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Overordnet vurdering 
Tilsynsførende har på vegne af Middelfart kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn 

på Fænøsund Plejehjem. Tilsynsførende er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af 

analyse af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt 

materiale.  

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Fænøsund er et yderst velfungerende plejehjem. 

Leder og medarbejdere fremstår kompetente, engagerede og med særligt fokus på at skabe et 

trygt og hjemligt hverdagsliv for beboerne med mange aktiviteter for beboerne. Der leveres 

god pleje og omsorg med afsæt i beboernes ønsker og behov og selvbestemmelse. 

Tilsynet vurderer, at Fænøsund Plejehjem lever op til Middelfarts kommunes 

kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau.  

Generelle oplysninger 
Navn og adresse Fænøsund Plejehjem 

Vestre Hougvej 70 

5500 Middelfart 

 

Leder Mette Hintsesen 

 

Dato og tidspunkt for tilsyn Torsdag d. 07.11.2019 kl. 8.00-1330 

 

Pladser og målgruppe Plejehjem – med plads til 45 beboere  

 

Deltagere i interviews  Leder 

 3 medarbejdere (1 social- og sundhedsassitent, 1 

social- og sundhedshjælper og 1 sygehjælper) 

 3 beboere  

 

Udfører af tilsyn og rapport Tilsynsførende Maria Lindebæk Jakobsen 

Tilsynsførende Mathias Nygaard Pedersen 

 

 

Aktuelle vilkår 
Leder fortæller, at hun har været leder for Fænøsund plejehjem siden 01.02.2018. 

Der er 2 sygemeldinger blandt personalet på tilsynsdagen. 

Der er på aktuelt 2 ledige lejligheder på plejehjemmet.  

Et af lederens fokusområder har været implementeringen af det nye dokumentationssystem, 

Nexus, og at der derudover er et kontinuerligt fokus på at udvikle arbejdet med EDEN.  

I forhold til sammensætning af beboerne, fortæller leder og medarbejdere, at de vurderer, at 

der kommer flere beboere med demens, og at der aktuelt er ca. 80 % af beboerne, der er 

demente eller har demenslignende symptomer. Samtidig oplever de, at der flytter flere yngre 

beboere ind, som har demens – eksempelvis er yngste beboer 54 år gammel.  
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Leder og medarbejdere fortæller, at det også betyder en ny generation af pårørende og 

familier med andre og flere ønsker og behov. 

Leder oplyser, at den gennemsnitlige sygefraværsprocent for 2019 er 5,08 procent. Leder har 

fulgt kommunens ledelsesinstruks i forhold til sygefravær. Leders mål har været, at have en 

stabil nedgang og forblive under 6 procent, hvilket er lykkes, som det ser ud nu.  

Opfølgning 
Ved sidste tilsyn var der ingen anbefalinger og dermed ingen opfølgning. 

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

 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 af hvert enkelt tema 
 

Tema Score Begrundelse og vurdering 

Dokumentation 4 Tilsynet vurderer, at ældrecenter Fænøsund i høj grad lever op 

til dokumentationskravene. 

Der tages højde for, at der er implementeret nyt 

omsorgssystem og dokumentationsmetode i maj 2019.  

 

Dokumentationen er gennemgået for 3 borgere.  

Ved de 3 stikprøver ses, at der er oprettet pårørende, de 

generelle oplysninger er fyldestgørende udfyldt, der er udfyldt 

indsatsmål og målinger, desuden er alt Medcom accepteret. 

 

Handlingsanvisninger/Døgnrytmeplan og 

forflytningsbeskrivelser er oprettet og velbeskrevet i 

medarbejders indsats, men borgeres indsats mangler på alle 3 

borgere.  

Der er oprettet relevante funktionstilstande, de bærer dog 

præg af at være oprettet under konverteringen. De kunne med 

fordel gennemgås igen med henblik på, at gøre det faglige 

notat mere fyldestgørende og at få borgeres vurdering, 

forventning og mål beskrevet. Der er udfyldt niveau og 

forventet niveau på alle tilstandene. 

 

Relevante Helbredstilstande er oprettet, men der er brug for 
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udfyldelse af flere felter. 

Der er oprettet relevante målinger og observationer, men de 

mangler i flere tilfælde relation til tilstande, hvilket ville hjælpe 

i forhold til at få et bedre overblik.  

I forbindelse med afsendte korrespondancer ses, at man kunne 

blive bedre til, at få dokumenteret, at det er i samråd med 

borger.  

 

Flere ting beskrevet i døgnrytmeplan under særlig 

opmærksomhed kunne med fordel skrives i skemaet aftaler 

under døgnrytmeplan.  

 

Pleje, omsorg og 

praktisk hjælp 

5 Tilsynets vurderer, at Fænøsund plejehjem i meget høj grad 

lever op til temaet. 

