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 Forord 

 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder 
deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder en kortfattet gengivelse af de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. 
interviews, observationer og gennemgang af skriftligt grundlag. For hvert tema foretager de tilsynsførende 
en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede 
vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Mette Norré Sørensen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0475 

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: meo@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

 

 

 

 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:meo@bdo.dk
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1. FORMALIA 

Oplysninger om tilsynet og Arresøparken 

Navn og adresse: Frederiksværk Plejecenter Arresøparken, Klokkedybet 52, 3400 Frederiksværk 

Leder: Charlotte Leerhøj Falck 

Antal boliger: 60  

Dato for tilsynsbesøg: Den 11. juni 2021 

Tilsynets deltagerkreds: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets ledelse 

• Tilsynsbesøg hos seks beboere  

• Gennemgang af dokumentation 

• Observationsstudie 

• Observationer 

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (to social- og sundhedshjælpere og en social- og sund-
hedsassistent) 

Beboere, som indgår i individuelle interviews, har givet deres accept til at indgå i tilsynet. 

Tilsynet afsluttes med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer. 

Tilsynsførende: 
Manager Gitte Duus Andersen, sygeplejerske 
Seniorkonsulent Christina Frederikke Olsson, kandidat i folkesundhedsvidenskab 
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2. SAMLET TILSYNSRESULTAT 

Tilsynet har vurderet hvert tema for sig. Herunder ses et diagram over vurderingerne: 

 

 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

 

Tilsynet har gennemgået seks journaler og vurderer på baggrund heraf, at handlingsanvisningen ”Hverdags-
liv” generelt indeholder særdeles tilfredsstillende handlevejledende og individuelle beskrivelser af den 
hjælp og støtte, som beboerne modtager over hele døgnet. Tilsynet vurderer dog samtidig, at der i flere 
tilfælde mangler beskrivelser af den praktiske støtte samt handlevejledende beskrivelser af støtten til bad. 
Beboernes ressourcer, og hvordan disse inddrages i indsatsen, er tydeligt beskrevet, hvilket ligeledes er 
gældende for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der er generelt oprettet relevante handlings-
anvisninger til øvrige indsatser. Dog mangler særskilt handlingsanvisning på enkelte delegerede sundheds-
lovsindsatser. I ”Hverdagsliv” ses ingen henvisninger til øvrige handlingsanvisninger. Det er tilsynets vurde-
ring, at tilstande generelt fremstår opdaterede og aktuelle med undtagelse af enkelte mangler. Der er 
foretaget relevante målinger for alle beboere. Fire beboere vejes dog ikke efter fast frekvens. Generelt 
observeres sammenhæng i dokumentationen, og der foretages løbende beskrivelser af afvigelser. Tilsynet 
vurderer, at medarbejderne reflekterer fagligt over dokumentationens indhold, ligesom de redegør for eget 
ansvarsområde i forhold til opfølgning og ved ændringer i beboernes tilstand. 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den pleje og støtte, de har behov for, og at de er tilfredse med kvaliteten 
heraf. Beboerne oplever selvbestemmelse og tryghed, samt at de støttes i at anvende deres ressourcer. 
Over halvdelen af beboerne oplever dog manglende kontinuitet, hvor ikke alle medarbejdere/vikarer altid 
ved, hvilken hjælp beboerne skal have.  

Det er tilsynets vurdering, at de interviewede medarbejdere fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan 
det sikres, at beboerne modtager den hjælp, de har behov for med udgangspunkt i den rehabiliterende 
tilgang. 
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Dokumentation
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De besøgte boliger fremstår ryddelige og rengjorte, og hjælpemidler fremstår ligeledes tilstrækkeligt ren-
gjorte. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den aftalte hjælp, og at de er tilfredse med kvaliteten 
af hjælpen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre for den 
praktiske støtte, herunder hvordan beboerne inddrages i indsatsen samt for hygiejniske retningslinjer. 

