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Overordnet vurdering 
Tilsynsførende har på vegne af Middelfart Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt og 

sundhedsfagligt tilsyn på Egebo Plejehjem. Tilsynsførende er kommet frem til følgende vurde-

ring på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, ob-

servationer og skriftligt materiale.  

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Egebo er et velfungerende plejehjem. Leder og 

medarbejdere fremstår kompetente og engagerede og har særligt fokus på at skabe et trygt 

og hjemligt hverdagsliv for beboerne. Der er stort fokus på at se det enkelte menneske, og 

plejen tilrettelægges ud fra de enkelte beboeres individuelle ønsker og behov, og selvbestem-

melse.  

Tilsynet vurderer, at plejecenteret lever op til Middelfarts kommunes kvalitetsstandarder og 

vedtagne serviceniveau.  

Generelle oplysninger 
Navn og adresse Egebo Plejehjem  

Anlægsvej 9  

5592 Ejby  

Leder Marianne Quorning 

Dato og tidspunkt for tilsyn 26.11.2020 kl. 8:30 – 13:30 

Pladser og målgruppe Plejehjem – med plads til 27 beboere 

8 midlertidige pladser  

Deltagere i interviews  Leder 

 3 medarbejdere (3 social- og sundhedsassistenter) 

 3 beboere 

Udfører af tilsyn og rapport Pia Nørup Hansen, Kvalitetskonsulent 

Herdis Povlsgaard, Kvalitets- og udviklingskonsulent 

 

Aktuelle vilkår 
Leder har været ansat på stedet i mange år og der er også en god fast medarbejderstab. Som 

noget nyt er der ansat 2 ungmedarbejdere (mellem 15 og 18 år). Deres opgaver bliver at lave 

en til en aktiviteter med beboerne. Der skabes gode relationer gennem for eksempel 

højtlæsning, samtaler eller en gåtur. 

 

Ledelsen har på medarbejdersiden fokus på trivsel og arbejdsglæde og såvel medarbejdere 

som leder giver udtryk for et godt samarbejde. Egebo har en fast gruppe ufaglærte afløsere, 

så der er ikke behov for ekstern vikardækning ved sygdom og lignende. For nyligt er der ansat 

3 social og sundhedsassistenter og 2 sundhedshjælpere. Det har været muligt at rekruttere 

kompetent personale.  

 

Opfølgning 
Der er  fulgt op på tilsynets anbealinger fra sidste år. Blandt andet har man valgt at 

omstrukture vagtplanerne. Medarbejderne giver udtryk for, at dette kortvarigt har givet lidt 
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uro i personalegruppen men nu har man opnået et bedre samarbejde og bedre trivsel og 

positivtet blandt medarbejderne.  

Kompetenceplanerne er blevet lettere at opretholde fordi der,  efter en periode med en del 

langtidssygemeldte, er ansat nyt personale. I øjeblikket arbejdes med at få udviklet en model 

for individuelle komptenceplaner.  

Der er arbejdet med oplæring af medarbejdere i Nexus, så personalet har løftet deres kompetencer i brug 
af systemet.  

Tilsyns temaer og score 
I tilsynet er der undersøgt og scoret ud fra følgende temaer: 

 Dokumentation  

 Pleje, omsorg og praktisk bistand 

 Fysiske rammer 

 Kompetencer 

 Hverdagsliv og EDEN 

Hvert tema kan score fra 1-5, hvor 5 er særligt tilfredsstillende, og 1 er ikke tilfredsstillende. 

Se uddybbende beskrivelse i bilag I. 

Vurdering i forhold til temaer 
 

Tema Score Begrundelse og vurdering 

Pleje, omsorg og 

praktisk hjælp 

5 Tilsynet vurderer, at Egebo plejehjem på meget tilfredsstillende 

vis lever op til temaet.  

Beboerne udtrykker stor tilfredshed med den støtte og hjælp, 

de modtager, og er glade for at bo på Egebo plejehjem.  

 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager relevante pleje- og 

omsorgsydelser, som svarer til beboernes aktuelle behov, og at 

pleje og omsorg leveres efter god faglig standard med stort 

fokus på beboernes ressourcer, selvbestemmelse og inddragel-

se.  

 

Beoerne beskriver, at personalet er venligt og imødekommende 

og at der generelt er en rigtig god tone. Ved akutte behov 

kommer personalet så hurtigt, de kan.  

Dette bekræftes af observationer i de tre huse. 

 

I forhold til praktisk hjælp vurderer tilsynet, at der forefindes 

en tilfredsstillende rengøringsstandard i boligerne og fælles-

arealerne, og beboerne fortæller, at de er godt tilfredse med 

rengøringen.  

