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Praktiske oplysninger  

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af uanmeldt tilsynsbesøg jf. Lov om social service § 151 

og gældende tilsynspolitik i Vejen kommune. 

Rapporten er blevet til på baggrund af spørgeskema, interview, observationer og vurdering i 
forbindelse med tilsynsbesøget.  
 
Udkast til tilsynsrapporten fremsendes i partshøring til Områdeleder, Centerleder, Gruppeleder (hvis 
der er en) samt Kirsten Dyrholm, Social og ældrechef og Dorte Juul Folmer, Sundhedsfaglig 
Chefkonsulent og leder af Myndighed Ældre. 
 
Endelig tilsynsrapport fremsendes til Områdeleder, Centerleder, gruppeleder (hvis der er en), samt 
Kirsten Dyrholm, Social og ældrechef og Dorte Juul Folmer, Sundhedsfaglig Chefkonsulent og leder af 
Myndighed Ældre. 
 

 

    

  

1. Stamoplysninger 
 

Tilbuddets navn Lindecentret 

Adresse Lindeparken 26, 6622 Bække 

Telefon 7996 5757 

E-mail hbn@vejen.dk 

Leder  Centerleder Helle Bach Nielsen 

Pladser i alt 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
 

2. Oplysninger om datakilder 

Interviewet under 
tilsynet 

Borger: 1   
Medarbejdere: 2 
 

Observation STS+ observationer foregår, dels i egne boliger, henholdsvis i et interview, 
samt i en plejesituation og i fællesstuen i forbindelse med observation af 
en spisesituation.  
 

Eventuelt andet 
materiale 

Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens § 83, Vejen kommune 2017. 
Pleje og praktisk bistand. Vejen Kommune. Social og ældre 2018.  
Kvalitetsstandarder  
1. Personlige opgaver. 
2. Praktiske opgaver. 
3. Madservice. 
4.Træning § 86. 
 
Værdighedspolitik, Vejen kommune 2016 



 

 

 

 

Det gode hverdagsliv/Den røde tråd, Vejen kommune 2017 
Anonym Spørgeskemabesvarelse fra 1 interviewede borger. 
Partshøringssvar, modtaget den 17.12.2018, ingen bemærkninger 

 

Samlet vurdering 

STS+ vurderer, at Lindecentret yder praktisk hjælp samt personlig pleje til borgerne, ud fra 
borgernes individuelle behov. Yderligere giver både medarbejderne og borgerne udtryk for, at 
borgerne modtager den hjælp der er behov for. Medarbejderne har derudover fokus på, at løse 
kerneopgaven, med udgangspunkt i Vejen kommunes ”Værdighedspolitik”. 
 
STS+ vurderer endvidere, at Lindecentret inddrager borgerne i udførelse af praktiske og personlig 
opgaver, idet omfang det er muligt. STS+ bemærker hertil, at nogle borgere kan have ressourcer, der 
ikke bliver inddraget. Dette kan dog skyldes borgernes manglende lyst til deltagelse i eksempelvis 
udførelse af praktiske opgaver.  
 
STS+ vurderer, at Lindecentret har fokus på, at inddrage BASH-terapeuter ved behov for vurdering af 
rehabiliteringsforløb og/eller et træningsforløb efter eksempelvis fald, influenza eller lignende med 
henblik på, at forbedre borgernes funktionsniveau således, at borgerne i højst mulige omfang 
bevarer en aktiv og selvstændig hverdag og dermed mindsker behovet for støtte. Yderligere har 
Lindecentret flere aktiviteter, hvor motion indgår.   
 
STS+ vurderer også, at Lindecentret har fokus på, at borgerne får mere med- og selvbestemmelse i 
valg af hovedretter, idet medarbejderne og borgerne har etableret en ny praksis, set i forhold til 
borgerinddragelse.  
 
STS+ vurderer, at Lindecentret udfører ernæringsscreening af borgerne ved indflytning samt løbende 
følger op herpå. Lindecentret har endvidere, i forbindelse med projekt omkring ernæringsscreening, 
fået et øget fokus på, at ernæringsscreening af den enkelte borger, er et vigtigt element, set i 
forhold til den enkelte borgers helbredsmæssige tilstand.   