Under de observerede måltider ses enkelte forhold, som ikke er helt i overensstemmelse med principperne 
for det gode måltid, herunder at et fjernsyn er tændt - dog uden lyd. Det er tilsynets vurdering, at beboerne 
er tilfredse med kvaliteten af maden samt med rammerne for måltidet. Beboerne oplever selvbestemmelse 
og medinddragelse. Medarbejderne kan redegøre for principperne omkring det gode måltid.   

I forhold til kommunikation og adfærd observerer tilsynet i et tilfælde, at en beboer omtales under kæle-
navnet ”skat”. Det er dog tilsynets vurdering, at beboerne oplever en god kontakt, anerkendende og re-
spektfuld kommunikation med medarbejderne, samt at medarbejderne udviser respekt for beboernes pri-
vatliv og grænser. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne på tilfredsstillende vis kan rede-
gøre for faktorer, der har betydning for en værdig og respektfuld kommunikation med beboerne. Samtidig 
vurderer tilsynet, at der med fordel kan skabes yderligere refleksion omkring anvendelse af kælenavne. 

På tilsynsdagen observeres ingen planlagte aktiviteter eller vedligeholdende træning. Dog observeres flere 
spontane aktiviteter og samvær mellem beboere og medarbejdere. Det er tilsynets vurdering, at beboerne 
finder aktivitetstilbuddet særdeles tilfredsstillende, samt at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre 
for aktivitetsområdet. 

Tilsynet vurderer, at der på plejecentret er gode rammer og muligheder for at skabe hjemlighed og en 
hyggelig atmosfære, og at dette lykkes. Det er samtidig tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt arbejdes 
med at skabe fysiske rammer, som også sikrer faglig understøttelse af beboernes behov. Medarbejdere kan 
ligeledes redegøre for, hvordan der arbejdes med at sikre, at rammerne er hjemlige og tilpasset målgrup-
pen. 

Under observationsstudiet er det tilsynets vurdering, at der foregår en respektfuld og anerkendende kom-
munikation med beboeren. Hjælpen er tilrettelagt og udføres med udgangspunkt i at sikre beboerens selv-
bestemmelse og ud fra en rehabiliterende tilgang. Der forekommer ingen unødige afbrydelser. Tilsynet vur-
derer, at medarbejder i et tilfælde ikke skifter handsker på korrekt vis. Der udføres korrekt håndhygiejne i 
forbindelse med handskeskift. 

2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejecentrets fremadrettede udvikling: 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på at sikre handlevejledende beskrivelser i ”Hverdagsliv” 
af den praktiske støtte, samt hvordan beboeren støttes i forhold til bad.  

2. Tilsynet anbefaler, at der oprettes handlingsanvisninger på alle sundhedslovsindsatser, samt at 
der arbejdes med at henvise til de oprettede handlingsanvisninger i ”Hverdagsliv”. Dette for at 
forebygge dobbeltdokumentation samt forebygge utilsigtede hændelser.  

3. Tilsynet anbefaler, at alle beboere tilbydes vægtmåling efter fast frekvens. 

4. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at højne beboernes oplevelse af kontinuitet. 
Hertil at der iværksættes indsatser, der understøtter, at medarbejdere/vikarer ved, hvilken 
hjælp beboerne skal have.  

5. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på at sikre rammerne for det gode måltid. 

6. Tilsynet anbefaler, at der skabes rum for refleksion i medarbejdergruppen omkring anvendelsen 
af kælenavne.  

7. Tilsynet anbefaler, at handsker skiftes på korrekt vis, herunder direkte efter udførelse af person-
lig pleje. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING FRA SIDSTE TILSYN  

Data Ledelsen: 

Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på anbefalinger fra sidste 
års tilsyn. Her modtog plejecentret anbefalinger i forhold til forsvarlig opbevaring 
af personfølsomme oplysninger, måltidsituationen samt delegationspraksis. 