 

Beboerne fortæller desuden, at de er tilfredse med maden. Når 

man har fødselsdag kan fødselaren selv vælge menuen, og be-
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boerne har generelt indflydelse på, hvilken mad der serveres. 

For eksempel bliver der købt særligt ind til en borger (medvir-

ker i interview), som bedst kan lide en bestemt slags rugbrød. 

 

Hverdagsliv og 

EDEN 

5 Tilsynet vurderer, at Egebo plejehjem på meget tilfredsstillende 

vis lever op til temaet omkring at skabe hverdagsliv med fokus 

på EDEN Alternative. 

 

Beboerne fortæller, at de er meget tilfredse med at bo på Ege-

bo, og de har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt 

hverdagsliv. 

 

Beboerne fortæller om aktiviteter på Egebo, som dog er blevet 

lidt reducerede på grund af Covid19 grundet de frivilliges 

manglende adgang til plejehjemmet. Der er ansat en aktivi-

tetsmedarbejder, som medvirker til at initiere aktiviteter på 

Plejehjemmet. En beboer fortæller om, at han har været på 

restauranttur og en anden beboer fortæller, at de skal på tur 

for at se på juleudstilling. På tilsynsdagen observeres der desu-

den at beboere deltager i borddækning og en beboer beretter 

om, hvordan hun har været med til julepyntning i fællesarea-

lerne. 

  

Plejehjemmet har to geder og en kat, og på tilsynsdagen har en 

medarbejder sin hund med. Det medvirker til at skabe hjemlig-

hed.  

 

Medarbejderne og ledelse fortæller, at de har fokus på at skabe 

trivsel for beboerne, og de arbejder bevidst med EDEN og pæ-

dagogiske tilgange for at øge trivslen og hjemligheden hos be-

boerne. Der er udpeget hjem- og trivselsambassadører og der 

afholdes tværfagligt refleksionsrum hver sjette uge eller oftere 

efter behov. Der arbejdes systematisk med opfølgning på hand-

leplaner. Medarbejderne udtrykker, at behovet for refleksions-

rum efterhånden er blevet mindre, fordi deres nye kompetencer 

og sparring med hinanden i det daglige medvirker til færre van-

skelige situationer med borgerne.  

 

Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at Egebo plejehjem på tilfredsstillende vis 

lever op til temaet. 

 

Leder og medarbejdere vurderer, at plejehjemmet har de kom-

petencer, som er påkrævet, og som modsvarer beboernes be-

hov. Medarbejderne føler sig godt fagligt klædt på. De oplever, 

at forløbet med ”hjem og trivsel” har givet dem gode konkrete 

redskaber, som kan bruges i deres arbejde med at skabe øget 

trivsel for beboerne og mindske konflikter. Medarbejderne op-

lever, at hvis der er behov for kompetenceudvikling, bliver det 

imødekommet.  

 

Medarbejderne kender til Middelfart Kommunes kompetence-

plan og anvender den i det daglige arbejde.  

 

Tilsynet konstaterer, at medarbejderne anvender registrering af 
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utilsigtede hændelser og forstår læringsperspektivet i denne 

arbejdsgang. Dette understøttes af Plejehjemmets sygeplejer-

ske samt leder. Medarbejderne deltager ikke i analyse af even-

tuelle mønstre i de utilsigtede hændelser.  

  
Fysiske rammer 5 Tilsynet vurderer, at Egebo Plejehjem i særdeles tilfredsstillen-

de grad lever op til temaet.  

 

De fysiske rammer fungerer godt, og de imødekommer beboer-

nes behov – herunder egnethed for beboere med demens.  

Indretningen fremstår hyggelig og hjemlig, og hjertet i husene 

er det store fællesrum, som rummer køkken, spiseplads og op-

holdsrum. I det ene hjørne er der indrettet arbejdsplads til 

medarbejderne, som er afskærmet på en god måde.  

 

Lejlighederne fremstår lyse og venlige og beboerne giver udtryk 

for stor tilfredshed med deres boligforhold, og de beskriver ple-

jehjemmet som et rart, hjemligt og hyggeligt sted at være.  

 

Tilsynet observerer en god stemning og atmosfære samt et 

roligt og behageligt miljø, der er tilpasset beboerne i de enkelte 

huse.  

Dokumentation  4 Tilsynet vurderer at Egebo på tilfredsstillende vis lever op til 

indikatorerne.  

 

Dokumentationen er gennemgået på 3 beboere sammen med 

personale.  

 

Tilsynet finder, at personalet let finder rundt i Nexus.  

Det ses, at der er arbejdet med dokumentation sidste tilsyn.  

 

Personalet fortæller, at der arbejdes med at få skrevet livshi-

storie ind under generelle oplysninger i Nexus. 

