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Rapport vedrørende anmeldt tilsynsbesøg 
 

 

    

    

Praktiske oplysninger  

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af plejecenteret ud fra den 

tilsynsmodel, som Vejen Kommune har besluttet jf. gældende tilsynspolitik.   

Rapporten er blevet til på baggrund af 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. 
 

 

    

 

2. Oplysninger om datakilder 

Interviewet under 
tilsynet 

Borgere: 4  
Medarbejdere: 3 
Pårørende: 4 
Frivillig: 1 Brugerrådsformand 
Ledelse: 1 Centerleder 
Supplerende oplysninger fra centerleder, modtaget den 06.11.2018 
 

Observation Socialtilsynet observerer ved ankomst, at der er en god og rolig 
atmosfære.  
Under rundvisning i de fysiske rammer, bemærker socialtilsynet, at 
der er personlige effekter på væggene der medvirker til, at give 
Lindecentret et hjemligt præg. De fysiske rammer giver borgerne 
flere muligheder for deltagelse i forskellige aktiviteter. I annekset er 
der ligeledes indrettet hjemligt og borgerne sidder og taler roligt 
sammen.  
Socialtilsynet observerer endvidere, både under frokost og 
eftermiddagskaffen, at medarbejderne taler med borgerne på en 
anerkendende facon. Borgerne virker trygge og glade i samværet 
med hinanden og medarbejderne. Endvidere bemærker socialtilsynet, 
at borgerne og Centerleder kender hinanden godt. 
 
Socialtilsynet observerer yderligere, at Centerleder, medarbejderne, 
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frivillig og de pårørende omtaler borgerne på en etisk og forsvarlig 
facon under socialtilsynets tilsynsbesøg. 
 

Eventuelt andet 
materiale 

Tilsynspolitik, ved hjælp efter servicelovens § 83, Vejen kommune 
2018 
Værdighedspolitik, Vejen kommune 2016 
Pårørendepolitik, Vejen kommunes 2014 
Det gode hverdagsliv på plejecentrene 
Den røde tråd, Vejen kommune 2017 
Koloritten, september 2018 
Hæfte, ”Der er noget, du skal vide om mig… ” 
Partshøringssvar modtaget den 06.11.2018 
 

 

Samlet vurdering 

 

Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret leverer en ensartet og individuel personlig pleje af 
borgerne, ud fra døgnrytmeplanen. Døgnrytmeplanen udarbejdes, i samarbejde med borgerne, i 
det omfang det er muligt samt ud fra kendskabet til den enkelt borger.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at Lindecentret møder den enkelte borger med anerkendelse 
og forståelse. Herunder inddrager Lindecentret værdighedspolitikken, når der arbejdes, både med 
borgernes personlig pleje samt den praktiske hjælp. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret overordnet følger den ”røde tråd”, dog afholdes ikke 
indflytningsmøde/hjemmebesøg, idet mødet, som hovedregel, afholdes på Lindecentret. Dette 
begrundes med, at borgerne på forhånd er kendt af Lindecentret.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret anvender og prioriterer, at teknologiske hjælpemidler 
inddrages, både i den personlig pleje og i den praktiske hjælp.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at Lindecentret udarbejder udviklingsmål og efterfølgende 
handleanvisninger, både i forhold til den personlige pleje samt den praktiske støtte og der følges 
løbende op. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret har relevant viden om borgernes ernæringstilstand og 
der følges løbende op herpå. Såfremt der er et behov for yderligere viden, inddrages andre 
relevante faggrupper til vurdering og udarbejdelse af handleanvisninger. Dette er ligeledes 
gældende ved behov for yderligere viden inden for sund kost og ernæring.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at Lindecentret tilbyder fællesmåltider og der er medarbejdere 
tilstede under måltiderne, for at understøtte og tilgodese borgernes behov.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, med henvisning til værdighedspolitikken, at den enkelte 
borger i lav grad har selv- og medbestemmelse, set i forhold til sammensætning af menu, ud fra et 
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bredt udvalg af retter, der hele tiden løbende udskiftes. Borgerne har selv- og 
medbestemmelsesret angående, hvor borgerne ønsker at indtage deres måltider.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret har en ligeværdig og god dialog med pårørende.  
Medarbejderne er imødekommende og inddrager de pårørende på en etisk og faglig forsvarlig 
facon. Samarbejdet er velfungerende og Lindecentret har fokus på, at Vejen kommunes værdier, 
herunder ordentlighed og åbenhed indgår i hverdagen.     
 
Socialtilsyn Syd vurderer ligeledes, at Lindecentrets borgere har flere muligheder for aktivt at 
deltage i forskellige aktiviteter og borgerne indgår i forskellige sociale netværk, hvilket samlet set 
er medvirkende til, at borgernes livskvalitet øges. Socialtilsynet vurderer også, at borgerne får 
mulighed for, at anvende egne ressourcer og handlekompetencer, set i forhold til aktiviteterne. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret inddrager frivillige i arbejdet med borgerrettede 
aktiviteter. Frivillige indgår ikke i løsning af pleje- og praktiske opgaver ved den enkelte borger. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer også, at Lindecentrets fysiske rammer og faciliteter tilgodeser borgernes 
behov. Herunder er der muligheder for, at borgerne kan deltage i forskellige aktiviteter samt have 
en individuel livsførelse.  
 