Ledelsen beskriver, at der er indført en arbejdsgang, hvor dagslister og andre papi-
rer med personfølsomme oplysninger låses inde, således at det sikres, at disse ikke 
er tilgængelige på fællesarealerne.  

COVID-19 har påvirket måltidssituationerne, hvor medarbejderne fx ikke har måttet 
sidde ned ved bordene. Ledelsen fortæller, at der fortsat er restriktioner på områ-
det, men at medarbejderne nu sidder med ved bordene på de afdelinger, hvor der 
er mulighed for at overholde afstandskrav. På plejecentret har der været talt om 
rammerne for det gode måltid, og der arbejdes med at skabe ro under måltidet. 
Som et forsøg har der været ansat en køkkenmedarbejder, hvis primære opgave var 
måltidssituationen. Dette førte dog til andre udfordringer, hvorfor projektet er af-
sluttet igen. Ledelsen fortæller, at alle nye medarbejdere introduceres til princip-
perne omkring det gode måltid.  

I forhold til delegationspraksis arbejdes der i kommunen med udvikling af kompe-
tenceprofiler. På plejecentret fastholdes nuværende kompetencer, så der ikke va-
retages yderligere delegerede sundhedslovsindsatser. Hertil er der løbende en drøf-
telse omkring kompetencer for de forskellige faggrupper. Ledelsen beskriver, at der 
er udarbejdet kompetencekort på alle medarbejdere. Dette er et igangværende ar-
bejde, både fordi nogle medarbejdere har skiftet afdeling og for at sikre den årlige 
opfølgning. Ledelsen oplever, at medarbejderne har et godt kendskab til egne kom-
petencer, samt at de spørger, hvis de oplever tvivl.   

3.2 STATUS OG UDVIKLINGSOMRÅDER  

Data Ledelsen: 

På plejecentret har der været udskiftning i ledelsen, hvor der den 1. november 
2020 tiltrådte ny virksomhedsleder. De to områdeledere er også udskiftet og til-
trådte henholdsvis den 1. januar og 1. maj 2021.  

Ledelsen fortæller, at der på plejecentret har været udfordringer med højt syge-
fravær, dårlig trivsel og mange vakante stillinger. Fokus har derfor været på at 
skabe stabilitet. Der er arbejdet målrettet med en organisationsændring, som skal 
medvirke til at sikre bedre samarbejde på tværs af plejecentrets afdelinger. Dette 
indebærer blandt andet, at afdelingerne er opdelt i tre teams bestående af to en-
heder. Dette styrker samarbejdet og fordelingen af kompetencer. Hertil er der også 
arbejdet med teamkoordinatorrollen og samarbejdet mellem sygeplejersker og de 
tre teams, hvor sygeplejen nu er blevet en del af teamet. Ledelsen italesætter 
også, at sygeplejen skal indgå som en del af plejesituationen. Ændringerne bidrager 
med større faglighed og øget faglig sparring. Generelt bidrager organisationsæn-
dringen til, at medarbejderne varetager andre roller end tidligere, fx at social- og 
sundhedshjælpere arbejder mere aktivt med dokumentationen og handlingsanvis-
ningen ”Hverdagsliv”. 
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Herudover arbejdes der på plejecentret med ind- og udflytning, hvilket omhandler 
alt fra præsentation af boligen, information til de øvrige beboere, samarbejdet 
med hjemmeplejen/MTO samt ønsker og tanker omkring den sidste tid. Herunder er 
der også et stort samarbejde med pårørende.  

På plejecentret arbejdes der med personcentret omsorg. Ledelsen beskriver, at der 
i medarbejdergruppen er et godt og solidt fagligt fundament, hvor beboeren er i 
centrum, og hvor der er en god tone/kommunikation.  

Der arbejdes med at skabe en hverdag med aktiviteter og medinddragelse. COVID-
19 har naturligt påvirket dette, men der er nu åbnet for aktiviteter på tværs og fri-
villigt samarbejde.  

Ledelsen fortæller, at ”Vækst og kultur” planlægges med start senere på året.  

