altoverskyggende ledelsesmæssige fokus har været på rekruttering af kvalificerede faglærte medar-
bejdere, at skabe en sikker drift og stabilitet, samt at arbejde målrettet med de detaljerede handlepla-
ner, som blev udarbejdet i forbindelse med Styrelsens påbud. Medarbejderne har bl.a. modtaget under-
visning i Nexus og dokumentationspraksis. Ledelse og medarbejdere deltager desuden fortsat i et fagligt 
udviklingsforløb, som påkræves af Styrelsen for Patientsikkerhed ved påbud, hvor en af seancerne har 
været pårørendesamarbejdet. Ledelsen oplyser i den forbindelse, at påbuddet blev ophævet i foråret.  

Ledelsen har desuden haft stor opmærksomhed på at sætte en tydelig fælles faglig retning for medarbej-
derne, og de erkender, at det for nogle medarbejdere har været svært, hvorfor nogle medarbejdere har 
søgt nye veje. I dag oplever ledelsen et forandret hus, sammenlignet med   deres tiltrædelse, præget af 
medarbejderstabilitet, og hvor de sammen med medarbejderne har skabt et fagligt fundament for ud-
møntningen af kerneydelsen med stort fokus på borgernes ønsker for deres hverdagsliv.  

Efterårets udviklingsområde er på arbejdsmiljø og indsatser i forhold til personalepleje, og ledelsen an-
erkender en motiveret medarbejdergruppe, som er dedikeret til målgruppen, men som også er ”tilsyns-
og handleplanstrætte”. 
Medarbejdersituationen beskrives som stabil, og friplejehjemmet har aktuelt ingen vakante stillinger. 
Sygefraværet er ifølge ledelsen meget lavt.  



UANMELDT TILSYN | SEPTEMBER 2022 LØGSTRUP FRIPLEJEHJEM VIBORG KOMMUNE 

 

 

 
4 

1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er arbejdet målrettet med sidste tilsyns anbefalinger i sammenhæng med Styrelsens påbud, bl.a. 
vedrørende pleje- og omsorgsydelser, udvikling af medarbejdernes kompetencer samt rekruttering af 
faglærte og kvalificerede medarbejdere og opfølgning på indflytningssamtaler i relation til pårørende-
samarbejdet. 

 

2. TILSYNSRESULTAT 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Løgstrup Friplejehjem. BDO er kommet 
frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem inter-
views, observationer og skriftligt materiale. 

Der er foretaget stikprøver hos tre borgere. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Løgstrup Friplejehjem er et velfungerende friplejehjem, hvor 
engagerede medarbejdere og ledelse har arbejdet målrettet med reorganisering af stedets struktur, haft 
fokus på opkvalificering af faglighed og har skabt stabilitet med rekruttering af faglærte medarbejdere, 
som samlet medvirker til trivsel og tryghed for borgerne. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse 
mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges både individuelt 
og i fællesskab ud fra borgernes præmisser. 

Tilsynet vurderer samtidigt, at friplejehjemmet lever op til Viborg Kommunes kvalitetsstandarder og ved-
tagne serviceniveau på området, og at pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en god borgeroplevet 
kvalitet. 

Tilsynet har givet anbefalinger inden for temaerne dokumentation, pleje og omsorg samt kompetencer og 
udvikling, som vil kunne udbedres med en øget ledelsesmæssig opmærksomhed og understøttende indsats. 

Friplejehjemmets ledelse og medarbejdere har et stort løbende fokus på at fastholde et trygt og tillidsfuldt 
samarbejde med de pårørende. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler medarbejderne at udfolde døgnrytmeplaner med borgernes plejebehov for hele 
døgnet samt beskrive medarbejdernes faglige tilgange i relevante tilfælde. 

2. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne opdaterer tilstande, svarende til borgernes aktuelle helheds-
situation, herunder opfølgning på faglige indsatser. 
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3. Tilsynet anbefaler ledelsen at sikre, at medarbejdere i plejen overholder retningslinjerne, jf. hygi-
ejniske principper. 