 

 

Udviklingspunkter 

Lindecentret kan med fordel, med henvisning til ”værdighedspolitikken – det gode måltid”, drøfte 
borgernes mulighed for selv at sammensætte deres menu, ud fra et bredt udvalg af hovedretter, 
der hele tiden løbende udskiftes.  
 
Lindecentret kan med fordel vurderer, om der er behov for lyddæmpende foranstaltninger i 
lejlighed under ”tagskægget”. 
 
 

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 
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Tema 1 Pleje 
Temavurdering: 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret anvender en ensartet og individuel personlig pleje af 
borgerne. Lindecentret anvender døgnrytmeplaner, der løbende opdateres med aktuelle 
handleanvisninger. Socialtilsynet vurderer endvidere, at Lindecentret medinddrager borgerne 
i udarbejdelse af døgnrytmeplanerne og borgernes ”Der er noget, du skal vide om mig…” 
indgår ligeledes som en vigtig del af døgnrytmeplanerne. Lindecentret har generelt et stort 
kendskab til den enkelte borgers vaner, præferencer samt livshistorie og bringer løbende 
denne viden i spil, i det daglige arbejde.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at Lindecentret møder den enkelte borger med forståelse 
for borgers ønsker og behov. Herunder inddrager Lindecentret værdighedspolitikken i den 
personlige pleje, ligesom borgernes egne ressourcer indarbejdes, hvor det er muligt. 
Socialtilsynet vurderer også, at Lindecentret møder den enkelte borger anerkendende og 
respektfuldt. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at Lindecentret overordnet følger den ”røde tråd” fra 
borgers indflytning. Der afholdes således årlige opfølgningsmøder, hvor borgere, pårørende 
samt relevante faggrupper deltager. Lindecentret er endvidere opmærksomme på, at der kan 
være behov for løbende opfølgning og derved en forventningsafstemning omkring den 
enkeltes borgers plejebehov. Lindecentret afholder, som hovedregel, 
indflytningsmøde/hjemmebesøg på Lindecentret, idet borgerne oftest er kendt af 
Lindecentret på forhånd.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret anvender og prioriterer, at teknologiske 
hjælpemidler inddrages i både den praktiske hjælp og i den personlige pleje. 
 

 

Indikator Bedømmelse  

1.  
Den personlige 
hjælp og pleje (SEL 
§83) opleves 
ensartet, 
individuelt, 
baseret på 
oplysninger om 
borgerens 
livshistorie, vaner, 
og præferencer. 
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at borgerne får forskellige former for 
personlig hjælp. En borger hjælpes hver morgen med, at 
blive vasket og en anden borger oplyser, citat, ”jeg får 
bad en gang om ugen – det er så dejligt.”  
Borgerne tilføjer, at opgaver de kan varetage, f.eks. 
etagevask, klare de selv på øvrige dage, hvor der ikke er 
bad.  
 
Medarbejderne oplyser, at livshistorien anvendes i 
plejen. F.eks. hvis en borger har det skidt med direkte 
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 berøring med vand, ligges et håndklæde på kroppen, så 
vandet ikke rammer så hårdt. Ligeledes kan der være 
behov for at se på, hvilket tidspunkter på døgnet en 
borger tidligere har taget bad o.s.v. Medarbejderne 
tilføjer, at der i døgnrytmeplanerne beskrives kort og 
præcist, hvad medarbejderne skal være særlige 
opmærksomme på. Der udarbejdes altid 
handleanvisninger af social og sundhedsassistenterne.  
 
Centerleder oplyser, at Vejen kommunes 
kvalitetsstandard er rammen for arbejdet på 
Lindecentret, hvilket betyder, at der arbejdes med 
individuel tildeling af personlig hjælp. Yderligere tages 
der udgangspunkt i borgernes ”Der er noget, du skal 
vide om mig…” således, at borgernes livshistorie også 
indgår i arbejdet med den personlig pleje.  
 
Pårørende oplyser, at borgerne får hjælp til personlig 
pleje. F.eks. bad en gang om ugen og det er altid muligt 
for borgerne, at få flyttet tidspunkt for bad, hvis 
borgerne f.eks. skal til fødselsdage eller andre ting.  
Yderligere suppleres med, at borgerne f.eks. også har 
faste tider for, hvornår der kan ske behandling fra 
fodterapeut.  
 

2. 
Plejen er 
individuelt 
tilpasset, og der 
udvises forståelse 
for borgerens 
ønsker, ressourcer 
og præferencer.  
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de oplever at plejen er individuel 
tilrettelagt og det er muligt f.eks. at ønske et bad flyttet 
til et andet tidspunkt.  
En borger supplerer med, at BASH-terapeut har været 
hos borger, idet der var behov for, at der blev udarbejde 
et træningsprogram. Træningsprogrammet er afsluttet, 
hvilket borger er ked af, idet borger fortsat har et ønske 
om, at træne sine ben.  
 
Medarbejderne oplyser, at plejeopgaverne er beskrevet 
i Nexus således, at handleanvisningerne altid følges. 
Handleanvisningerne udarbejdes i et samarbejde med 
borgerne og relevante faggrupper, eksempelvis social og 
sundhedsassistenter, sygeplejerske og BASH terapeut.  
Der er ligeledes fokus på borgernes egne ønsker, f.eks. 
omkring flytning af bad til et andet tidspunkt, hvilket 
altid forsøges imødekommet.  
Medarbejderne oplyser yderligere, at den 
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rehabiliterende tilgang hele tiden inddrages i hverdagen 
således, at borgernes egne ressourcer sættes i spil. 
F.eks. hvis borger selv kan børste sit hår, så 
vedligeholdes denne funktion længst muligt.   
 