Ledelsesmæssigt arbejdes der med at skabe synlig og nærværende ledelse i alle 
vagtlag. Nattevagten og aftenvagten er fordelt imellem de to områdeledere, og der 
afholdes faste møder for hvert af vagtlagene.   

I forhold til personalesituationen fortæller ledelsen, at der fortsat er vakante stil-
linger. Det er vanskeligt at rekruttere social- og sundhedsassistenter til om aftenen. 
Der er derfor ansat en sygeplejerske i stedet.  

På plejecentret er der et introduktionsprogram af to dages varighed, hvor nye med-
arbejdere introduceres og undervises i forskellige faste områder.  

3.3 DOKUMENTATION 

Data Observation: 

Der foretages observation i seks beboeres omsorgsjournaler. 

Beboernes døgnrytmeplaner dokumenteres i handleanvisningen ”Hverdagsliv”, som 
fremstår opdateret og aktuel for alle beboere. For fire beboere er der oprettet re-
levante indsatsmål med tilhørende handlingsanvisninger. Handlingsanvisningen 
”Hverdagsliv” indeholder særdeles individuelle og handleanvisende beskrivelser af 
hjælpen og støtten for hele døgnet hos alle beboere. Hertil ses også beskrivelser af 
ernæring, aktiviteter og hverdagsliv. Dog bemærker tilsynet, at der i flere tilfælde 
mangler beskrivelser af den praktiske støtte samt handlevejledende beskrivelser af 
støtten til bad. Beskrivelserne i ”Hverdagsliv” indeholder i høj grad særlige hensyn 
og opmærksomhedspunkter for alle beboere fx tidspunkt for besøg, eller at en 
lampe skal være tændt til natten. Der ses tydeligt beskrevne handlinger i forhold til 
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Beboernes ressourcer, og hvordan 
disse inddrages, er ligeledes særdeles velbeskrevne.  

Handlingsanvisningen ”Hverdagsliv” er opbygget efter en ensartet og systematisk 
skabelon med faste overskrifter. For alle beboere er der oprettet handlingsanvisnin-
ger til øvrige indsatser som fx medicinadministration, forflytning og tryksårsfore-
byggelse. For beboere med indsats til kompressionsstrømper mangler særskilt hand-
lingsanvisning. Indsatsen fremgår derimod som en del af ”Hverdagsliv”. Dette er li-
geledes tilfældet for en beboer, som støttes i administration af næsespray. Tilsynet 
oplyses af ledelsen, at der her er tale om en personlig delegeret opgave, og at der i 
VAR Healthcare er en faglig beskrivelse af opgaven.  

Tilsynet bemærker, at der ikke anvendes henvisninger til øvrige handlingsanvisnin-
ger. Hertil oplyser ledelsen, at der på plejecentret arbejdes med, at medarbej-
derne kender og anvender de forskellige handlingsanvisninger, som fremgår af be-
boeroverblikket.  

Funktionsevnetilstande fremstår generelt aktuelle fraset en enkelt beboer. Hos fire 
beboere er funktionsevnetilstande opdaterede inden for det seneste år.  
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Livshistorien er udfyldt hos halvdelen af beboerne, og anamnese med helbredsop-
lysninger er udfyldt hos alle beboere. For alle beboere er der sammenhæng i doku-
mentationen fraset en beboer, hvor ”Hverdagsliv” indeholder beskrivelse af en 
sundhedsmæssig udfordring, som ikke fremgår af helbredsoplysningerne. 

For alle beboere foretages relevante målinger. Tilsynet bemærker, at fire beboere 
ikke vejes efter fast frekvens. Hertil er det for en beboer beskrevet i ”Hverdags-
liv”, at beboeren skal vejes månedligt. Hos de øvrige beboere er der ikke noteret 
frekvens for vejning.  

