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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 plejecenter.
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
indsamlede data og øvrige indtryk. Vurderingsskala forefindes 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
Partner
Mobil: 2810 5680
Mail: bsq@bdo.dk
Partneransvarlig

Kirsten Marquardsen
Senior Manager
Mobil: 4189 0436
Mail: kmq@bdo.dk
Projektansvarlig

Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes
ud fra dette.
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1. OPLYSNINGER
Generelle oplysninger om plejecentret og tilsynet
Navn og Adresse: Kildemosen Plejecenter, Kildemosen 7, 8305 Samsø
Konstitueret leder: Maria Weisbjerg
Antal boliger: 36
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 1. november 2021, kl. 8.15 – 14.00
Deltagere i interviews:
• Konstitueret leder
• Fem medarbejdere
• Fire borgere
• En pårørende
De tilsynsførende har endvidere foretaget observationer på fællesarealer ved rundgang på centret, og
har undervejs talt med borgere og medarbejdere i de fire huse.
Tilsynet er afrundet sammen med konstitueret leder og forvaltningens myndighedschef.
Tilsynsførende:
Senior Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM

1.1

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Leder, som i forvejen er leder for hjemmesygeplejen, oplyser, at hun i sidste uge blev konstitueret på
Kildemosen for anden gang i år, efter at forrige leder ret pludseligt rejste. Leder er i færd med at
skabe sig et overblik, og har som hovedfokus at skabe ro og sikker drift i plejecentrets fire huse, og oplever en medarbejdergruppe, som er påvirket af vedvarende ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer samt mangel på faglærte kolleger. Hun vil i løbet af den kommende tid igennem individuelle
samtaler lære medarbejderne at kende, drøfte gensidige forventninger til samarbejdet, og afdække
medarbejdernes ressourcer og faglige kompetencer.
Der har været en stor udskiftning blandt borgerne i indeværende år, og aktuelt er tre boliger tomme.
Målgruppens sygdomsmæssige kompleksitet er ifølge leder støt stigende, og flere udad reagerende og
ambulerende borgere har været en udfordring, især i eftermiddags- og aftentimerne. Leder har derfor
ansat enkelte unge ufaglærte som ekstra bemanding i dette tidsrum med god effekt
Store udfordringer med at rekruttere de rette faglige kompetencer til plejecentret har stået på længe,
og en del ufaglærte afløsere og vikarer er en fast del af hverdagen. Der er ansat en ny centersygeplejerske pr. 1. august, og et par vakante stillinger i aftenvagt er i opslag. Leders vurdering er, at de faste
medarbejdere er slidte efter en presset sommerferieperiode, men samlet set er stabile og kompetente.
Flere medarbejdere er ansat på nedsat tid eller i flexjob. Såvel korttids- som langtidssygefraværet ligger højt, og nedbringelse af fravær har derfor stor ledelsesmæssig bevågenhed.
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2. TILSYNSRESULTAT
2.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Samsø Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Kildemosen Plejecenter.
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet
gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.
Det er tilsynets samlede vurdering, at Kildemosen Plejecenter er i færd med at restituere sig efter en
langvarig periode præget af organisatorisk og ledelsesmæssig turbulens, rekrutteringsudfordringer og mangel på faglærte medarbejdere. Konstitueret leder og medarbejderne arbejder engageret på at skabe tryghed
og trivsel for borgerne, og har fokus på, at hverdagslivet på stedet så vidt muligt tilrettelægges på borgernes
præmisser.
Tilsynet vurderer, at kerneydelsen overvejende leveres med en god borgeroplevet og faglig kvalitet, men
kontinuiteten er aktuelt udfordret af et højt fravær og mange afløsere. Det er samtidig tilsynets vurdering,
at det vil kræve et skærpet og målrettet ledelsesmæssigt fokus at rette op på manglerne i dokumentationen, sikre de rette og tilstrækkelige faglige kompetencer, og øge den samlede medarbejdertrivsel.

2.2

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
Tilsynet bemærker, at tilsynets anbefalinger vedrørende dokumentation fra forrige tilsyn stadig gør sig
gældende.
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at feltet generelle oplysninger konsekvent udfyldes med beskrivelse af borgers
mestring, ressourcer og vaner.
2. Tilsynet anbefaler, at tilstande og handleanvisninger opdateres svarende til borgers aktuelle helhedssituation og de deraf afledte faglige indsatser.
3. Tilsynet anbefaler, at faglige indsatser løbende evalueres og/eller afsluttes.
4. Tilsynet anbefaler leder og medarbejdere en skærpet opmærksomhed på at skærme personfølsomme og personhenførbare oplysninger for uvedkommende.
5. Tilsynet anbefaler leder at følge op på en konkret borgers oplevelse af lang ventetid ved kald.
6. Tilsynet anbefaler leder og centersygeplejerske at drøfte mulige strukturer til styrkelse af den daglige opgavekoordinering og kontinuitet i husene.
7. Tilsynet anbefaler leder og medarbejdere en skærpet opmærksomhed på at bevare det rehabiliterende sigte i samarbejdet med borgerne.
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8. Tilsynet anbefaler leder at afdække medarbejdernes individuelle og samlede behov for kompetenceudvikling, fx i relation til pleje af borgere med demens og psykiatriske problemstillinger.
9. Tilsynet anbefaler leder at overveje arbejdsmiljømæssige tiltag til forbedring af arbejdskulturen
og medarbejdertrivslen.