Centerleder oplyser, at der afholdes møder med alle 
medarbejderne med henblik på, løbende at drøfte 
borgernes individuelle pleje og hvis der opstår behov 
inddrages f.eks. forflytningsvejleder, sygeplejerske og 
BASH-terapeut. Yderligere kommer borgernes huslæge 
ligeledes jævnligt på Lindecentret, både for at tilse og 
drøfte den enkelte borger samt for at undervise 
medarbejderne en gang om året. Centerleder tilføjer 
endvidere, at medarbejderne er gode til at tage en 
pædagogisk og faglig snak med den enkelte borger.  
 
Pårørende oplyser, at plejen er tilpasset den enkelte 
borger. Dog har én pårørende oplevet flere gange, at 
borger ikke kom op om morgen, når der var afløser 
tilstede. Det er nu rettet, idet medarbejderne er gode til 
at lytte og handle på de oplysninger de får, supplerer 
pårørende. 
 

3.Der er fokus på 
borgernes 
værdighed i 
levering af den 
personlige pleje og 
borgerne oplever 
at blive mødt og 
hørt. 
 
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at medarbejderne altid er venlige og 
imødekommende. Medarbejderne lytter og taler 
ordenligt og der er altid tid til hyggesnak. Én borger 
supplerer med, citat, ”vi taler ikke hyggeligt sammen 
imens jeg er i bad. Jeg kan godt lide at der er stille, taler 
ikke så meget.” 
 
Medarbejderne oplyser, at værdighedspolitikken hele 
tiden er i fokus og den ”røde tråd” følges ligeledes, så 
borgernes behov hele tiden vurderes. Ligeledes har 
borgerne selvbestemmelse og inddrages i hverdagen og 
vi lytter til borgernes fortællinger om oplevelser fra 
deres tidligere liv. 
 
Centerleder oplyser, at der er fokus på borgernes 
værdighed i det daglige arbejde. Der er i den forbindelse 
mange kompetenceudviklingsprocesser i gang med 
henblik på, at møde borgerne, hvor borgerne er – f.eks. 
hvordan mødes borger, der har en udad reagerende 
adfærd.  
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Centerleder oplyser yderligere, at borgernes egne 
ressourcer også inddrages i den personlige pleje.  
 
Pårørende oplyser, at medarbejderne og leder har fokus 
på værdigheden i plejen. Herunder er det muligt at 
overnatte hos en døende borger således, at der ikke er 
behov for en ”fremmed” vågekone. Endvidere møder 
medarbejderne borgerne med et godt humør og 
venlighed.  
Pårørende oplyser yderligere, at medarbejderne har 
fokus på, at borgerne altid er pæne og rene, både 
hygiejnisk og i deres påklædning. 
Pårørende oplyser desuden, at Lindecentret har en 
værdighedsmedarbejder ansat. 
Værdighedsmedarbejderen sidder f.eks. og synge 
sammen med dement borger. Den ekstra 
opmærksomhed betyder, at borgerne får øget 
livskvalitet, citat, ”det er meget positivt.”  
 

4.Det gode 
hverdagsliv er  
afspejlet i 
borgernes ophold 
med udgangspunkt 
i den ”røde tråd”.  
 
 
  

I høj meget 
grad 
tilfredsstillende 
 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at der ikke har været afholdt 
indflytningsmøde/hjemmebesøg før indflytning, men 
der har efterfølgende været afholdt opfølgningsmøder, 
hvor pårørende også har deltaget. Drøftelserne har 
været vedrørende fremadrettede behov, tilføjer 
borgerne.  
 
Medarbejderne oplyser, at der ikke afholdes 
indflytningsmøde/hjemmebesøg inden indflytning. Der 
afholdes indflytningsmøde ca. 14 dage efter indflytning, 
hvor borger, pårørende og relevante faggrupper 
deltager. Endvidere kommer BASH-terapeut inden for 
den første måned og der udarbejdes efterfølgende 
udviklingsmål/handleanvisninger. Der er fastsat årlige 
opfølgningsmøder, hvor den enkelte borgers behov for 
praktisk og personlig hjælp drøftes og relevante 
faggrupper, pårørende og borger deltager.  
Yderligere oplyser medarbejderne, at der kan ske 
løbende opfølgning på støtten til praktisk og personlig 
hjælp, såfremt der vurderes behov herfor.  
 
Centerleder oplyser, at den ”røde tråd” er vores 
omdrejningspunkt og alle medarbejderne har deltaget i 
undervisning i anvendelsen af den rehabiliterende 
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tilgang, idet det er meget vigtigt, at borgerne selv får 
mulighed for, at vedligeholde deres færdigheder.  
 
Centerleder supplerer med, at der altid afholdes 
uformelle møder ved indflytning, som oftest foregår på 
Lindecentret, idet borgerne er kendt af Lindecentret på 
forhånd.  
 
