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Overordnet vurdering 
Tilsynsførende har på vegne af Middelfart Kommune foretaget lovpligtigt socialfagligt tilsyn og 

internt sundhedsfagligt tilsyn hos Rudbækshøj Plejehjem i Middelfart Kommune. Tilsynsførende 

er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er 

indsamlet gennem observationer, skriftligt materiale og interviews. 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Rudbækshøj Plejehjem er et velfungerende pleje-

hjem. Leder og medarbejdere fremstår kompetente, engagerede og med særligt fokus på at 

skabe et trygt og hjemligt hverdagsliv for beboerne. Der leveres god pleje og omsorg med af-

sæt i beboernes ønsker og behov og selvbestemmelse.  

Borgerne og pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med personalet på Plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at Rudbækshøj Plejehjem lever op til Middelfart Kommunes kvalitetsstan-

darder og serviceniveau, og hjælpen leveres med god faglig kvalitet med fokus på at tilpasse 

hjælpen efter borgerens funktionsniveau. 

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

vedtagne serviceniveau.  

Generelle oplysninger 
Navn og adresse Rudbækshøj Plejehjem  

Strib Landevej 58, Middelfart  

Leder Liselotte Ebert 

Dato og tidspunkt for tilsyn 26.10.2020 kl. 8:00 – 13:30 

Pladser og målgruppe 38 plejeboliger og 2 gæsteboliger.  

Borgere visiteret til plejebolig  

Deltagere i interviews  Leder 

 3 medarbejdere (3 social- og sundhedshjælpere, 1 

superbruger, 1 sygeplejerske) 

 3 beboere 

Udfører af tilsyn og rapport Herdis Povlsgaard, Kvalitets- og udviklingskonsulent 

Marina Askou Lem, Lærings- og udviklingskonsulent 

 

Aktuelle vilkår 
 

Der har været samme ledelse i en lang årrække, ligesom der er en god stabil medarbejderstab  

Et af lederens fokusområder er kontinuerligt at arbejde med NEXUS, EDEN, og hjem & trivsel. 

Der har været et stabilt sygefravær. Ved sygefravær sættes der ind af eget personale og faste 

ufaglærte afløsere. Man forsøger, at rekruttere eleverne, når de er færdige med uddannelsen. 

 

Opfølgning 
Tilsynet vurderer, at der siden sidste tilsyn er arbejdet omkring opmærksomhed på, at op-

hængte sedler i fællesrum alene er målrettet beboere og pårørende.  

Ved sidste tilsyn anbefaledes at der blev arbejdet målrettet med det gode måltid.  Der er ar-

bejdet med dette blandt andet ved at skærme beboere som er sårbare og generelt at tage in-

dividuelle hensyn til måltidet. 



Tilsynsrapport 2020 – Rudbækshøj Plejehjem 

 2 

Der arbejdes også til stadighed med at holde væksthusene nogenlunde opryddet. Det påtales 

løbende. 

Ved sidste tilsyn blev det anbefalet at der arbejdes målrettet med kvaliteten af dokumentatio-

nen samt en kontinuerlig oplæring af personalet. Tilsynet kan konstatere, at der er arbejdet 

struktureret med dette siden sidst. Sygeplejersken gennemfører kontinuerligt en-til-en under-

visning i Nexus.  

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

 Dokumentation  

 Pleje, omsorg og praktisk bistand 

 Hverdagsliv og EDEN  

 Kompetencer 

 Fysiske rammer 

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 plejehjemmet i meget høj grad lever op til 

indikatorerne.  

 

Beboerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som 

svarer til deres behov. De udtrykker stor tilfredshed med den 

hjælp og støtte, de modtager og fortæller, at de er glade for at 

bo på Rudbækshøj. Beboerne er meget tilfredse med personalet 

og oplever, at de har selvbestemmelse. 

 

Beboerne oplever, at deres behov bliver dækket, også hvis de 

har behov for akut hjælp, og de føler sig trygge.  

Tilsynet vurderer, at pleje og omsorg leveres efter god faglig 

standard med stort fokus på beboerens selvbestemmelse og 

inddragelse i beslutningerne.  