 
STS+ vurderer desuden, at Lindecentret dagligt dokumenterer i Nexus og der følges løbende op på 
den enkelte borgers funktionsniveau. Endvidere udføres der løbende funktionsudredning af den 
enkelte borger.  
 
STS+ vurderer yderligere, at Lindecentrets fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og 
der er mulighed for at afskærme den enkelte borger, såfremt der er behov herfor.   
 
STS+ vurderer også, at Lindecentrets medarbejdere samt borgere oplever, at der er en god 
indbyrdes tone, mellem både borgere og mellem borgere og medarbejderne. Ligeledes oplever både 
medarbejderne og borgerne, at der er tale om en god trivsel hos borgerne.   
 
STS+ vurderer, ud fra observationer samt interview, at Lindecentret møder borgerne anerkendende 
og empatisk. Endvidere omtales og tiltales borgerne på en etisk faglig og forsvarlig facon.  
 
 

  



 

 

 

 

 

 

Udviklingspunkter 

 

 
Bedømmelse og vurdering af kvalitet 
'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 

 I meget høj grad tilfredsstillende 

 I høj grad tilfredsstillende 

 I middel grad tilfredsstillende 

 I lav grad tilfredsstillende 

  I meget lav grad tilfredsstillende 
 

Borgernes oplevelse af kvaliteten 

Indikator Bedømmelse  

Den praktiske hjælp (SEL §§ 
83,83 a) opleves 
tilfredsstillende. 
Borgerne kan bidrage og 
medinddrages. 

I meget høj 
grad 
tilfredsstil-
lende 

Borger oplyser, at den praktiske hjælp bliver udført på 
de dage der er aftalt. Ligeledes udfører borger selv 
dele af de praktiske opgaver, f.eks. tørre støv af.   
Vedrørende vasketøj oplyser borger følgende, citat, 
”ved ikke hvorfor jeg ikke hjælper til, men jeg må jo 
have betalt for at få det gjort.” Yderligere tilføjes, at 
borger ikke har lyst til, at blive yderligere inddraget i 
det praktiske arbejde.  
 
Borger supplerer med, at oplevelsen er, at borger får 
den praktiske hjælp og støtte der er behov for. 
 
Borger oplyser desuden, at borger ikke deltager i et 
fastlagt rehabiliteringsforløb (træningsforløb) med 
henblik på, at forbedre funktionsniveauet og dermed 
mindske behovet for praktisk hjælp. Borger deltager i 
gåture ca. 1 til 2 gange om ugen samt gymnastik, som 
arrangeres af Lindecentret, tilføjer borger. 
 

De personlige opgaver og 
plejen (SEL §§ 83,83 a) 
opleves tilfredsstillende. 
Borgerne kan bidrage og 
medinddrages. Der er 
fokus på borgernes 
værdighed i levering af den 
personlige hjælp.  

I høj meget 
grad 
tilfredsstil-
lende 

Borger oplyser, at der er hjælp til bad og til at få tøj af 
og på. Bad er som hovedregel om 
morgen/formiddagen. Citat, ”jeg tror ikke selv jeg har 
været med til planlægning af den aftalte tid, men det 
er ok som det er.” 
Borger tilføjer, at medarbejderne altid taler pænt og 
ordentligt og der er altid tid til at ”pjatte” sammen, 
når borger er i bad.  
Yderligere oplyser borger, citat, ”medarbejderne 
respekterer mig og mine grænser i forbindelse med 
personlig pleje.” 
 
Borger oplyser endvidere, at borger selv vasker sig, på 
dage, hvor borgeren ikke får bad. Yderligere kan 
borger også selv børste sine tænder. Borger hjælper 
til i egenomsorg, så vidt muligt.  



 

 

 

 

 
Borger oplyser desuden, at borger ikke deltager i et 
fastlagt rehabiliteringsforløb (træningsforløb) med 
henblik på, at forbedre funktionsniveauet og dermed 
mindske behovet for hjælp til den personlige pleje. 
Borger deltager i gåture ca. 1 til 2 gange om ugen 
samt gymnastik, som arrangeres af Lindecentret, 
tilføjer borger. 
 