Pårørende oplyser, at borgerne får lov til at deltage i de 
opgaver de magter. Medarbejderne arbejder 
rehabiliterende i hverdagen, hvilket er godt for 
borgerne.  
Yderligere supplerer pårørende, at der ikke er afholdt 
indflytningsmøde/hjemmebesøg, men der har været 
afholdt opfølgningsmøder med deltagelse af relevante 
faggrupper efter indflytning. Desuden er det altid muligt, 
at sende leder en mail eller anvende kontaktbogen til 
løbende informationer i dagligdagen, citat, ”vi bliver 
tilstrækkeligt informeret.”   
 

5. 
Velfærds 
teknologiske 
hjælpemidler 
inddrages i 
borgernes pleje. 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 
 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at der anvendes badestol, toiletstol 
samt alarm/nødkald.  
 
Medarbejderne oplyser, at der anvendes carendostol, 
lift, badestole, plejesenge, strømpepåtager samt specielt 
spisebestik. Det er altid muligt, at drøfte nye 
hjælpemidler med forflytningsvejlederne. Det er 
ligeledes forflytningsvejlederne der har ansvaret for, at 
bestille hjælpemidler, efter en faglig drøftelse. 
 
Centerleder oplyser, at Vejen kommune har en 
velfærdsteknologimedarbejder ansat, som kan 
kontaktes. På nuværende tidspunkt afprøves f.eks. 
tablet, hvor der sker oversættelse fra serbisk/dansk og 
dansk/serbisk. Yderligere har forflytningsvejlederne 
ansvaret for hjælpemidler. Ved akut behov kan der 
udleveres hjælpemidler fra dag til dag.  
 
Centerleder oplyser desuden, at i forhold til individuelle 
kørestole er der opmærksomhed på, at borger skal 
afprøve flere forskellige over længere tid. Dette med 
henblik på, at vurdere om der kan være funktioner 
borgerne bliver frataget, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
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Tema 2  Praktisk hjælp 
Temavurdering: 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret arbejder ud fra aktuelle døgnrytmeplaner, hvor også 
oplysninger fra ”der er noget, du skal vide om mig….” indgår som vigtige informationer i 
arbejdet med den praktiske hjælp til den enkelte borger. Endvidere vurderer socialtilsynet, at 
Lindecentret løbende har kontinuerlig opfølgning på tildeling af ydelser med henblik på, at der 
sker en tilpasning af støtten, set ud fra borgernes behov. I opfølgningsmøder inddrages flere 
faggrupper, den enkelte borger samt de pårørende. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at Lindecentret har et stort kendskab til den enkelte 
borgers vaner, præferencer samt livshistorien, hvilket er medvirkende til, at højne 
Lindecentrets samlede kvalitet. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer ligeledes, at Lindecentret inddrager værdighedspolitikken i det 
praktiske arbejde. Herunder har borgerne medbestemmelse og den enkelte borgers egne 
ressourcer inddrages, hvor det er muligt. Borgerne mødes anerkendende og respektfuldt i 
hverdagen, hvilket samlet set øger den enkelte borgers livskvalitet.  
 
 

 

                        
Bedømmelse                                                                                      

 

1. 
Centeret arbejder 
ud fra aktuel 
døgnrytmeplan med 
kontinuerlig 
tilpasning af ydelse 
med udgangspunkt i 
løbende opfølgning. 
 
 

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de har fast rengøring en gang om 
ugen og der har været afholdt opfølgningsmøder, hvor 
pårørende og borgerne har deltaget.  
 
Medarbejderne oplyser, at der i døgnrytmeplanen skal 
beskrives de aktuelle ting der arbejdes med. F.eks. 
handleanvisninger omkring, hvornår de praktiske 
opgaver skal udføres. Medarbejderne tilføjer, at 
samtlige døgnrytmeplaner udtrækkes til opfølgning 
hver tredje måned og derudover, er der et årligt udtræk 
med henblik på afholdelse af opfølgningsmøde.  
 
Centerleder oplyser, at borgernes døgnrytmeplan 
løbende drøftes på formiddagsmøder. Her drøftes 
blandt andet borgernes funktionsniveau og der 
tilknyttes BASH terapeut ved behov. Centerleder 
tilføjer, at der altid er opfølgningsmøder en gang årligt 
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eller løbende ved behov.  
 
Pårørende oplyser, at borgerne har faste 
rengøringsdage og pårørende har deltaget i 
opfølgningsmøder med henblik på, at drøfte omfang af 
praktisk hjælp m.v.  
  

2. 
Den praktiske hjælp 
(SEL §83) opleves 
ensartet, 
individuelt, baseret 
på oplysninger om 
borgerens 
livshistorie, vaner, 
og præferencer. 
 

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at der er fast rengøring en gang om 
ugen, hvor der støvsuges, vaskes gulve og ordnes 
badeværelser. Citat, ”der dufter altid rent hos os.”  
Rengøringen er individuel tilrettelagt, afhængig af den 
enkeltes behov, supplerer borgerne.  
 
Medarbejderne oplyser, at pårørende og borgerne kan 
være længe om at afleverer ”Der er noget, du skal vide 
om mig…”, men der rykkes altid for oplysningerne 
således, at oplysningerne kan skrives ind i Nexus. F.eks. 
skrives der ind, at borger kan lide at sove længe, borger 
har ”grønne” fingre eller der er en bestemt ynglings 
serie der er borgers favorit. 
 
Centerleder oplyser, at Vejen Kommunes 
kvalitetsstandard er rammen for arbejdet på 
Lindecentret, hvilket betyder, at der arbejdes med 
individuel tildeling af praktisk hjælp. Yderligere tages 
der udgangspunkt i borgernes ”Der er noget, du skal 
vide om mig…” således, at borgernes livshistorie også 
indgår i praksis.  
 