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.

Dokumentation
5
4
3
2
Kompetencer og udvikling

1

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv

2.4

VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER

Tema

Vurdering

Tema 1:

Tilsynet vurderer, at plejecentret i lav grad lever op til indikatorerne.
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Medarbejderne arbejder ud fra en kendt rolle- og ansvarsfordeling med den daglige dokumentation. Medarbejderne har især haft fokus på at opdatere borgernes døgnplejebehov under feltet daglig livsførelse, så de mange afløsere kan orientere sig om opgaverne hos borgerne. Der tilstræbes løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, bl.a. med hjælp og sidemandsoplæring fra planlægger og centersygeplejersken. Dokumentation via Nexus Mobil fungerer, fraset
ved intermitterende dårlig netadgang, som et aktivt redskab i hverdagen. Medarbejderne tilkendegiver, at de har svært ved at finde den fornødne tid til at
dokumentere, og flere er noget usikre på, hvor de skal dokumentere. Dette betyder, at de ofte dokumenterer i observationsnotater, og beder planlægger om
hjælp til at lægge notater ind det rigtige sted.
Dokumentationen fremstår samlet set delvist opdateret. Borgernes behov for
hjælp til personlig pleje og støtte er handleanvisende beskrevet for hele døgnet.
Feltet generelle oplysninger er meget sparsomt – og hos en borger slet ikke – udfyldt, med beskrivelse af borgernes vaner, ressourcer og motivation. Hos flere
borgere ses eksempler på manglende opdatering af tilstande, og hos en borger
savnes opfølgning på en faglig indsats i relation til sårpleje.
Dokumentationen er beskrevet i et fagligt sprog. Borgernes livshistorie ses dokumenteret i to tilfælde.
Til grund for den samlede vurdering tillægges det endvidere betydning, at tilsynet to steder observerer åbne, tomme kontorer med fuldt synlige personfølsomme oplysninger om borgerne.
Tilsynet vurderer, at plejecentret i middel grad lever op til indikatorerne.
Borgerne tilkendegiver, at de modtager hjælp til personlig pleje svarende til deres behov. Medarbejderne betegnes som omsorgsfulde og hjælpsomme, og tager
individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner. Borgerne udtrykker medfølelse med medarbejderne, som ind i mellem opleves som meget fortravlede pga.
mangel på personale. En borger oplyser om oplevelsen af lang ventetid på kald
om natten, og påtaler desuden et ønske om, at alle medarbejdere ville bruge
navneskilt. Dette er efterfølgende videreformidlet til leder.
Plejecentret tilstræber at skabe kontinuitet, der sikrer borgerne tryghed og
rette pleje og omsorg, bl.a. ved fælles morgenmøde med leder og centersygeplejerske. Medarbejderne er primært tilknyttet faste huse, hvor opgaverne fordeles ud fra kompetencer og relationer. Et par medarbejdere i springerfunktion
går på tværs, ligesom assistentruten på dage med frafald dækker flere huse.
Medarbejderne sparrer dagligt indbyrdes og med sygeplejersken, og der afholdes
borgerkonferencer efter behov. Medarbejderne erkender, at længere tids højt
sygefravær, mangel på faglærte afløsere og lederskift har tæret på de gode faglige rutiner og udfordret kontinuiteten, og at kerneydelsen nogle dage må ydes
ud fra det muliges kunst. Typisk er fx tilbud om bad, klippekortydelser eller rengøring udsat, eller der er foretaget nødvendige prioriteringer sammen med leder.
Pleje og omsorg leveres ifølge medarbejderne i muligt omfang med et rehabiliterende sigte, men travlhed medfører jævnligt, at borgerne ikke i alle tilfælde
inddrages i ønskeligt omfang, fx i plejen.
Der ses en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard i boliger, på fællesarealer
og vedrørende borgernes hjælpemidler.
Tilsynet vurderer, at plejecentret i meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne oplever at blive medinddraget i hverdagslivet på plejecentret, og har
mulighed for at deltage i et passende udbud af aktiviteter, som både foregår i
husene og i aktivitetscentret, hvor de omkringboende borgere samt de frivillige
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Score: 5