Forplejningen (SEL §83) 
opleves tilfredsstillende. 
Borgerne kan bidrage og 
medinddrages. 

I høj grad 
tilfredsstil-
lende 

Borger oplyser, at forplejningen er god. Det er altid 
god mad og i dag har borger fået kartoffelmos og 
kødsovs. Borger supplerer med, at borger får mad 3 
gange dagligt. Om morgen bestemmer borger selv, 
citat, ”jeg får rugbrød og franskbrød med sirup, det 
har jeg altid været vant til – kan altså ikke fordrage 
ost.”  
 
Borger oplyser yderligere, at borger aldrig har 
kommet med ønsker til hovedmenu, citat, ”jeg er ikke 
inddraget i hvad der er på menuen, men hvis jeg ikke 
kan lide maden lader jeg det stå – ellers spiser jeg 
bare kartoflerne.” Borger supplerer med, at borger 
selv sørger for drikkelse i løbet af dagen.  
 
STS+ observerer, en duft af mad fra Lindecentrets 
køkkenfaciliteter samt at borgerne virker til at nyde 
måltidet.  
 
Borger oplyser desuden, citat, ”jeg hjælper aldrig med 
borddækning, kunne godt hjælpe, hvis medarbejderne 
ville spørge mig.” 
 

Træning (SEL §83a, §86) 
opleves tilfredsstillende. 
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstil-
lende 

Borger oplyser, at der ikke har været tilbudt 
rehabiliteringsforløb (træningsforløb) eller 
træningsforløb f.eks. efter et fald, influenza eller 
lignende med henblik på, at forbedre borgers 
funktionsniveau og dermed mindske behovet for 
praktisk hjælp og støtte samt hjælp og støtte til den 
personlige pleje. Borger tilføjer, at der ikke 
umiddelbart er et behov herfor.  
 

De fysiske rammer opleves 
tilfredsstillende 

I meget høj 
grad 
tilfredsstil-
lende 

Borger oplyser, at de fysiske rammer, både egen 
lejlighed samt fællesfaciliteterne er gode. Borger kan 
bedst lide at opholde sig i egen lejlighed, citat, 
”lejligheden er tilpasset mine behov – jeg kan ikke få 
det bedre.” 
 
Yderligere supplerer borger med, at selvom der ikke 
er separat soveværelse, borger er ryger, betyder det 
ikke noget. Citat, ”jeg åbner dagligt døren til altanen, 
også selvom det er blevet koldt. Der skal jo frisk luft 



 

 

 

 

 

 

 

ind.” 
 

Trivslen er tilfredsstillende. 
Borgerne har indflydelse og 
medinddrages. 

I meget høj 
grad 
tilfredsstil-
lende 

Borger oplyser, citat, ”jeg er glad og tilfreds og for det 
meste altid i godt humør.” Borger supplerer med, at 
borger har et godt helbred samt at alle 
medarbejderne er flinke og rare.  
 
Borger oplyser, at borger f.eks. selv bestemmer om 
borger ønsker at deltage i gåture, gymnastik eller hvor 
borger ønsker at spise sine måltider.   
 

Kommunikation I meget høj 
grad 
tilfredsstil-
lende 

Borger oplyser, at borger vil kontakte enten en af 
medarbejderne eller sine børn, såfremt borger har 
behov for, at få noget drøftet. 
 
Borger oplyser desuden, at medarbejderne altid er 
imødekommende og taler pænt og ordentlig til alle. 
Der er ikke forskel på, hvordan medarbejderne taler 
til og med borger i egen lejlighed eller i 
fællesarealerne. Borger tilføjer, at der også altid er en 
god dialog mellem borgerne under fællesmåltiderne, 
og citat, ”jeg oplever at blive hørt selvom der er flere 
tilstede.” 
 
STS+ observerer, at der er god dialog mellem mange 
af borgerne under fællesspisningen samt at 
medarbejderne understøtter den enkelte borger 
anerkendende og respektfuldt.  
 

 

 
Medarbejdernes oplevelse af kvaliteten 

Indikator Bedømmelse  

Den praktiske hjælp (SEL 
§83,83 a) opleves 
tilfredsstillende. 
Borgerne kan bidrage og 
medinddrages. 