Centerleder oplyser, at borgerne og pårørende 
afleverer ”Der er noget, du skal vide om mig…” og 
derudover, er medarbejderne gode til at inddrage 
borgerne i hverdagen. Medarbejderne holder ligeledes 
leder underrettet omkring diverse observationer, både 
omkring praktiske opgaver, de personlige opgaver samt 
andre observationer, der eventuelt skal handles på, 
supplerer leder.   
 
Pårørende oplyser, at borgerne har fast rengøring, 
måske en gang hver fjortende dag, og der er altid rent 
og pænt. Pårørende supplerer med, citat, ”min mor vil 
f.eks. gerne plante og det ved medarbejderne, at hun 
gerne vil være med til det”. Det er fordelen ved at 
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borgerne bor på et mindre sted, da medarbejderne 
kender borgerne godt. 
Pårørende oplyser yderligere, at de en gang imellem 
vander blomster, støvsuger og fjerner pletter på gulv. 
 

3. 
Borgerne kan 
bidrage og 
medinddrages i den 
praktisk hjælp. 
Der er fokus på 
borgernes 
værdighed i levering 
af den praktiske 
hjælp. 

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de altid medinddrages i udførelse 
af de praktiske opgaver, som der er ressourcer til. En 
borger tilføjer, at borger ikke kan hjælpe til, grundet de 
helbredsmæssige barrierer. Ligeledes supplerer 
borgerne med, at medarbejderne altid er venlige og 
imødekommende, når de kommer i borgernes 
lejligheder.  
 
Medarbejderne oplyser, at borgerne deltager i 
udførelse af de praktiske opgaver, som er dem muligt. 
Endvidere er der fokus på, at hjælpen skal være værdig 
for den enkelte, citat, ”vi tilpasser vores rengøring – 
borgerne har selvbestemmelsesret” –”vi taler aldrig ned 
til vores borgere.” 
Medarbejderne oplyser desuden, at 
værdighedspolitikken hele tiden er i fokus og den ”røde 
tråd” følges ligeledes, så borgernes behov løbende 
vurderes.  
 
Centerleder oplyser, at medarbejderne hele tiden er 
opmærksomme på, at borgerne mødes værdigt og at 
de medinddrages i de praktiske opgaver, så vidt det er 
muligt. Yderligere tilføjes, citat, ”vores værdier er 
placeret på Vejen Kommunes værdier – vi hæver os og 
ser på helheden.” 
 
Pårørende oplyser, at borgerne får lov til at deltage i de 
praktiske opgaver, som de kan udføre, citat, 
”medarbejderne tænker rehabiliterende” i hverdagen. 
Yderligere taler medarbejderne ordentlig og 
respektfuldt med borgerne.  
Pårørende tilføjer, at medarbejderne også inddrager 
oplysningerne fra borgernes livshistorie, hvilket er 
medvirkende til, at borgerne mødes anerkendende og 
værdigt. 
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Tema 3 Madservice og ernæring 
Temavurdering: 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret har relevant viden og indsigt i borgernes 
ernæringstilstand. Herunder deltager Lindecenteret på nuværende tidspunkt i et 2 årig projekt, 
hvor borgernes kost og ernæring følges. Såfremt der er behov for ændringer i kosten, inddrages 
den enkelte borger i udarbejdelse af handleplan.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at Lindecentret tilbyder borgerne fællesmåltider, hvilket 
mange borgere benytter sig af. Under måltiderne samt eftermiddagskaffen er der altid 
medarbejdere tilstede, der varetager den enkelte borgers behov for hjælp og støtte.   
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentrets borgere i middel grad har indflydelse på 
sammensætning af egen menu, ud fra et bredt udvalg af hovedretter. Med henvisning til 
”værdighedspolitikken – det gode måltid”, kan Lindecentret med fordel drøfte borgernes 
mulighed for selv at sammensætte deres menu, ud fra et bredt udvalg af hovedretter, der hele 
tiden udskiftes.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at Lindecentret har relevant viden om sund kost og ernæring. 
Herunder er der tværfagligt samarbejde mellem køkkenleder, diætist samt projektkoordinator, 
hvor borgernes kost og ernæringstilstand løbende drøftes, til gavn for den enkelte borger.  
 
 

 

  Bedømmelse                                                                                                              

1. 
Centeret har 
tilstrækkeligt viden 
om og indsigt i den 
enkelt borgers 
ernæringstilstand. 

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
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 borger skal vejes hver 
uge. Projektkoordinator kommer f.eks. hos en borger på 
nuværende tidspunkt, der har taget tre kg. på. Der 
udarbejdes handleplan, i samarbejde med borger, 
omkring kostens indhold og der følges løbende op herpå. 
Borgerne i farven grøn, vejes en gang om måned.  
Medarbejderne supplerer med, at der er stor fokus på 
borgernes ernæringstilstand i hverdagen.  
 
Centerleder oplyser, at der er megen fokus på borgernes 
ernæringstilstand og der er et rigtigt godt samarbejde 
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mellem køkkenleder og diætist, hvor borgernes (speciel) 
kost drøftes. 
 