også har deres gang. Borgerne giver ligeledes udtryk for at have indflydelse og
selvbestemmelse hvad angår døgnrytme. En musikterapeut kommer jævnligt og
forestår sang og spil både i fællesskabet og via en-til-en kontakt. En borger, som
mest foretrækker at opholde sig i egen bolig, tilkendegiver, at dette respekteres, men at medarbejderne alligevel med jævne mellemrum er opmærksomme
og søde til at invitere borger med ud til aktivitet.
Medarbejderne redegør for hvordan de tager individuelle hensyn til borgernes
ønsker og vaner. Flere borgere er selv i stand til at klare gåture i lokalområdet
eller handle i Brugsen, og i godt vejr benyttes gårdhaverne flittigt.
Borgerne ytrer stor tilfredshed med madens kvalitet og måltiderne.
Medarbejderne tilrettelægger det gode måltid med bl.a. indbydende servering
af maden, og har i bordopstillingen opmærksomhed på, hvordan borgerne bedst
kan profitere af hinandens selskab. En ”Husalf” er ansat i hvert hus, og skaber
nærvær og liv i køkken-alrummet, hvor de hygger om borgerne, og serverer morgenmad, formiddagskaffe og frokost. Der er altid medarbejdere ved bordene under måltider, og der er mulighed for pædagogiske måltider. Medarbejderne reflekterer over, at de er opmærksomme på, at afløsere og elever oplæres og
fastholdes i forventede roller og ansvar i forbindelse med måltider.
Tilsynet observerer en humørfyldt og anerkendende kommunikation og adfærd
mellem borgere og medarbejdere, og overværer et hyggeligt formiddagsmåltid
med de borgere, som står sent op. Der er på tilsynstidspunktet en god stemning
og et aktivt miljø på fællesarealerne i husene.

Tema 4:
Kompetencer og
udvikling

Tilsynet vurderer, at plejecentret i middel grad lever op til indikatorerne.
Leder og medarbejdere vurderer, at de faste medarbejdere har relevante monoog tværfaglige kompetencer i forhold til målgruppens kompleksitet, men at der
er for få af dem. De er ligeledes enige om, at der er behov for et kompetenceløft i dokumentation. Det forgangne års udfordringer med COVID-19, organisatorisk uro og interne konflikter mellem faggrupper og dybtstikkende kulturforskelle har ifølge medarbejderne påvirket samarbejdet og arbejdsmiljøet.
Samtidig mærkes det kompetencetab, som er resultatet af rekrutteringsudfordringer og mangel på kvalificerede faglærte medarbejdere, hvilket især mærkes
i aftenvagten. Leder har dog forventninger til, at samarbejdet med den nyligt
ansatte centersygeplejerske vil skærpe den faglige udvikling og den daglige koordinering på centret. Sygeplejersken har netop sammensat et program for undervisning og oplæring i basale plejeopgaver for de ufaglærte medarbejdere på
stedet.
Nye medarbejdere introduceres til medicinhåndtering, dokumentation og procedurer, og sidemandsoplæres af de faste medarbejdere. Medarbejderne oplyser,
at metoder fra et tidligere besøg af demens-rejseholdet i 2019 øgede forståelsen
for fælles faglige tilgange til borgere med demens, men de trænger til at få
genopfrisket og drøftet metodiske tilgange. Medarbejderne savner endvidere tid
til faglig gennemgang af borgerne i husene og på borgerkonferencer. Den nye leders faglige udviklingstiltag hilses velkomne, men medarbejderne tilkendegiver
samtidig, at det ressourcemæssigt er meget vanskeligt både at deltage i faglig
udvikling og varetage daglige plejeopgaver i en presset hverdag. De tilkendegiver ligeledes, at der hverken har været undervisning, kursusaktivitet eller arbejdsmiljømæssige indsatser i lang tid – ikke mindst grundet COVID-19.

Score: 3

Årets tema:
Livshistorie
Scores ikke

I forbindelse med indflytning opfordres borger eller dennes pårørende til at
skrive borgers livshistorie, så den kan medtænkes i relation til og kommunikation med borger, og i forhold til borgers dagligdag og aktiviteter. Især hos kogni-
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tivt udfordrede borgere finder medarbejderne det værdifuldt at kende til borgers livsforløb, rutiner og tidligere interesser, og få forståelse for, hvad der kan
glæde og motivere borger.
Tilsynet har set eksempler på, at borgernes livshistorie er dokumenteret, og der
er enkelte steder tråd til døgnrytmeplanernes beskrivelse af borgers vaner og
ønsker for hverdagsliv. Medarbejderne oplyser, at viden om borgernes foretrukne beskæftigelse eller ønsker for døgnrytme bygges op efter indflytning i
takt med, at borger falder til.
Hvis en borger ikke ønsker at formidle sin livshistorie, noteres dette i journalen.

2.5

VURDERING

I tilsynene i Samsø Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala:
Vurdering
Score: 5

Score: 4

Score: 3

Score: 2

Vurderingsgrundlag
Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt
• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen
• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre
væsentlige mangler
• Tilsynet har ingen anbefalinger
• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemeldingen og noteres som bemærkning i rapporten
Indikatorerne er i høj grad opfyldt
• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre
indsats
• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne
• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger
Indikatorerne er i middel grad opfyldt
• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats
• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne
• En del af elementerne i indikatorerne i temaet er opfyldt
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.
Indikatorerne er i lav grad opfyldt
• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes
• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne
• Få af elementerne i indikatorerne er opfyldt
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.
Det mindre tilfredsstillende samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen
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Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt
• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at
afhjælpes
• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne
• Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er
nødvendigt omgående at gribe ind
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger.
Det ikke tilfredsstillende samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen
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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 sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet 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 kommunale 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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