For alle beboere foretages der løbende dokumentation af afvigelser, hvortil der ses 
relevant opfølgning på aktuelle problemstillinger og faglige observationer. Alle be-
boere er triageret grønne. For alle beboere fremgår det tydeligt af dokumentatio-
nen, hvorfor de er triageret, som de er.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne redegør reflekteret for dokumentationspraksis og anvendelsen af 
”Hverdagsliv”. Denne beskrives som en retningslinje for plejen, hvor der findes op-
lysninger om fx beboernes ønsker og vaner. Den skal ligeledes indeholde særlige 
opmærksomhedspunkter som fx psykisk tilstand eller tidspunkt for hjælpen samt 
beboerens ressourcer og eventuelle hjælpemidler. Medarbejderne beskriver, at 
”Hverdagsliv” er god til vikarer, og når man arbejder på tværs af afdelinger. En 
medarbejder fremhæver også, at informationerne i ”Hverdagsliv” kan anvendes 
som baggrund for samtaler med beboerne. ”Hverdagsliv” oprettes som udgangs-
punkt af kontaktpersonen, men medarbejderne fortæller, at de alle er ansvarlige 
for at sikre opdatering ved ændringer. Hertil taler medarbejderne sammen omkring 
ændringer, og de handlinger, der iværksættes. 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med tilstandshjulet, som bidrager med 
overblik over beboeren. Disse opdateres af social- og sundhedsassistenterne.  

På plejecentret inviteres alle nye beboere til en indflytningssamtale, hvor pårø-
rende har mulighed for at deltage. Her indsamles viden om beboerne og deres øn-
sker til plejen. Der arbejdes med livshistorie. 

3.4 PLEJE OG STØTTE 

Data Observation: 

Alle beboere, som tilsynet har været i dialog med, fremstår soignerede og veltil-
passe. Dette er ligeledes gældende for de beboere, som tilsynet møder på pleje-
centrets fællesarealer.  

Tilsynets vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at handlingsanvisningen ”Hverdagsliv” generelt indeholder særdeles handlevejle-
dende og individuelle beskrivelser af den hjælp og støtte, som beboerne modtager over hele døgnet. 
Tilsynet vurderer dog samtidig, at der i flere tilfælde mangler beskrivelser af den praktiske støtte samt 
handlevejledende beskrivelser af støtten til bad. Beboernes ressourcer, og hvordan disse inddrages i 
indsatsen, er tydeligt beskrevet, hvilket ligeledes er gældende for sundhedsfremmende og forebyg-
gende indsatser. Der er generelt oprettet relevante handlingsanvisninger til øvrige indsatser. Dog mang-
ler særskilt handlingsanvisning for enkelte delegerede sundhedslovsindsatser. I ”Hverdagsliv” ses ingen 
henvisninger til øvrige handlingsanvisninger. Det er tilsynets vurdering, at tilstande generelt fremstår 
opdaterede og aktuelle fraset enkelte mangler. Der er foretaget relevante målinger for alle beboere. 
Fire beboere vejes dog ikke efter fast frekvens. Generelt observeres sammenhæng i dokumentationen, 
og der foretages løbende beskrivelser af afvigelser. Tilsynet vurderer, at medarbejderne reflekterer 
fagligt over dokumentationens indhold, ligesom de redegør for eget ansvarsområde i forhold til opfølg-
ning og ved ændringer i beboernes tilstand. 
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Beboere: 