Pårørende oplyser, at medarbejderne har fokus på 
borgernes ernæringstilstand, idet borgerne løbende 
vejes. Citat, ”min mor var lidt for tyk, da hun ikke selv 
kunne styre det”, men medarbejderne observerede det 
hurtigt. 
 

2. 
Borgerne deltager i 
måltidsfællesskaber, 
i et omfang, der 
tilgodeser deres 
ønsker og behov.  
 
 
 
 
  

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de spiser sammen i fællesstuen, 
hvor der ligeledes er borgere fra boligerne uden for 
Lindecentret, der spiser med. Borgerne oplyser 
endvidere, at der altid er medarbejdere tilstede under 
spisning, der understøtter og hjælper den enkelte 
borger.  
Borgerne tilføjer, citat: ”der er fuldstændig stille under 
middagen, og der er altid en god atmosfære.” 
 
Socialtilsynet observerer, under middagen, at borgerne 
spiser sammen med borgere bosat uden for 
Lindecentret. Endvidere er der medarbejdere tilstede, 
der støtter og hjælper den enkelte borger. Der er en god 
stemning og borgerne virker til at nyde maden og roen.  
 
Centerleder oplyser, at der altid er medarbejdere tilstede 
under fællesspisning samt til eftermiddagskaffen således, 
at borgerne får den støtte og hjælp der er behov for. 
Endvidere supplerer leder, at pårørende altid kan spise 
med, dog skal hovedmåltidet altid bestilles.  
 

3. 
Borgerne har selv-
og 
medbestemmelse 
på valg af kost. 
 
 

I middel grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de ikke selv kan vælge hovedretten, 
men citat, ”det er god mad – der er ikke noget at klage 
over.”  
 
Medarbejderne oplyser, at hovedretten kommer fra 
køkken i Holsted. Der er mulighed for, at få tilbudt en 
anden ret end f.eks. fisk, hvis ikke borgerne kan lide det. 
Ligeledes er det muligt at kontakte køkkenet i Holsted, 
hvis der er specielle ønsker som f.eks. øllebrød.  
Medarbejderne oplyser endvidere, at der 2 gange om 
ugen serveres pålægsfad, hvor borgerne har mulighed 
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for selv at udvælge pålægget fra fadet. Øvrige dage 
serveres smørrebrød samt en lun ret.  
 
Centerleder oplyser supplerende, at Lindecentret sikrer, 
at borgerne får medindflydelse på fødselsdagsmenu. 
Ligeledes har borgerne selvbestemmelse omkring egne 
smurte madder.    
  
Pårørende oplyser, at borgerne ikke selv bestemmer 
hovedretten. Pårørende supplerer med, at det kunne 
være godt for borgerne, at have indflydelse på valg af 
retter. Citat, ”der kunne godt være mere 
medbestemmelse og inddragelse af borgerne.” 
 

4. 
Centeret har og 
videreformidler 
viden om tilbud om 
kost og ernæring.  

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Medarbejderne oplyser, at der på nuværende tidspunkt 
er et 2 årig projekt i gang vedrørende kost/diæt m.v. 
Borgerne inddrages og informeres omkring kost og 
ernæring, f.eks. i forbindelse med, at der er behov for 
vægttab, speciel kost m.m. 
 
Centerleder oplyser, at der er relevant samarbejde 
mellem køkkenleder og diætist, hvor borgernes kost og 
ernæring drøftes. Borgerne inddrages i drøftelserne 
såfremt der er behov herfor. Det kan f.eks. være viden 
om speciel kost, hvis en borger har diabetes. 
 
Pårørende oplyser, at medarbejderne har fokus og viden 
om borgernes behov for sund kost. F.eks. får én af 
borgerne speciel kost og anden borger har fået lagt plan 
for kost, grundet for høj vægt.  
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Tema 4 Pårørende 
Temavurdering: 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret har en ligeværdig og god dialog med pårørende i 
daglig praksis. Medarbejderne er imødekommende og inddrager pårørende på en etisk og 
forsvarlig facon, hvilket er i god overensstemmelse med Vejen kommunes værdier. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at Lindecentrets samarbejde med pårørende er 
velfungerende. Herunder er der en god kommunikation med de pårørende, i forbindelse med 
mulig hjælp til praktiske opgaver. 
 
Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at udgivelsen af bladet ”Koloritten” ligeledes kan medvirke 
til, at understøtte samarbejdet med de pårørende, idet det er muligt at følge borgernes 
hverdag i både tekstbeskrivelser og billeder.  
 

 

 Bedømmelse                                                                                                              

1. 
Inddrages de 
pårørende i 
borgernes hverdag.  
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de pårørende inddrages, når de 
kommer på besøg. Yderligere har de pårørende været 
deltagende på opfølgningsmøder.   
 
Medarbejderne oplyser, at pårørende altid inddrages, 
når borgerne har givet samtykke hertil. Det er altid 
beskrevet under handleanvisninger, hvem af de 
pårørende der skal tages kontakt til, f.eks. hvis en 
borger skal til læge. De pårørende inddrages 
eksempelvis via sms, kontaktbog eller 
telefonopringning. 
 
Pårørende oplyser, at de inddrages i borgernes 
hverdag og kontakt kan ske, enten via sms, mail, 
telefonopringning eller via kontaktbog. 
 

2. 
Informationsflowet 
mellem centeret og 
pårørende 
understøtter 
samarbejdet. 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Medarbejderne oplyser, at der sker løbende 
information mellem pårørende og medarbejderne. 
Ligeledes er der løbende kontakt ved behov samt ved 
årlige opfølgningsmøder.  
 
