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1. OPLYSNINGER 

Generelle oplysninger om tilsynet 

Navn og Adresse: Ældrecenter Lynggården, Østergade 30, 9850 Hirtshals 

Leder: Irene Mikkelsen (Ældrecenter) og konstitueret leder Maria Larsen (Rehabiliteringspladser) 

Antal boliger: 17 plejeboliger og 20 rehabiliteringspladser 

Dato for tilsynsbesøg: Den 12. januar 2020, kl. 09.00 – 14.00 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Ledere for begge afdelinger 

• Fire borgere – to borgere i plejeboliger og to borgere på de midlertidige pladser 

• Tre medarbejdere 

Tilsynet blev afrundet sammen med ledelsen, som fik en kort tilbagemelding om tilsynsforløbet med de 
tilsynsførendes foreløbige vurderinger. 

Tilsynsførende:  

Senior Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM 

Senior Consultant Anne Nørgaard Riisager, sygeplejerske 

1.1 AKTUELLE VILKÅR  

Aktuelle vilkår 

Tilsynet gennemføres på begge afdelinger som ét samlet tilsyn efter aftale med Hjørring Kommunes myn-
dighedsforvaltning.  

Ledelsen oplyser om en løbende proces de sidste par måneder med at opdele Lynggården i to særskilte 
afdelinger for hhv. permanente plejeboliger og rehabiliteringspladser. Adskillelsen trådte i kraft 1. okto-
ber 2020 og har ifølge ledelsen skabt en tilstræbt klarhed over differentiering i kerneydelsen hos de to 
afdelingers meget forskellige målgrupper. Både ledelse og medarbejdere oplever fordelene ved opdelin-
gen og dermed optimerede rammer for at imødekomme borgernes forskelligartede behov.  

Rehabiliteringspladsernes konstituerede leder indgår i et tværsektorielt samarbejde vedrørende kriterier 
for rehabiliteringsophold med henblik på at tydeliggøre rehabiliteringspladsernes kerneopgave og undgå 
fejlplacering. Leder oplyser i den forbindelse, at den vanlige tværgående visitationskoordinering på de 
ugentlige tværfaglige konferencer, fysisk eller via Teams, aktuelt er stoppet uden begrundelse, hvilket 
aktuelt besværliggør re-visiteringer.    

Ledelsen beskriver god stabilitet i medarbejdergrupperne og har en enkelt medarbejder på barsel. Syge-
fraværet er lavt på begge afdelinger. Der anvendes primært faste og kompetente afløsere og i enkelte 
tilfælde vikarkorps ved behov for en bestemt fagkompetence. Fire centersygeplejersker er tilknyttet de 
midlertidige rehabiliteringspladser og er, som noget forholdsvis nyt, til stede alle hverdage til kl. 18 samt 
lørdage for at understøtte det generelle behov for sygeplejefaglige kompetencer. Sygeplejerskerne af-
dækker bl.a. faglige problemstillinger forud for modtagelsen af borgere og modtager borgerne, idet de 
ofte udskrives med uafklarede behandlingsforløb og hyppige fejl eller ændringer i medicinering. På de 
permanente pladser er der netop ansat endnu en sygeplejerske, som også betjener et andet ældrecenter 
i kommunen.  
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1.2 OPFØLGNING 

Opfølgning 

Der er fulgt op på sidste års tilsyn. Tilsynet bemærker dog, at anbefalingen omkring de fysiske rammer 
fortsat er gældende.  

1.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: 

 

Bemærkninger 

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at besøgsplaner uddybes for hele døgnet med individuelle og fyldestgørende 
beskrivelser af, hvordan medarbejderne i videst mulig udstrækning understøtter borgernes res-
sourcer. 
 

2. Tilsynet anbefaler, at dokumentationen for borgere på rehabiliteringsophold løbende afspejler 
progression ud fra borgers målsætning. 

 
3. Tilsynet anbefaler et øget fokus på en mere imødekommende indretning af rehabiliteringspladser-

nes fysiske rammer.  
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2. SOCIALFAGLIGT TILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Hjørring Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Ældrecenter Lynggår-
den. 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 Lynggården er et meget velfungerende center, og at ledelse og med-
arbejdere arbejder målrettet og engageret på at sikre borgernes differentierede behov. Der er i begge 
afdelinger fokus på, at kerneydelsen tilrettelægges på borgernes præmisser, og på at borgernes individuelle 
ønsker og mål imødekommes, hvad enten det gælder hverdagsliv på de permanente pladser eller i forbin-
delse med et midlertidigt rehabiliteringsophold.   

Tilsynet vurderer, at Lynggården lever op til Hjørring Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceni-
veau. Pleje, omsorg, praktisk hjælp og træning leveres med en høj tværfaglig kvalitet og et rehabiliterende 
sigte. 

2.2 SCORE 

For hvert overordnede 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.  