4. Tilsynet anbefaler ledelsen at følge op på medarbejdernes kendskab til og anvendelse af portalen 
VAR med henblik på at øge de individuelle såvel som de fælles medarbejderkompetencer. 

2.3 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. 
Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. 
(Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering) 

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 

 

 

2.4 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i høj grad lever op til indikatorerne. 

Medarbejderne oplyser, hvordan undervisning og arbejdet med dokumentationen, 
har været en målrettet handleplansindsats i 2022. Der er nu en klar rolle- og an-
svarsfordeling ift. opdatering af borgernes journaler, og det er et fælles medar-
bejderansvar at få akutte ændringer hos borgerne udfoldet, så dokumentationen 
understøtter kvaliteten i daglig praksis.  

1

2

3

4

5
Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

HverdagslivKompetencer og udvikling

Pårørendesamarbejdet
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Dokumentationen fremstår overvejende opdateret og fyldestgørende. En borger-
journal foreligger opdateret, fraset to divergerende beskrivelser af borgers vægt-
måling. Borgernes behov for pleje og omsorg er i døgnrytmeplaner beskrevet 
handlingsvejledende med udgangspunkt i borgernes helhedssituation og ressour-
cer. Dog savnes der en beskrivelse af hjælpen i nattetimerne hos en borger samt 
en fyldestgørende beskrivelse af medarbejdernes faglige tilgange hos en psykisk 
sårbar borger.  

Generelle oplysninger er ajourført, jf. gældende retningslinjer. Funktionsevnetil-
stande er overvejende ajourført, fraset enkelte manglende opdateringer hos to 
borgere i relation til deres aktuelle funktionsniveau. Hos to borgere savnes der 
ensartede og fyldestgørende opfølgninger af de faglige indsatser efter borgernes 
vægtmåling. 

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.  

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne modtager pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres behov. Borgerne 
udtrykker meget stor tilfredshed med de ydelser, de modtager. En borger, som er 
ved at genoptræne sin mobilitet med stok, bemærker positivt medarbejdernes 
store støtte og opbakning. 

Friplejehjemmet skaber kontinuitet, der sikrer borgerne den nødvendige pleje og 
omsorg via daglige tavlemøder, anvendelse af kørelister samt overlap mellem 
hvert vagtlag. Medarbejderne samles om morgenen, og borgeropgaverne fordeles 
med afsæt i kontaktpersonsordningen, dog med øje for ændret kompleksitet i 
opgaverne. Ifølge medarbejderne er kendskabet til samtlige borgere stort, og det 
tværfaglige samarbejde omkring borgerindsatser er væsentligt forbedret med lø-
bende faglig sparring og drøftelser. Sygeplejersken inddrages ved ændringer i bor-
gernes tilstand ved kompleks sårpleje eller ved terminale forløb. Derudover af-
vikler sygeplejersken stuegang med friplejehjemmets tilknyttede læge. Handle-
plansmøder med borgerkonference afholdes efter behov og tager afsæt i Tom 
Kitwoods ”blomst”. Den kommunale hjemmesygepleje understøtter ved behov fri-
plejehjemmet i ydertimerne, og medarbejderne oplyser om et velfungerende 
samarbejde. 

Pleje og omsorg leveres efter en god faglig standard. Medarbejderne redegør for 
et stort fokus på, at det rehabiliterende sigte foregår i et samarbejde med bor-
gerne, og at det fx foregår i forbindelse med den daglige ADL eller støtte og mo-
tivation til motion. Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i 
form af medarbejdernes kontinuerlige observationer af borgernes almene tilstand 
eller afvigelser, som fx ses ved UVI, dehydrering eller ændrede tandstatus. 

Tilsynet bemærker en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard i de besøgte bo-
liger, på fællesarealer og vedrørende borgernes hjælpemidler. 

Tilsynet observerer to medarbejdere i plejen, som bærer armbåndsur, hvilket 
adresseres til ledelsen og ligger til grund for den samlede vurdering. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne. 