Centerleder er enig i ovenstående og supplerer med, 
at ”Koloritten” også udkommer en gang om måneden. 
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Det er muligt for borgerne og pårørende, at købe 
bladet for kr. 10,00. Pårørende kan også derigennem 
få indblik i borgernes hverdag.  
 
Pårørende oplyser, at de oplever der er en 
tilstrækkelig information fra medarbejderne og leder. 
Det er også altid muligt, at fremsende mail til leder. 
Pårørende supplerer med, at der er et godt 
samarbejde med medarbejderne og leder.  
  

3. 
Dialogen mellem 
borgere, pårørende 
og medarbejder. 
 
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at medarbejderne er meget 
imødekommende og der tales altid ordenligt til de 
pårørende og til os.  
 
Medarbejderne oplyser, at der er fokus på, at skabe en 
god dialog med både borgerne og pårørende i 
dagligdagen.  
 
Pårørende oplyser, at det altid er dejligt at komme på 
besøg. Der er altid en god dialog mellem borgere, 
medarbejdere og leder.  
 
Socialtilsynet observerer, under tilsynsbesøget, at 
medarbejderne har en god dialog med både borgerne 
og de pårørende.  
 

4. 
Samarbejdet med 
udgangspunkt i den 
pårørende som en 
ressource.  
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at der er et godt samarbejde med 
deres pårørende.  
 
Centerleder oplyser, at de pårørende er en kæmpe 
ressource i hverdagen. Medarbejderne forsøger at 
finde ind til borgernes relation til deres pårørende og 
via den vej, skabe et godt samarbejde.  
 
Medarbejderne oplyser, at pårørende er en ressource i 
hverdagen og der er et godt samarbejde. Der har 
indimellem været nogle pårørende der har være 
frustreret, men så drøftes situationen hurtigst muligt.  
 
Pårørende oplyser, at samarbejdet fungerer godt og 
det er aftalt med medarbejderne, hvem der f.eks. skal 



17 
 

kontaktes ved medicinafhentning, lægebesøg m.m.  
 

 

Tema 5 Frivillige/aktiviteter  
Temavurdering: 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentret arbejder ud fra værdighedspolitikken, idet borgerne 
understøttes i at være aktive i eget liv. Borgerne har således mulighed for aktivt, at deltage i 
flere forskellige aktiviteter samt deltage i forskellige sociale netværk, hvilket er med til at øge 
borgernes livskvalitet. Borgerne har ligeledes mulighed for, at anvende egne ressourcer og 
handlekompetencer i aktiviteterne.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at Lindecentrets ansættelse af værdighedsmedarbejder 
betyder, at borgerne understøttes i deltagelse i aktiviteter og sociale netværk. Ligeledes 
understøttes borgerne, såfremt der i en periode er behov for at trække sig fra 
arrangementerne.  
  
Socialtilsyn Syd vurderer tillige, at Lindecentret anvender frivillige i arbejdet med 
borgerrettede aktiviteter. De frivillige indgår ikke i nogen former for opgaver, hvor der indgår 
personlige pleje af borgerne.   
 
Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at Lindecentret udarbejder ”Koloritten”, hvor borgerne 
har mulighed for at holde sig orienteret, omkring de forskellige aktiviteter. 
 

 

 Bedømmelse                                                                                                              

1. 
Borgerne har 
mulighed for at 
være aktiv i eget liv. 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at der er mange forskellige 
aktiviteter i løbet af en uge, som de kan vælge at 
deltage i. I rød stue er der kreative muligheder, i blå 
stue er der mandeklub og om tirsdagen er der 
gymnastik. Der er yderligere mulighed for at deltage i 
forskellige turer, f.eks. til udstillinger, besøge Kærdalen 
og se de 4 årstider. Borgerne tilføjer, at der hænger en 
opslagstavle, hvorpå det er muligt at læse, på hvilken 
ugedage aktiviteterne ligger. 
 
Medarbejderne oplyser, at der er mulighed for at 
deltage i flere forskellige aktiviteter i løbet af en uge, 
og medarbejderne understøtter borgerne i at deltage. 
Endvidere gøres der meget ud af højtiderne, supplerer 
medarbejderne. 
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I Koloritten – september 2018 beskrives følgende: 
”Vedfærd indebærer, at man som borger får lov at 
være så aktiv som mulig, så længe som mulig.”  
Centerleder oplyser, at der er mange muligheder for 
deltagelse i forskellige aktiviteter i løbet af ugen og det 
er vigtigt for borgerne, at holde sig aktiv. I Koloritten 
beskrives, både ugedage for aktiviteter samt 
beskrivelser af tidligere turer ud af huset.   
 
Pårørende oplyser, at borgerne deltager i mange 
forskellige aktiviteter f.eks. sang, dans, klip og 
gymnastik.  
 

2. 
Centeret inddrager 
frivillige i 
borgerrettede 
aktiviteter.  
 
 

I meget høj 
grad 
tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at der kommer frivillige og hjælper 
med gåture, sang om mandagen og deltagelse i 
mandeklub. De frivillige deltager i alle former for 
aktiviteter.  
 