 

1

2

3

4

5
Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
bistand

Hverdagsliv
Kompetencer, uddannelse

og kvalitetssikring

Fysiske rammer
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2.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation  

 

Score: 4 

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

Dokumentationen er gennemgået sammen med to medarbejdere for to borgere 
på de permanente pladser og to på rehabiliteringspladser.  

Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter 
kvalitet i daglig praksis ud fra en klar ansvarsfordeling i forhold til opdatering af 
dokumentationen. 

Dokumentationen er overordnet set fyldestgørende og opdateret. Der ses hand-
leanvisende beskrivelser af borgernes behov for pleje og omsorg, og indsatser 
tager afsæt i borgernes ressourcer og aktuelle funktionsniveau samt pædagogi-
ske tilgange, bl.a. hos en borger med stor kompleksitet. Hjælpen om aftenen 
for borgere på midlertidigt ophold kan nuanceres yderligere - fx ”hjælp til af-
klædning.”  

Helbredstilstande ses ajourført med tilhørende handlingsanvisninger fraset en-
kelte tilfælde. Funktionsevnevurderinger for borgere i de permanente boliger er 
opdaterede og for borgere på midlertidigt ophold ikke fyldestgørende ajourført, 
hvilket ifølge det oplyste er visitators ansvar.  

For borgere på rehabiliteringspladser ses konkrete mål for ophold. Endvidere ses 
noter fra de ugentlige opfølgningsmøder, hvor der dog savnes en kort evaluering 
på borgers mål.  

Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk bistand 

 

Score: 5 

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

Borgerne er meget tilfredse med hjælpen og trygge ved den samlede indsats. En 
borger angiver aldrig at have haft det bedre siden indflytningen på Lynggården, 
og borgere på rehabiliteringsophold oplever, at de får den rette træning samt 
den nødvendige hjælp til personlig pleje, hvor de føler sig medinddragede og 
aktive i egne forløb.   

Medarbejderne skaber kontinuitet i den daglige pleje og omsorg samt rehabili-
teringsforløb ved hjælp af bl.a. løbende koordinering af opgaver, kontaktperso-
ner, triage og et velfungerende tværfagligt samarbejde med faste terapeuter, 
som er i huset, og andre relevante samarbejdspartnere. Den daglige planlægning 
på rehabiliteringspladserne tager afsæt i borgernes aktuelle situation, relationer 
og kompetencer. Medarbejderne vurderer, at fordelingen med faste sygeplejer-
sker på hver afdeling bidrager til at højne og understøtte den faglige udvikling 
på centret.   

Pleje og omsorg leveres efter en høj faglig standard og med et rehabiliterende 
sigte, hvor borgernes ressourcer ud fra deres aktuelle funktionsniveau og kogni-
tion inddrages såvel i den daglige pleje som i konkrete genoptræningsforløb. 
Medarbejderne redegør desuden med praksis eksempler for fokus på sundheds-
fremme og forebyggelse.  

Medarbejderne pointerer, at de arbejder målrettet med at forventningsaf-
stemme borgers og pårørendes forventninger og motivation for opholdet. De til-
kendegiver, at det kan opleves udfordrende, at en del borgere fortsat ikke visi-
teres ud fra de givne kriterier for et rehabiliteringsophold, eller slet ikke er 
motiverede for ophold eller træning, og derfor ikke får udbytte af opholdet. Der 
ses en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard overalt.  
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Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

Borgerne giver udtryk for at have et individuelt tilrettelagt hverdagsliv med ind-
flydelse og oplever respekt for deres ønsker og til- og fravalg. Borgerne oplever 
desuden stor tilfredshed og fremgang i forbindelse med deres genoptræning. 

Aktiviteter er under COVID-19 droslet helt ned, og dagcentret er ikke i vanlig 
drift. Under normale omstændigheder foregår der mange og varierede aktivite-
ter ved frivillige. Medarbejderne arrangerer aktuelt selv mindre arrangementer 
som fx banko og hyggestunder, og der er en del musikalske indslag i hverdagen.  

For borgere på rehabiliteringspladser bistår en pædagogisk aktivitetsmedarbej-
der som led i genoptræning med individuelle og fælles sociale aktiviteter, som 
medarbejderne oplever er en stor gevinst for alle.   

Borgerne er meget tilfredse med madens kvalitet og det sociale samvær under 
måltiderne. En borger beskriver desuden en høj grad af indflydelse på og faglig 
støtte til sin kostplan i forbindelse med et ønsket vægttab.   

Medarbejderne redegør med eksempler for, hvordan det gode måltid for bor-
gerne forløber og prioriteres højt i begge afdelinger.  Særlige ernæringsindsat-
ser og behov tilgodeses i samarbejde med kostfaglige ekspertiser. Rehabilitering 
indtænkes i alle indsatser, fx gangtræning til og fra caféen ved måltiderne, hvil-
ket understøttes af en borgers udsagn.  