 

Medarbejderne arbejder bevidst med den personcentrede om-

sorg, EDEN og pædagogiske tilgange for at øge trivslen og 

hjemmeligheden hos beboerne og for at forebygge magtanven-

delse.  

 

I forhold til rengøring konstaterer tilsynet, at beboernes lejlig-

heder er i orden. Fællesarealerne bærer præg af, at gulvbelæg-

ningen er ved at være lidt slidt, med pletter som er svære at 

fjerne, og med højt til loftet hvor der kan være vanskeligt at 

komme op i den ugentlige rengøring.  
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Hverdagsliv og 

EDEN 

5 Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i meget høj grad lever op til 

indikatorerne.  

 

Beboerne har i høj grad mulighed for et alsidigt og individuelt 

tilrettelagt hverdagsliv. De fortæller om deres gåture og moti-

onsmuligheder. Desuden har anskaffelse af golfbiler givet mu-

lighed for daglige småture i skoven, til vandet og i lokalområ-

det. 

 

I forbindelse med Covid19 er der blevet aflyst en del aktiviteter 

og frivillig-initiativer. Blandt andet er besøg fra den lokale bør-

nehave en savnet aktivitet og besøg fra familie og pårørende er 

også et savn for mange beboere.  

 

Såvel medarbejdere som beboerne giver udtryk for, at der ta-

ges individuelle hensyn vedrørende madønsker. Beboerne be-

stemmer menuen på deres fødselsdag.  

Der er en respektfuld og anerkendende kommunikation og 

medarbejderne prioriterer samtale ved den enkelte beboer.  

I det ene hus opleves der dog, en lidt kaotisk atmosfære i star-

ten af måltiden samt medicinudlevering under måltidet.  
Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i høj grad lever op til indika-

torerne.  

Leder vurderer, at medarbejdernes kompetencer modsvarer 

beboernes behov. Der har været meget kompetenceudvikling 

det seneste år, så fokus er på implementering  

 

Medarbejderne føler sig fagligt godt klædt på til opgaverne og 

samarbejdet med beboerne. Medarbejderne har god erfaring 

med at arbejde med refleksionsrum og hjem & trivsel, og ople-

ver at det er med til at nedbringe behovet for magtanvendelse. 

Medarbejderne oplyser, at de indbyrdes har et godt arbejdsmil-

jø, samt et godt tværfagligt samarbejde.  

Tilsynet konstaterer, at medarbejderne kender til Middelfarts 

kommunes kompetenceplan, som findes i den røde håndbog 

digitalt.  

Medarbejderne reflekterer over egen praksis og refererer til den 

læring, der er opnået via det sidste års kurser.  

  

Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med ledelsen, men 

samtidig et ønske om at lederen kommer lidt mere rundt i hu-

set også i aftenvagt.  
Fysiske rammer 5 Tilsynet vurderer, at Rudbækshøj plejehjem på meget tilfreds-

stillende vis lever op til temaet.  

De fysiske rammer fungerer godt, og de imødekommer beboer-

nes behov herunder egnethed i forhold til beboere med de-

mens. Indretningen fremstår hyggelig og hjemmelig. Udearea-

lerne er opført med mange inviterende, afgrænsede og hyggeli-

ge opholdssteder.  

 

Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med deres boligfor-

hold.  

 

Tilsynet observerer god stemning og god atmosfære samt et 

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

 

 
Dokumentation  3 Tilsynet vurderer, at Plejehjemmet Rudbækshøj lever op til in-

dikatorerne.  

 

Ledelse og sygeplejerske har arbejdet struktureret med at øge 

kompetencerne i Nexus blandt andet via en-til-en undervisning.  

Medarbejderne oplever, at det er blevet lettere at arbejde med 

Nexus. De interviewede medarbejdere finder vigtighed i at an-

vende dokumentation som en del af det daglige arbejde med 

borgerne. 

 

Dokumentationen er gennemgået for 3 borgere.  