Brugerrådsformanden oplyser, at de frivilliges opgave 
på Lindecentret er, at deltage og arrangere forskellige 
ture i nærområdet. Yderligere arrangeres der 
forskellige arrangementer på Lindecentret, f.eks. 
foredrag om krigen, juleafslutning m.m., i samarbejde 
med borgerne og medarbejderne. Der er i alt 6 frivillige 
i brugerrådet og som regel deltager alle frivillige i 
arrangementerne. Yderligere tilføjes, at det altid er 
dejligt at komme på Lindecentret, både borgerne, 
medarbejderne og leder er altid smilende og 
imødekommende.  
Brugerrådsformanden oplyser endvidere, at i 
forbindelse med ture ud af huset, er der altid 
medarbejdere med, såfremt der er borgere med behov 
for hjælp og støtte til personlig pleje.  
 
Medarbejderne oplyser, at der fast kommer frivillige 
på Lindecentret, hvilket betyder meget for borgerne, 
idet de frivillige blandt andet skaber mulighed for flere 
aktiviteter.  
Medarbejderne oplyser endvidere, at såfremt der er 
borgere med behov for hjælp og støtte til personlig 
pleje, deltager medarbejderne på turene ud af huset.  

3. I meget høj I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
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Borgerne deltager i 
sociale netværk og 
aktiviteter, 
herunder anvender 
borgeren egne 
ressourcer og 
handlekompetencer. 

grad 
tilfredsstillende 

 
Borgerne oplyser, at de tit drikker kaffe sammen i 
annekset og ligeledes deltager borgerne i forskellige 
aktiviteter. Yderligere har borgerne samvær med 
familiemedlemmer, som kommer på besøg. 
 
I forbindelse med eftermiddagskaffen sidder 
socialtilsynet sammen med medarbejder og borgere. 
Én af borgerne oplyser, at borger blandt andet har 
lavet glas pyntet med juleting. Medarbejder supplerer 
med, at borger er meget kreativ og dygtig med sine 
hænder. Borger laver mange forskellige ting og 
anvender sine ressourcer fuldt ud.  
 
Medarbejderne oplyser endvidere, at der er ansat en 
værdighedsmedarbejder, der kommer på skift morgen, 
middag, aften og weekender. 
Værdighedsmedarbejderen understøtter borgernes 
deltagelse i aktiviteterne og såfremt en borger ikke kan 
deltage, understøtter værdighedsmedarbejderen 
borgeren ved, at have samvær med pågældende 
borger.  
 
Brugerrådsformanden oplyser, at de frivillige ligeledes 
er med til, at skabe socialt samvær mellem borgerne, 
både ved aktiviteter der foregår ude og inde på 
Lindecentret.  

 
Tema 6 Fysiske rammer 
Temavurdering: 
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at Lindecentrets borgere har mulighed for at deltage i flere forskellige 
aktiviteter i fællearealerne, hvilket understøtter at borgerne kan have en aktiv hverdag.  
 
Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at borgerne er glade for deres lejligheder og det er muligt for 
den enkelte borger, at have en individuel livsførelse. 
 

 

 Bedømmelse                                                                                                              

1. 
De fysiske rammer og 
faciliteter 

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de er meget glade for at bo på 
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understøtter 
borgernes aktive 
hverdagsliv.  

Lindecentret og det er gode lejligheder og 
fællesarealer. Der er flere forskellige områder, hvor der 
kan laves aktiviteter af forskellig slags – f.eks. i den blå 
stue er der herreklub og i den røde stue udarbejdes 
flere forskellige kreative ting.  
 
Socialtilsynet observerer, under rundvisning, at der i 
rød stue er mange forskellige effekter, til brug for 
borgernes kreative arbejde. Ligeledes bemærker 
socialtilsynet, at der er personlige effekter på væggene 
der medvirker til, at give Lindecentret et hjemligt præg. 
De fysiske rammer giver borgerne flere muligheder for 
deltagelse i forskellige aktiviteter. I annekset er der 
ligeledes indrettet hjemligt og borgerne sidder og taler 
roligt sammen.  
 
Centerleder oplyser, at rammerne er af ældre dato og 
understøtter hjemmelighedsbegrebet. Borgerne føler 
sig hurtigt hjemme i fællesarealerne, hvor der er 
mulighed for mange forskellige aktiviteter. Leder 
tilføjer, at det handler om at skabe glæde og bevare de 
gode gamle værdier.  
 
Pårørende oplyser, at de fysiske rammer og faciliteter 
er gode og citat, ”Tagskægget er super og dejligt vi kan 
låne det, så vi kan holde julefrokost med mor her.” 
 

2.  
De Fysiske rammer 
understøtter 
muligheden for 
individuel livsførelse. 

I meget høj 

grad 

tilfredsstillende 

I bedømmelsen er der lagt vægt på følgende: 
 
Borgerne oplyser, at de selv bestemmer i egen lejlighed 
og hvem der inviteres som gæst. Borger tilføjer, 
vedrørende lejlighed under ”tagskægget”, at støjen 
burde dæmpes, f.eks. med filt, der kan tage lyden fra 
stole m.m. 
 
Centerleder og medarbejderne oplyser, at borgerne 
har mulighed for at leve et selvstændigt liv, hvor de 
både kan deltage i de forskellige aktiviteter og de kan 
trække sig tilbage i egen lejlighed.  
 
Pårørende oplyser, at borgerne har mulighed for at 
trække sig tilbage i egen lejlighed, når der er behov 
herfor. Der er ligeledes mulighed for at inviterer 
gæster.  
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