Beboerne udtrykker alle, at de får den hjælp og støtte, de har behov for, og at de 
er tilfredse med kvaliteten heraf. Beboerne oplever tryghed. Dette begrunder en 
beboer fx med, at medarbejderne ved, hvor beboer er, når hun går tur. Beboerne 
oplever, at de har selvbestemmelse, og at deres ønsker og vaner imødekommes. 
Beboerne beskriver alle, at de anvender deres ressourcer aktivt og i det omfang, de 
kan. Fire beboere giver udtryk for, at der kommer mange forskellige medarbejdere, 
hvor ikke alle medarbejdere altid ved, hvilken hjælp beboerne skal have. En be-
boer udtrykker det som ubehageligt at skulle fortælle medarbejderne, hvad de skal 
gøre, imens en anden beskriver, at det skaber forvirring. I forhold til besvarelse af 
nødkald giver to beboere udtryk for, at der kan være lang ventetid. Hertil efterly-
ser en beboer mulighed for at give besked om, hvad kaldet omhandler.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at de arbejder i teams og ud fra kontaktpersonsordning. 
De daglige opgaver fordeles ud fra ressourcer og kompetencer. I forhold til den dag-
lige hjælp og støtte beskriver medarbejderne, at det er vigtigt at arbejde med 
ADL-træning, hvor der er fokus på at styrke beboerne i at bibeholde deres eget jeg 
samt at fastholde deres ressourcer. Medarbejderne beskriver, at de taler med be-
boerne og spørger ind til deres ønsker og vaner. Hertil er der fokus på at sikre be-
boernes selvbestemmelse - også hos beboere, der har vanskeligt ved at svare. Til-
gangen til beboerne beskrives i ”Hverdagsliv”. Ved at arbejde ud fra ”Hverdagsliv” 
sikres det, at beboerne modtager en ensartet pleje fra gang til gang. Medarbej-
derne beskriver, at de arbejder motiverende og sundhedsfremmende, hvor de ob-
serverer beboernes tilstand. Medarbejderne sparrer internt og anvender hinandens 
kompetencer. Rehabilitering beskrives af medarbejderne som fastholdelse og vedli-
geholdelse af beboerens ressourcer, hvor beboerne selv varetager de opgaver, som 
de kan. Medarbejderne anvender motivation og vejledning i opgaven, hvor det at 
give let støtte ofte kan få beboeren til at udføre opgaven selvstændigt. Tryghed 
skabes gennem: 

• Ro og rutiner. 

• Samtaler, tid og nærvær. 

• Tilsyn om natten og overholdelse af aftaler. 

• Kontaktperson og genkendelighed. 

• At møde beboerne, hvor de er.  
 

På plejecentret er der ansat faste vikarer og timelønnede, der hjælper på tværs af 
afdelinger. Dette bidrager ifølge medarbejderne til at skabe tryghed og kontinuitet.  

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes ud fra Marte Meo og personcentreret om-
sorg. Der er også undervist i ABC-demens. På plejecentret er der en demenskoordi-
nator, og der samarbejdes med kommunens demenskonsulent. 

Når der observeres forandringer i beboernes tilstand, dokumenteres dette. Social- 
og sundhedshjælperen tilkalder social- og sundhedsassistenten, som måler værdier. 
Der arbejdes med faste daglige triageringsmøder, hvor beboerne gennemgås.  

Tilsynets vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp og støtte, de har behov for, og at de er tilfredse med kva-
liteten heraf. Beboerne oplever selvbestemmelse og tryghed, samt at de støttes i at anvende deres res-
sourcer. Over halvdelen af beboerne oplever manglende kontinuitet, hvor ikke alle medarbejdere/vika-
rer altid ved, hvilken hjælp beboerne skal have.   

Det er tilsynets vurdering, at de interviewede medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvor-
dan det sikres, at beboerne modtager den hjælp, de har behov for med udgangspunkt i den rehabilite-
rende tilgang. 
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3.5 PRAKTISK HJÆLP  

Data Observation: 

De besøgte boliger fremstår rene og ryddelige. Hjælpemidler fremstår rengjorte.  

 

Beboere: 

Beboerne oplever at modtage den aftalte hjælp til praktiske opgaver, samt at der 
tages hensyn til deres vaner og ønsker. Beboerne udtrykker tilfredshed med kvalite-
ten af den praktiske hjælp. En beboer udtrykker dog ønske om at få gjort rent no-
get oftere.  

 

Medarbejdere: 

På plejecentret varetages rengøringen af fast rengøringspersonale. I hverdagen va-
retager medarbejderne praktiske opgaver som let rengøring, tøjvask og oprydning, 
så boligen ser præsentabel ud. Beboerne inddrages i det omfang, det er muligt, 
samt i det omfang de har ressourcer til. Hertil beskriver medarbejderne, at bebo-
erne deltager i indsatser som fx at dække bord, gå ud med skraldet eller fjerne 
ukrudt i haven.  