I meget høj 
grad 
tilfredsstil- 
lende 

Medarbejderne oplyser, at det er deres oplevelse, at 
borgerne modtager den støtte og hjælp der er 
behov for. Borgerne inddrages så vidt muligt i de 
praktiske opgaver og der er fokus på borgernes 
medindflydelse i dagligdagen.  
 
Medarbejderne oplyser yderligere, at der på 
nuværende tidspunkt er to borgere der har et 
rehabiliteringsforløb (træningsforløb), hvor 
fysioterapeut har udarbejdet en træningsplan samt 
en opfølgningsdato. Medarbejderne tilføjer, at der 
altid er fokus på, at inddrage BASH – terapeuter ved 
behov. Dette med henblik på, at 
vedligeholde/udvikle borgernes funktionsniveau 
således, at støtten til praktiske opgaver forsøges 
minimeret.  
 

De personlige opgaver og 
plejen (SEL §83,83 a) opleves 
tilfredsstillende. 
Borgerne  kan bidrage og 
medinddrages. 

I meget høj 
grad 
tilfredsstil- 
lende 

Medarbejderne oplyser, at det er deres oplevelse, at 
borgerne modtager den støtte og hjælp der er 
behov for. Citat, ”borgerne har det godt her hos os.” 
 
Medarbejderne supplerer med, at plejeopgaverne 
som hovedregel løses om morgen. Det er dog altid 
ud fra en konkret vurdering, borgernes ønsker og 
behov samt borgernes livshistorie. F.eks., hvis en 
borger gerne vil sove længe, så imødekommes 
borgers ønske, citat, ”vi tilpasser tiden.” 
Yderligere tilføjer medarbejderne, at hvis der f.eks. 
observeres dårligt humør og/eller helbred hos en 
borger, så tilbydes borger ligeledes hjælp senere på 
dagen.  
 
Medarbejderne oplyser endvidere, at borgerne 
bidrager samt medinddrages i udførelsen af den 
personlige pleje, f.eks. hårvask, vask af overkrop 
m.m., som borgerne har ressourcer til.  
STS+ observerer i forbindelse med plejesituation, at 
borger inddrages i det omfang det er muligt. 
Herunder medinddrages borger i løft af sin overkrop, 
imens medarbejder tilretter puden samt får 
Guldmann sejlet fjernet efter borger er liftet fra 
kørestol til seng.  
 
Medarbejderne oplyser yderligere, at der på 
nuværende tidspunkt er to borgere der har et 



 

 

 

 

rehabiliteringsforløb (træningsforløb), hvor 
fysioterapeut har udarbejdet en træningsplan samt 
en opfølgningsdato. Medarbejderne tilføjer, at der 
altid er fokus på, at inddrage BASH – terapeuter ved 
behov. Dette med henblik på, at 
vedligeholde/udvikle borgernes funktionsniveau 
således, at støtten til plejeopgaver forsøges 
minimeret.  
 

Forplejningen (SEL §83) 
opleves tilfredsstillende. 
Borgerne kan bidrage og 
medinddrages. 
 

I høj grad  
tilfredsstil-
lende  

Medarbejderne oplyser, at deres oplevelse er, at 
borgerne er meget tilfredse med maden. Yderligere 
er Lindecentret begyndt på, sammen med borgerne, 
at udvælge menuer hver tredje uge, dog fortsat ud 
fra en fastlagt liste. Borgerne får derved oplevelsen 
af, at være med til at beslutte menuen til de 
kommende uger. Borgerne kan selv vælge retten til 
deres fødselsdage, tilføjer medarbejderne.  
 
Medarbejderne oplyser endvidere, at borgerne selv 
beslutter hvilken forplejningspakke de ønsker. 
Derudover bestemmer borgerne selv, hvornår de 
ønsker at indtage deres morgenmåltid. 
Middagsmaden serveres mellem kl. 11.30 til 12.00, 
men såfremt en borger ønsker det, kan maden 
gemmes til et senere tidspunkt. Aftensmaden kan 
spises fælles kl. 17.30 eller i egen bolig. Hvis 
borgerne har behov for måltidsstøtte i egen bolig, er 
det altid en mulighed. Medarbejderne tilføjer, at 
borgerne ikke inddrages i f.eks. borddækning m.m.  
 