 

Beboerne udtrykker stor tilfredshed med den støtte og hjælp, 

de modtager, og de er glade for at bo på Fænøsund 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 

inddragelse.  

Beoerne oplever, at der er en god omgangstone og god 

kommunikaiton med personalet og de beskriver, at de er meget 

tilfredse med personalet. 

Medarbejderne fortæller, at de har fokus på at skabe trivsel for 

beboerne, og de arbejder bevidst med EDEN og pædagogiske 

tilgange for at øge trivslen og hjemmeligheden hos beboerne. 

 

I forhold til praktisk hjælp vurderer tilsynet, at der forefindes 

en tilfredsstillende rengøringsstandard i boligerne og på fælles-

arealerne. Beboerne fortæller, at de er godt tilfredse med 

rengøringen.  

 

Hverdagsliv og 

EDEN 

5 Tilsynet vurderer, at Fænøsund plejehjem i meget høj grad 

lever op til temaet omkring at skabe hverdagsliv med fokus på 

EDEN Alternative. 

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

Fænøsund, og de har i høj grad mulighed for et alsidigt og 

individuelt tilrettelagt hverdagliv.  

Beboere og medarbejdere fortæller, at der foregår mange gode 

aktiviteter og arrangementer på Fænøsund, hvilket opslagene 

på opslagstavlerne overalt i huset bekræfter. 

Leder og medarbejdere fortæller, at de har en 

aktivitetsmedarbejder, som både arrangerer større aktiviteter 

og arrangementer som sang, musik og fester – og mindre 

aktiviteter som cykelture, træning 1-1 m.m.. Plejehjemmet har 

desuden eget aktivitets/motionsrum. 

Medarbejderne fortæller, hvordan de arbejder med livshistorie 

med nysgerrighed på beboernes tidligere måde at leve på – bla. 

i forbindelse med indflytningssamtalen.  

 

Tilsynsførende deltog i frokostmåltidet i 2 af husene, og 

oplevede en hyggelig og rolig atmosfære, hvor medarbejderne 

sad med til bords og sørgede for, at der løbende var en dialog i 
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gang med beboerne.  

Beboere giver udtryk for tilfredshed med maden, og de oplever, 

at de har indflydelse på maden og ønsker til maden. Selvom 

maden produceres i storkøkkenet i huset, bliver der bagt m.m. 

ude i de enkelte fløje. 

 

Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at Fænøsund plejehjem i meget høj grad 

lever op til temaet. 

 

Leder og medarbejdere vurderer, at plejehjemmet har de 

kompetencer, som er påkrævet, og som modsvarer beboernes 

behov.  

Medarbejderne føler sig godt fagligt klædt på, reflekterer i høj 

grad over egen praksis og forstår relevansen af at tilegne sig ny 

viden. 

Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed omkring 

refleksionsrum, hjem & trivsel, EDEN og demensrejseholdet. 

Medarbejderne oplever at disse tilgange og kurser har givet 

dem flere gode konkrete redskaber, som de kan bruge i 

arbejdet med at skabe øget trivsel for beboerne.  

Som et resultat heraf, er der aktuelt ikke behov for 

magtanvendelse i plejen. Medarbejderne udtrykker stor 

arbejdsglæde og en god dialog med både beboere og ledelse. 

Dog oplever medarbejderne at dialogen med de pårørende til 

tider kan være udfordrende. Dette kan medføre, at 

medarbejderne går på kompromis med fagligheden for at 

imødekomme krav og ønsker fra  pårørende. 

Medarbejderne udtrykker et ønske om, at lederen i højere grad 

går i dialog med de pårørende, som ikke forstår og anerkender 

medarbejdernes faglige refleksioner og tilgange til beboerne. 

Tilsynet konstaterer, at medarbejderne kender til Middelfart 

Kommunes kompetenceplan, som de arbejder konstruktivt 

med. Tilsynes konstaterer at medarbejderne anvender 

registrering af UTH’er og forstår læringsperspektivet i denne 

arbejdsgang. 

Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med ledelsen, men 

har samtidig et stort ønske om en mere synlig ledelse. 

Fysiske rammer 5 Tilsynet vurderer, at Fænøsund plejehjem i meget høj grad 

lever op til temaet.  

 

Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med deres 

boligforhold, og de føler, at plejehjemmet er trygt og rart. De 

fysiske rammer fungerer godt, og de imødekommer beboernes 

behov – herunder egnethed for beboere med demens.  

Medarbejderne fortæller, at de to store fløje med 14 og 17 

beboere har lange gange, og det kan til tider udfordre nogle 

demente beboere i forhold til at finde rundt.  

Udenomsarealerne bliver også brugt, og leder og medarbejdere 

fortæller, at de pårørende er involveret i, hvordan man kan 

arbejde med at afgrænse og indrette haverne. 