I forhold til særlige opmærksomhedspunkter fortæller medarbejderne, at det hos 
beboere, som er smittet med fx multiresistente bakterier, noteres i handlingsanvis-
ningen, hvilke værnemidler der skal anvendes. Retningslinjer og procedurer søges i 
VAR Healthcare og på intranettet. Medarbejderne fremhæver, at der arbejdes med 
kompetence- og uddelegeringsskemaer, som tydeligt beskriver, hvilke kompetencer 
den enkelte medarbejder har.  

 
3.6 MAD OG MÅLTIDER 

Data Observation:  

Tilsynet observerer, at fem beboere sidder samlet og nyder morgenmaden. Bordet 
er pænt dækket, og der står små kander med kaffe, vand og saft, som beboerne 
selv kan skænke fra. Der er ligeledes en brødkurv med brød, som beboerne kan 
tage fra.  

Der er en rolig stemning. På en anden afdeling observerer tilsynet, at en beboer 
sidder og spiser sin morgenmad fra service, som er placeret på en blå plastikbakke. 

Til formiddag observeres, at der er gjort klar til en beboer foran fjernsynet med en 
lille skål med chips og en kande saft.  

Frokostmåltidet observeres på en afdeling, hvor flere beboere er samlet. Der serve-
res smørrebrød og drikkevarer efter beboernes ønske. Tilsynet bemærker, at fjern-
synet er tændt, men at lyden er slået fra. Flere beboere sidder med ansigtet mod 
det tændte fjernsyn. Da alle er færdige, rydder medarbejderne af bordet og serve-
rer dessert.  

Tilsynets vurdering – 5 

Tilsynet vurderer, at de besøgte boliger fremstår ryddelige og rengjorte, og at hjælpemidler ligeledes 
fremstår tilstrækkeligt rengjorte. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den aftalte hjælp, og at 
de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen.  
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre for den praktiske 
støtte, herunder hvordan beboerne inddrages i indsatsen samt for hygiejniske retningslinjer. 
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Denne er portionsanrettet. Beboerne spiser med glæde, og flere udtrykker, at ma-
den smager dejligt. Under måltidet forekommer ingen unødige forstyrrelser. Der er 
let dialog, som er igangsat af medarbejderen.  

På en anden afdeling observerer tilsynet, at en medarbejder går rundt og laver små 
praktiske opgaver under måltidet. Medarbejder oplyser tilsynet, at de endnu ikke 
må sidde med ved bordet, men at de er til stede i spisestuen, hvor de hjælper de 
beboere, som har behov.  

 

Beboere: 

Beboerne udtrykker generelt tilfredshed med madens kvalitet. En beboer fremhæ-
ver, at maden er anrettet pænt og smager godt. En anden beboer udtrykker, at ma-
den sommetider er ensformig. Beboer oplyser, at beboerne selv bestemmer, om de 
vil spise i fællesstuen eller i egen bolig. Stemningen under måltidet beskrives som 
god, men at der kan være lange pauser i dialogen. Beboerne giver alle udryk for, at 
der tages hensyn til deres ønsker og behov under måltidet. Flere beboere fortæller, 
at de har modtaget et spørgeskema eller på anden vis er spurgt ind til deres mening 
vedrørende maden. Beboerne beskriver i forskellig grad, at de hjælper til ved mål-
tidet. Hertil beskriver en beboer fx at hjælpe med praktiske ting, hvorimod en an-
den beboer beskriver ikke at hjælpe.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne beskriver, at beboerne sikres indflydelse ved måltidet ved at spørge 
dem om ønsker og præferencer. Dette gøres fx i forbindelse med, at der udfyldes 
frokostseddel. På plejecentret er en ernæringsassistent, som også taler med bebo-
erne og spørger ind til deres ønsker. Under måltidet tales ligeledes om maden. Her 
spørger medarbejderne ind til, om maden smager godt, og om der er ønsker.  
Medarbejderne beskriver, at de planlægger måltidet, og det gode måltid fx handler 
om:  

• At sikre ro under måltidet og dermed undgå forstyrrelser.  