Medarbejderne oplyser, at alle borgere vejes ved 
indflytning og efterfølgende løbende. På nuværende 
tidspunkt er der iværksat et to årig projekt, hvor 
borgerne registreres i farverne rød, gul og grøn, hvor 
farverne rød og gul indikerer, at borgerne skal vejes 
hver uge. Projektet har ligeledes været med til, at 
skabe mere fokus på borgernes ernæringstilstand.  
Yderligere tilføjer medarbejderne, at to borgere på 
nuværende tidspunkt har behov for ekstra protein.  
 
STS+ observerer, i forbindelse med spisesituationen, 
at borgerne virker til at nyde måltidet. Alle borgerne 
spiser både hovedretten samt desserten der 
serveres. Derudover observeres en god atmosfære 
under hele måltidet.  
 

Træning (SEL §86) opleves 
tilfredsstillende. 
 

I meget høj 
grad tilfreds-
stillende  

Medarbejderne oplyser, at der altid er fokus på, om 
borgerne har behov for et træningsforløb og i den 
forbindelse tages der kontakt til BASH-terapeuterne.  
På nuværende tidspunkt er der ingen borgere der 
har træningsforløb, set i forhold til § 86, idet der 



 

 

 

 

ikke har været behov herfor.  
 
Medarbejderne oplyser desuden, at de to borgere 
der på nuværende tidspunkt er i et 
rehabiliteringsforløb (§ 83a) er meget tilfredse. STS+ 
bemærker og anerkender, med henvisning rapport 
fra anmeldt tilsyn – indikator 2 under temaet Pleje, 
at borgers ønske er imødekommet.   
 

De fysiske rammer opleves 
tilfredsstillende 

I meget høj 
grad tilfreds-
stillende  

Medarbejderne oplyser, at deres oplevelse er, at 
borgerne er meget tilfredse med de fysiske rammer. 
Herunder fællesfaciliteterne samt deres egne 
lejligheder. Borgerne fortæller at de ligeledes er 
glade for den udsmykning der er i fællesarealerne.  
 
Medarbejderne tilføjer, at rammerne er tilpasset 
målgruppen og der er mulighed for, at afskærme 
den enkelte borger ved behov herfor. Endvidere 
bliver der ophængt en sansetavle, som alle borgere 
kan benytte. Endvidere er borgerne meget glade for 
at komme i annekset.  
 
STS+ observerer, at fællesarealerne er indrettet 
hjemligt. Borgernes lejligheder er ligeledes 
personligt indrettet. Yderligere observeres det, at 
medarbejderne forsøger at skabe en hyggelig 
atmosfære, med blandt andet lys på bordene og 
dialog med borgerne, under middagsmåltidet. 
 

Trivslen er tilfredsstillende.  
Borgerne har indflydelse og 
medinddrages. 

I meget høj 
grad tilfreds-
stillende 

Medarbejderne oplyser, at deres oplevelse er, at 
borgerne trives. Hvis der observeres mistrivsel, vil 
der omgående blive handle herpå. Borgernes trivsel 
er altid i fokus og borgerne inddrages i deres 
dagligdag med henblik på, at skabe god trivsel hos 
den enkelte. 
 

Dokumentation I meget høj 
grad tilfreds-
stillende 
 

Medarbejderne oplyser, at der dagligt 
dokumenteres i Nexus. Yderligere er der kontinuerlig 
opfølgning en gang årligt eller løbende ved behov.  
Endvidere sker der en parallel funktionsudredning 
løbende ved den enkelte borger.  
 
Medarbejderne tilføjer, at der dagligt er møde kl. 
10.00, hvor der er faglig sparring samt generel 
videndeling vedrørende borgerne. 
  

Kommunikation I meget høj 
grad tilfreds-
stillende 
 

Medarbejderne oplyser, at der er en god tone blandt 
både borgerne og medarbejderne. Yderligere er 
medarbejderne meget opmærksomme på, at 
anvende en ligeværdig kommunikation. Endvidere 
har AMR været på kommunikationskursus, og der er 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

sket videndeling med alle medarbejderne.  
 