 

Indretningen fremstår hyggelig og hjemmelig, og for enden af 

hver fløj findes beboernes fællesrum, som rummer køkken, 

spiseplads, opholdsrum og udsigt til vand og havn.   
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Tilsynet observerer god stemning og atmosfære samt et roligt 

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

 

 

Samlet vurdering og score 
 

 

Bemærkninger og anbefalinger 
 

Bemærkninger Tilsynet bemærker positivt, at perosnalet og beboerne ikke virker 

påvirkede af, at der er to sygemeldinger blandt perosnalet. 

 

Anbefalinger  Tilsynet anbefaler, at der bliver sat tid af til at gennemgå 

dokumentationen så den er beskrevet ud fra FS111, samt fortsat 

fokus på implementering af og oplæring i Nexus. 

 

 

  

0

1

2

3

4

5
Dokumentation

Fysiske rammer

Hverdagsliv og EDEN
Pleje, omsorg og praktisk

hjælp

Kompetencer

Score fra 1-5 
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Ældrerådets tilsyn 
Tonen 

Lige fra begyndelsen var tonen venlig og imødekommende. Beboerne hyggede sig, og vi blev 

godt modtaget af både leder, personale og beboere. I en af afdelingerne var desuden en 

pårørende, som også havde en fin omgang med personale og beboere i afdelingen. 

Aktiviteter 

I alle afdelinger var oversigtstavler med dagens aktiviteter. Vi hørte, hvordan personalet 

opfordrede borgerne til at deltage og kørte dem/hjalp dem afsted. Vi var inde og overvære 

gymnastikken, som foregik med sjov og glade bemærkninger. Gruppen, som var stor og med 

deltagere fra alle afdelinger, sad i en rundkreds og spillede til hinanden med en ballon. De fik 

bevæget sig, fik grinet og havde det rart. 

Fysiske rammer 

Fænøsund Plejehjem er opdelt i fire afdelinger, som alle har en stor samlingsstue med køkken 

og spisebord samt en sofaafdeling. Fra samlingsstuen er der udsigt til Fænøsund og Marinaen, 

og uden for stuen er der ved alle afdelinger en stor terrasse med havemøbler. Uden for 

hækken er der en sti, hvor mange af områdets beboere går ture, så der er hele tiden noget at 

kigge på. 

Forplejning 

Alle, både beboere, personale og pårørende, er tilfredse med maden. Vi spurgte til, hvordan de 

havde det med at få varm mad om aftenen, og også det var de tilfredse med. 

Trivsel 

Vi oplevede mange smil og tilfredse tilkendegivelser. Personalet var venlige og 

imødekommende. Vi følte os taget rigtig godt imod.  

 

Bilag I 
 

Score Bedømmelse Definition og beskrivelse 

5 Særdeles tilfredsstillende Vurderingen særdeles tilfredsstillende opnås, når 

forholdene omkring de målte indsatser kan 

karakteriseres som fremragende, og hvor tilsynet 

konstaterer ingen, få eller mindre væsentlige 

udviklingsbehov eller udviklingsmuligheder 

4 Meget tilfredsstillende Vurderingen meget tilfredsstillende opnås, når 

forholdene omkring de målte indsatser kan 

karakteriseres som gode, og hvor tilsynet 

konstaterer flere mindre væsentlige 

udviklingsbehov eller udviklingsmuligheder, som 

nemt kan afhjælpes ved en målrettet kvalitativ 

indsats. Det meget tilfredsstillende resultat kan 
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følges op af tilsynets anbefalinger i en 

handleplan.  

3 Tilfredsstillende Vurderingen tilfredsstillende opnås, når 

forholdende omkring de målte indsatser kan 

karakteriseres som tilstrækkelige, og hvor der er 

konstateret flere mindre væsentlige og få 

væsentlige udviklingsbehov eller 

udviklingsmuligheder, som vil kunne afhjælpes 

ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende 

resultat følges op af tilsynets anbefalinger 

udarbejdet i en handleplan. 

 

2 Mindre tilfredsstillende Vurderingen mindre tilfredsstillende opnås, når 

forholdende omkring de målte indsatser kan 

karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der 

konstateres en del væsentlige udviklingsbehov 

eller udviklingsmuligheder, som vil kræve en 

bevidst, 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 

forholdene omkring de målte indsatser generelt 

kan karakteriseres som utilstrækkelige og 

uacceptable, og hvor der er konstateret mange/ 

eller alvorlige udviklingsbehov, som vil kræve en 

radikal, bevidst, planlagt og målrettet indsats for 

at afhjælpes.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op 

af tilsynets anbefalinger om, at 

problemområderne håndteres i umiddelbar 

forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes en 

handleplan i tæt samarbejde med ledelsen og 

udfører af tilsynet. 

 

 

 