 

Ved de 3 stikprøver er der oprettet pårørende, alle MedCom er 

accepteret, og der er oprettet døgnrytmeplaner. Funktionstil-

stande er oprettet, udfyldt og scoret og borgers vurdering og 

mål beskrevet. Helbredstilstande er oprettet. Borgers ønsker til 

den sidste tid er beskrevet. Generelle oplysninger er udfyldt, og 

der er beskrevet, hvem der er behandlingsansvarlig læge.  

 

Ved alle 3 stikprøver mangler helbredstilstandsvurdering og 

flere steder borgers vurdering. 

Der er taget stilling til om helbredstilstande er aktive eller inak-

tive, hos en borger er der også taget stilling til potentielle hel-

bredstilstande. 

 

I forbindelse med projekt omkring ernæring ses der uoverens-

stemmelse i sammenhængen i dokumentationen. Medarbejder 

og leder fortæller, at der er ændret meget undervejs i dette 

projekt og det har vanskeligt gjort dokumentationen. Vi snak-

ker om at det stadig er vigtigt at den røde tråd findes i doku-

mentationen.  

 

 

Der mangler generelt relation mellem dokumentationen og det 

er dermed svært at se sammenhængen i dokumentationen.  

 

Ved flere stikprøver ses at der mangler beskrevet, hvilken 

handling der skal udføres, hvis tilstanden ændrer sig. Det er 

desuden vanskeligt at se, hvilke metoder der bruges til at måle 

på tilstanden.  

 

Ved flere stikprøver ses at der mangler opfølgning på observa-

tioner.  

 

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet i meget høj grad lever op til 

indikatorerne.  

 

Beboerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som 

svarer til deres behov. De udtrykker stor tilfredshed med den 

hjælp og støtte, de modtager og fortæller, at de er glade for at 
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bo på Rudbækshøj. Beboerne er meget tilfredse med personalet 

og oplever, at de har selvbestemmelse. 

 

Beboerne oplever, at deres behov bliver dækket, også hvis de 

har behov for akut hjælp, og de føler sig trygge.  

Tilsynet vurderer, at pleje og omsorg leveres efter god faglig 

standard med stort fokus på beboerens selvbestemmelse og 

inddragelse i beslutningerne.  

 

Medarbejderne arbejder bevidst med den personcentrede om-

sorg, EDEN og pædagogiske tilgange for at øge trivslen og 

hjemmeligheden hos beboerne og for at forebygge magtanven-

delse.  

 

I forhold til rengøring konstaterer tilsynet, at beboernes lejlig-

heder er i orden. Fællesarealerne bærer præg af, at gulvbelæg-

ningen er ved at være lidt slidt, med pletter som er svære at 

fjerne, og med højt til loftet hvor der kan være vanskeligt at 

komme op i den ugentlige rengøring.  

 

 

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

sundhedsfaglig audit (ikke et lovgivningskrav) samtidig med tilsynet. 

Samtykke: 

Ved alle stikprøver ses at der ikke indhentes og dokumenteres samtykke ved kontakt til 

eksterne samarbejdspartnere.  

Medicin: 

Ved 1 stikprøve ses at der ikke er noteret i medicin skemaet at der er givet PN. Ved 

gennemgang af medicin hos 1 borger ses, at der ikke bliver skiftet handelsnavn.  

Ved 1 stikprøve ses at der ligger et medicin skema der er delvist opdateret, hvor der siden er 

udleveret medicin.  

Utilsigtede hændelser: 

Der indberettes utilsigtede hændelser. Gennemgangen af UTH med henblik på læring sker hod 

leder og sygeplejerske. Der kan medarbejderne med fordel inddrages noget mere. 
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Samlet vurdering og score 
 

 

 

Bemærkninger og anbefalinger 
 

Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger 

 

Anbefalinger Tilsynet anbefaler, at der stadig er fokus på arbejdet omkring 

dokumentation. Der kan med fordel være fokus på udfyldelse af hel-

bredstilstandsvurdering og relation imellem dokumentationskategorier-

ne. 

 

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med en højere grad af inddragelse af 

medarbejderne ved utilsigtede hændelser. Dette med henblik på et ud-

nytte læringspotentialet, så man går henimod en mere proaktiv sikker-

hedskultur. 

 

 

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.  

 

  

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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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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