 

Under helbredsoplysninger er det beskrevet hvad borger fejler, 

det er dog lange notater, så de vigtigste oplysninger har det 

med at forsvinde lidt. Der mangler at blive beskrevet, hvem der 

er behandlingsansvarlig læge for de forskellige sygdomme.  

 

Der er udfyldt funktionstilstande som også er scoret og borgers 

ønsker og mål er udfyldt.  

 

Helbredstilstande er udfyldt og der mangler dog ved flere bebo-

ere at blive taget stilling til potentielle tilstande.  

 

 

Samlet vurdering og score 
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Bemærkninger og anbefalinger 
 

Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger 

 

Anbefalinger  Der er en god systematik omkring indberetning af utilsigtede 

hændelser. Det anbefales at medarbejderne i højere grad 

inddrages i analyse af mønstre i utilsigtede hændelser. 

 Det anbefales at få en arbejdsgang til systematisk med at 

arbejde med opfølgning på observationer. 

 Det anbefales at man på tværs af husene snakker 

dokumentation, da der ses forskel på hvor langt man er og 

viden i de 3 huse.  

 

Leder er forpligtet på at udarbejde en handleplan for kvalitetssikring og udvikling af de punkter 

som tilsynet har anbefalet inden for en måned. Tilsynet kontakter leder efter ca. 6 måneder 

med henblik på opsamling og evaluering.  

Sundhedsfaglig intern audit 
Som en del af organisationens egen kvalitetssikring er der i 2020 valgt at gennemføre intern 

sundhedsfaglig audit (ikke et lovgivningskrav) samtidig med tilsynet. 

Medicin: 

0

1

2

3

4

5
Dokumentation

Fysiske rammer

Hverdagsliv og
EDEN

Pleje, omsorg og
praktisk hjælp

Kompetencer

Score fra 1-5 

Score fra 1-5
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Medicinen ses adskilt i aktuel og uaktuel medicin, der er ingen medicin der har overskredet 

sidste anvendelses dato. Dog er der ved stikprøve flere æsker uden navn og cpr nr.  

 

Samtykke:  

Der skal arbejdes med at få skrevet i korrespondancerne, at det er med samtykke, at der ta-

ges kontakt til eksterne samarbejdspartnere.  

Livsforlængende behandling og genoplivning: 

Der tages stilling til dette. Personalet oplever dog, at nogle læger ikke vil efterkomme borgers 

ønske.  
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Bilag I 
 

Score Bedømmelse Definition og beskrivelse 

5 Særdeles tilfredsstillende Vurderingen særdeles tilfredsstillende opnås, når 

forholdene omkring de målte indsatser kan ka-

rakteriseres som fremragende, og hvor tilsynet 

konstaterer ingen, få eller mindre væsentlige ud-

viklingsbehov eller udviklingsmuligheder 

4 Meget tilfredsstillende Vurderingen meget tilfredsstillende opnås, når 

forholdene omkring de målte indsatser kan ka-

rakteriseres som gode, og hvor tilsynet konstate-

rer flere mindre væsentlige udviklingsbehov eller 

udviklingsmuligheder, som nemt kan afhjælpes 

ved en målrettet kvalitativ indsats. Det meget 

tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets 

anbefalinger i en handleplan.  

3 Tilfredsstillende Vurderingen tilfredsstillende opnås, når forhol-

dende omkring de målte indsatser kan karakteri-

seres som tilstrækkelige, og hvor der er konsta-

teret flere mindre væsentlige og få væsentlige 

udviklingsbehov eller udviklingsmuligheder, som 

vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det 

tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets an-

befalinger udarbejdet i en handleplan. 

 

2 Mindre tilfredsstillende Vurderingen mindre tilfredsstillende opnås, når 

forholdende omkring de målte indsatser kan ka-

rakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der 

konstateres en del væsentlige udviklingsbehov 

eller udviklingsmuligheder, som vil kræve en be-

vidst, planlagt og målrettet indsats for at kunne 

afhjælpes. Det mindre tilfredsstillende resultat 

følges op af tilsynets anbefalinger udarbejdet i en 

handleplan. 

 

1 Ikke tilfredsstillende Bedømmelse ikke tilfredsstillende opnås, når for-

holdene omkring de målte indsatser generelt kan 

karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptab-

le, og hvor der er konstateret mange/ eller alvor-

lige udviklingsbehov, som vil kræve en radikal, 

bevidst, planlagt og målrettet indsats for at af-

hjælpes.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op 

af tilsynets anbefalinger om, at problemområder-

ne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet 

samt at der udarbejdes en handleplan i tæt sam-

arbejde med ledelsen og udfører af tilsynet. 
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