Tema 4: 

Kompetencer, ud-
dannelse og kvali-
tetssikring 

 

Score: 5 

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

Ledelsen og medarbejdere vurderer, at de relevante kompetencer er til stede 
på hver afdeling i forhold til målgruppernes behov og kompleksitet. På rehabili-
teringspladserne fokuseres ledelsesmæssigt målrettet på kerneopgaven og det 
nødvendige tværfaglige samarbejde - ikke mindst i forbindelse med sektorover-
gange. Endvidere arbejdes der målrettet med den generelle medarbejdertrivsel 
og løbende kompetenceafklaring og -udvikling med fokus på patientsikkerhed og 
et godt arbejdsmiljø. Målet er bl.a. at fremme gensidig åbenhed og tillid samt i 
højere grad at udnytte medarbejdernes fagkompetencer og personligheder i re-
lation til borgernes situation og opgaverne.  

Ledelsen udsender hyppige mails om stort som småt for at sikre, at samtlige 
medarbejdere føler sig tilstrækkelig oplyst i den aktuelle forandringsproces.  

Medarbejderne oplever gode rammer for faglig udvikling med relevant intern 
undervisning af fx sygeplejerskerne og praksisnært fx omkring magtanvendelse 
i konkrete situationer. Ligeledes opleves ressourcepersoner som givende spar-
ringspartnere, og medarbejderne vurderer at have gode muligheder for videns-
deling i faste mødefora og i borgernær praksis. De beskriver endvidere, at de i 
høj grad trækker på hinandens tværfaglige kompetencer og selv er opsøgende i 
forhold til ny viden.  

Ved nyansættelse på rehabiliteringspladserne gøres ansøger endvidere opmærk-
som på de særlige kompetencer, som arbejdet med borgere i korte pleje- og 
rehabiliteringsforløb forudsætter.   

Tema 5: 

Fysiske rammer 

 

Score: 4 

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

Borgere giver udtryk for tilfredshed med deres bolig og oplever, at de fysiske 
rammer fungerer tilfredsstillende.  

Medarbejdere beskriver, at de fysiske rammer generelt understøtter borgernes 
forskelligartet behov. Der er søgt midler til at anlægge en større terrasse for 
borgere på de faste pladser, hvilket leder ser meget frem til. 

Tilsynet observerer, at atmosfæren er hjemlig på fællesarealet ved plejeboli-
gerne.  
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Boligerne i stueetagen er spartansk indrettet og bærer præg af at være beregnet 
til korterevarende ophold og ikke er et blivende hjem. Endvidere bemærkes, at 
”Torvet”, hvor borgerne indtager alle måltider, er gennemgang for mange be-
søgende og medarbejdere, hvilket kan forstyrre roen under måltiderne.  

Årets tema 1: 

Relationsarbejde 
imellem borgere 
og medarbejdere 

 

Ingen score 

Ledelse og medarbejderne redegør for, at forudsætningen for et godt samar-
bejde med borger og pårørende er relationsdannelse, medinddragelse og tillid 
fra indflytningstidspunktet.  

Medarbejderne tager i muligt omfang forud for indflytning i de permanente bo-
liger på hjemmebesøg, som skaber tryghed og øger kendskabet for alle parter. 
For borgere på de midlertidige pladser vægtes det at opnå en god gensidig kemi 
og det rette kompetencematch mellem borgere og medarbejder, og borger får 
tilknyttet en kontaktperson, der følger borger gennem hele forløbet. Desuden 
afholdes inden for de første par dage en samtale med borger og eventuelle på-
rørende og relevante fagpersoner for at kortlægge forløbet ud fra borgers øn-
skede formål for opholdet. Træningen justeres løbende i takt med rehabilite-
ringsbehov, hvor samarbejde, motivation og individuelle tilgange til borgerne 
beskrives som afgørende for at understøtte deres progression og mål.  

Medarbejder tilknyttet ”Kvisten” beskriver endvidere, at de i høj grad drager 
nytte af borgers livshistorie for at skabe et meningsfyldt og individuelt hverdags-
liv for den enkelte borger.  

Årets tema 2: 

Relationel koordi-
nering 

 

Ingen score 

 

Medarbejderne arbejder målrettet med flere elementer af begrebet ”relationel 
koordinering” og kan redegøre for, hvordan begrebet udmøntes i praksis. De 
redegør kompetent og med eksempler for, hvordan de arbejder på at løse ker-
neopgaven i fællesskab, et velfungerende kollegialt tværfagligt samarbejde 
samt åbenhed og tillid til hinanden internt på afdelingerne.   

Yderligere beskriver medarbejderne, hvordan de tværfaglige møder, fx triage-
møder og til beboergennemgang, anvendes som struktur for at sikre rette faglige 
indsats for den enkelte borger og understøtter fagligheden og fælles målsætnin-
ger for indsatsen.  

  



UANMELDT SOCIALFAGLIGT TILSYN | JANUAR 2021 ÆLDRECENTER LYNGGÅRDEN HJØRRING KOMMUNE 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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