Borgerne oplever, at de har mulighed for at leve et alsidigt og individuelt tilret-
telagt hverdagsliv. Borgerne deltager i de aktiviteter, som de lyster, hvor de ar-
rangerede busture er vældig populære hos borgerne. En borger er meget glad for 
muligheden for bankospil, musik og gudstjeneste, mens en anden borger mere 
benytter tv-stuen og søger en snak med ligesindede borgere på stedet. Medarbej-
dernes omgangstone er ifølge borgerne varm, imødekommende og respektfuld, og 
borgerne sætter pris på, at der indimellem også er plads til indbyrdes kærlige 
drillerier. 
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Forstander og en medarbejder planlægger de større aktiviteter, hvor flere frivil-
lige, ifølge forstander, er gode til at understøtte fællesarrangementer, ligesom 
frivillige hjælper med at passe udendørsarealerne samt stedets geder og fugle, 
som borgerne nyder stor gavn af. En fysioterapeut, ansat på 10 timer, tilbyder 
fælles og individuel træning eller gymnastik til borgerne, og der er aftalte besøg 
af dagpleje- og børnehavebørn. Medarbejderne redegør for, hvordan de også har 
andel i at understøtte borgernes hverdagsliv, bl.a. med inddragelse af borgernes 
livshistorie og interesser, ligesom spontane aktiviteter ofte arrangeres i samspil 
med borgerne. 

Borgerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, der omtales som velsmag-
ende og som dejlig hjemmelavet mad. Måltiderne indtages sammen i den større 
spisestue nær køkkenet, og borgerne bemærker positivt duften af den tilbedte 
mad. 

Medarbejderne oplyser, at hele medarbejderstaben og ledelsen spiser sammen 
med borgerne ved måltiderne med blik på at skabe fællesskab og hjemlighed. Som 
udgangspunkt sidder borgerne på faste pladser, og medarbejderne understøtter 
borgerne individuelt, ligesom de observerer borgernes ernæringsmæssige pro-
blemstillinger, såsom dysfagi. En markant praksisændring, som er implementeret, 
er vedrørende eftermiddagskaffen, som nu serveres i spisestuen med deltagelse 
af de fleste borgere, i stedet for tidligere praksis, hvor borgerne fik kaffen serve-
ret i borgernes egen bolig fra en rullevogn.  

Tilsynet bemærker duge på bordene i spisestuen, og der er pyntet med flag i 
anledning af en borgers fødselsdag, ligesom duften af aftenens flæskesteg alle-
rede er i luften ved frokosttid. Forstanderens hund går rundt til stor glæde blandt 
borgerne og giver anledning til smil, kærlige berøringer og omsorg fra flere bor-
gere. 

Tema 4: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i høj grad lever op til indikatorerne. 

Ledelse og medarbejderne vurderer, at medarbejderne har de relevante faglige 
kompetencer i forhold til målgruppen, og at der er de fornødne ressourcer til 
stede døgnet rundt. Ledelsens målrettede rekrutteringsindsats har båret frugt, og 
stedet har i dag en personalegruppe, som favner to sygeplejersker, to socialpæ-
dagoger, sosu-personale, ernærings- og serviceassistenter samt faste ufaglærte 
afløsere. Ledelsen oplyser, at de snarligt begynder at modtage både hjælper- og 
assistentelever, hvilket ses som en kompetenceudviklende opgave. Opkvalifice-
ringen af medarbejdernes faglighed, jf. handleplaner, har bl.a. omhandlet under-
visning i magtanvendelse, palliation, ligesom handleplansmøder med borgergen-
nemgang og de opstartede sygeplejerske-/assistentmøder har medvirket til ved-
varende kompetenceudvikling for medarbejderne. Ledelsen afvikler desuden lø-
bende personalemøder, og ledelsen har afviklet MUS-samtaler. 