Medarbejderne oplyser desuden, at kursus ”Fra 
truet til udfordret”, som omhandler nonverbal 
kommunikation, er bevilget til alle medarbejderne. 
Ligeledes omhandler kursusforløbet også nænsom 
nødværge. Der skabes et læringsforum af teori og 
efterfølgende afprøvning i praksis.  
 
STS+ observerer, under besøget, at medarbejderne 
har en anerkendende og respektfuldt tilgang til den 
enkelte borger.  
 

Observationer -  Der observeres på tilgange og sprog, verbalt såvel som nonverbalt. 

Indikator Bedømmelse  

Samspillet mellem borgere: 
 
 
Borgerene interagerer i 
sociale sammenhænge 
 
Borgerne er veltilpas og 
trygge i kommunikationen 
 

I meget høj 
grad tilfreds- 
stillende 

STS+ har foretaget observation i fællesstuen under 
middagsmåltidet. Der var i alt 16 borgere fordelt ved 
3 borde. Yderligere var der 2 medarbejdere placeret 
ved 2 ud af 3 borde. Det høje antal borgere skyldes, at 
borgere bosat uden for Lindecentret deltager i 
spisningen.  
 
STS+ observerer, under middagsmåltidet, at borgerne 
har et godt samspil og borgerne interagerer på tværs 
af ude- og inde boende borgere. Speciel ved bordet i 
midten, er der god dialog og en god tone blandt 
borgerne. Der snakkes, grines og borgerne virker 
tilfredse, både med den støtte medarbejderne giver 
samt med maden der serveres. 
 
STS+ observerer, at borger, som tidligere blev 
interviewet under det anmeldte tilsynsbesøg, virker 
meget stille og ser træt ud. Borger deltog mere aktivt i 
dialogen med de øvrige borgere, under måltidet, 
sidste gang.  
  

Samspil mellem borgere og 
medarbejdere: 
 
Borgerne understøttes i 
deres aktuelle 
følelsesmæssige 
sindstilstand. 
 
Medarbejdere og borgere 
interagere i sociale 
sammenhæng og 
interaktionen understøttes 
i den givne situation. 
 
Medarbejdernes fokus på 
den enkelte borgers 
støttebehov? 
 

I meget høj 
grad tilfreds-
stillende 

STS+ observerer, at der, under middagsmåltidet, er et 
godt samspil mellem borgerne og medarbejderne. 
Medarbejderne understøtter borgerne under måltidet 
og der tales med borgerne på en anerkendende 
facon. Ligeledes observeres det, at medarbejderne 
virker glade for samværet med borgerne og 
medarbejderne medvirker til, at skabe en positiv 
atmosfære i spisesituationen, hvor den enkelte borger 
forsøges inddraget i dialogen.  
 
STS+ observerer, en duft af mad fra Lindecentrets 
køkkenfaciliteter, der kan påvirke borgernes 
følelsesmæssige sansestimulering positivt. Endvidere 
observeres det, at borgerne virker til at nyde måltidet.  
 
STS+ observerer, i forbindende med en plejesituation, 
at medarbejder har fokus på borgers værdighed. 
Herunder inddrager medarbejder, ved anvendelsen af 
hjælpemidler, løbende borger i processen. Borger 
virker tryg under flytning fra kørestol til seng, via lift. 
 
Yderligere observerer STS+, at medarbejder anvender 



 

 

 

 

 en respektfuldt og åben dialog med borger under hele 
plejesituationen.  
 
STS+ observere desuden, at borgers sengehest 
fastgøres, så borger ikke umiddelbart kan falde ud af 
sengen og seng indstilles/køres ned til en lavere 
højde, inden medarbejder forlader borgerens 
lejlighed. 
 

Samspil mellem 
medarbejdere.  

I meget høj 
grad tilfreds-
stillende  

STS+ observerer, under middagsmåltidet, at 
medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden og der 
er ligeledes en anerkendende og respektfuld tone 
mellem medarbejderne. Generelt observeres der en 
god atmosfære på Lindecentret, hvor medarbejderne 
møder hinanden på en etisk og empatisk måde. Dette 
gør sig gældende både verbalt og nonverbalt i mødet 
medarbejderne imellem.  
  