Medarbejderne føler sig godt rustede til opgaverne, og de beskriver gode mulig-
heder for løbende kompetenceudvikling, bl.a. via de faglige mødefora samt det 
igangværende forløb med værdighedsrejseholdet. Yderligere redegør medarbej-
derne for, hvordan undervisning samt kurser og struktur for arbejdsgange har fyldt 
meget i hverdagen, og de ser nu frem til en periode, hvor tiden skal bruges mere 
ude ved borgerne. Dog er medarbejderne noget tøvende, da de adspørges om, 
hvilke retningslinjer og instrukser, de anvender ved faglige tvivlsspørgsmål, og da 
VAR bringes på banen, erkender medarbejderne, at de sjældent bruger portalen, 
men i stedet spørger sygeplejerskerne eller forstander. Nyansatte introduceres 
med et fastlagt program med følgedage, undervisning og en velkomstmappe. Med-
arbejderne beskriver, at arbejdsmiljøet og medarbejdertrivslen er beliggende i 
den høje ende af en skala fra et til ti.  
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En medarbejder, som blev ansat midt i den kaotiske tid for et år siden, beskriver 
en kovending ift. sin arbejdsglæde, som er gået fra manglende lyst til at gå på 
arbejde, til at hun i dag mærker glæde, tryghed og et ønske om at komme på 
arbejde. Samtidig anerkender medarbejderne ledelsen for at være lydhøre og 
rummelige i en sårbar periode. 

Tema 5: 

Pårørendesamar-
bejdet 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at friplejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne.  

Ledelsen redegør for et målrettet fokus og indsatser vedrørende forbedringstiltag 
for pårørendesamarbejdet. Efter deres tiltrædelse har ledelsen inviteret borgere 
og pårørende til opfølgningssamtale for dem, som ikke havde fået tilbud om en 
indflytningssamtale. Nytilflyttede borgere inviteres nu fast til indflytningssamtale 
med deres pårørende.  

Ledelsen prioriterer løbende dialog med de pårørende, som ligeledes orienteres 
via nyhedsmail, bl.a. om påbud, indsatser eller arrangementer. I den forbindelse 
bemærker ledelsen, at de har modtaget både konstruktiv og god respons med 
tilbagemeldinger om, at de pårørende kan mærke den store fremgang i huset. Et 
ledelsesmæssigt udviklingsområde er på sigt en reetablering af et ”husråd”, som 
tidligere er nedlagt af bestyrelsen. 

Medarbejderne redegør for et velfungerende pårørendesamarbejde, hvor kontakt-
personer er de primære bindeled med dialog og mødeaktivitet, herunder indflyt-
ningssamtalen. Medarbejderne er opmærksomme på at inddrage de pårørende 
med borgerens samtykke, og de tilsigter at skabe tillid og tryghed i samarbejdet. 
Dog har de pårørende også ifølge medarbejderne kunnet mærke den turbulente 
og svære periode, men de pårørende er gode til at anerkende medarbejdernes 
indsatser og den ændrede atmosfære på stedet. Medarbejderne reflekterer sam-
tidig over, at tryghed blandt de pårørende ligeledes øges i takt med kendskabet 
til den faste medarbejderstab. 

Tilsynet har ikke talt eller mødt nogen pårørende. 

2.5 VURDERING 

I tilsynene i Viborg Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

Score/vurdering Forklaring  Bemærkninger  

I meget høj 
grad opfyldt 

Score: 5  

Udtømmende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er ingen mangler i opfyldelsen 
• Indikatoren er opfyldt i forhold til alle beboere 
• Alle elementer i indikatoren er opfyldt 
• Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen 

I høj grad op-
fyldt 

Score: 4  

Omfattende 
opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er få mangler i opfyldelsen 
• Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af bebo-

erne 
• Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt 
• Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen 
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I middel grad 
opfyldt  

Score: 3  

Delvis opfyl-
delse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er en del mangler i opfyldelsen 
• Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af beboerne 
• En del af elementerne i indikatoren er opfyldt 
• Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen 

I lav grad op-
fyldt 

Score: 2 

Mangelfuld op-
fyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er mange mangler i opfyldelsen 
• Indikatoren er opfyldt i forhold til få af beboere 
• Få af elementerne i indikatoren er opfyldt 
• Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen 

I meget lav grad 
opfyldt 

Score: 1 

Meget mangel-
fuld opfyldelse 

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold: 

• Der er omfattende mangler i opfyldelsen 
• Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af beboerne 
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 
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