• At der er god dialog og hyggelig stemning under måltidet. 
  

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med rehabilitering under måltidet i det 
omfang, det er muligt på grund af COVID-19. Afdelingerne har forskellig tilgang her-
til, hvilket også er påvirket af målgruppen. 
   

3.7 KOMMUNIKATION 

Data Observation:  

Overalt på plejecentret hilser medarbejdere og beboere venligt på tilsynet. Der ob-
serveres imødekommende dialog imellem medarbejdere og beboere. Kommunikati-
onen foregår i øjenhøjde, og beboernes fornavne anvendes. Tilsynet observerer i et 
enkelt tilfælde, at en medarbejder tiltaler en beboer med ”skat”. 

 

Tilsynets vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at der under de observerede måltider ses enkelte forhold, som ikke helt er i overens-
stemmelse med principperne for det gode måltid, herunder at et fjernsyn er tændt - dog uden lyd. Det 
er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af maden samt med rammerne for målti-
det. Beboerne oplever selvbestemmelse og medinddragelse i forhold til måltidet.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for principperne omkring det gode måltid.   
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Beboere: 
Beboerne beskriver alle, at omgangstonen er god, og at de har en god kontakt med 
medarbejderne. Medarbejderne beskrives som værende søde, venlige og hjælp-
somme. En beboer fremhæver, at der godt kan laves sjov, hvilket beboeren nyder. 
En anden beboer fremhæver, at omgangstonen er blevet bedre efter, at der er la-
vet omrokeringer, og at personalegruppen er blevet mere fast.  

Beboerne oplever alle, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og per-
sonlige grænser. En beboer savner at få besked, når medbeboere fx indlægges eller 
dør. Beboeren beskriver, at man fungerer som en lille familie, og at man derfor 
også bemærker, når der mangler nogen.  

 
Medarbejdere:  

Medarbejderne redegør for, hvad de lægger vægt på i kommunikationen med bebo-
erne. De fremhæver blandt andet: 

• At der er ro om natten.  

• At beboerne tiltales med navn. 

• At jargonen er tilpasset den enkelte beboer.  

• At man har øjenkontakt og er smilende. 

• At man har en åben tilgang.  

Tilsynet reflekterer med medarbejderne omkring brugen af kælenavne. Hertil be-
skriver medarbejderne, at de oplever at der er forskel i graden. Fx kan der godt an-
vendes kælenavne som ”unge mand”, hvorimod ”søde” eller ”skat” ikke er anset. 
Hertil beskriver en medarbejder, at hvis det tjener et pædagogisk formål, kan der 
anvendes kælenavne, som fx ”søde”.  

3.8 AKTIVITETER OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING  

Data Observation: 

På en plejecentret er dagens aktivitet ”sang”, men denne er desværre aflyst. Un-
der tilsynsbesøget foretages situationsbetingede observationer af aktiviteter:  

• En medarbejder synger sammen med en beboer. 

• En medarbejder drikker en kop kaffe sammen med en beboer.  

• En beboer sidder i træningslokalet og cykler på motionscykel. 

• En medarbejder inviterer beboer til at gå med sig. Beboer griner til medar-
bejder og går glad med ned ad gangen. 
 

På en afdeling sidder fire beboere og spiser morgenmad og drikker kaffe sammen. 
Der er musik på tv’et og god stemning. En beboer sidder foran tv’et med et tæppe 
over sig. På et tidspunkt stopper musikken, og en medarbejder spørger, hvad bebo-
erne nu vil høre.  

 

Tilsynets vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen imellem medarbejdere og beboere generelt er anerkendende og 
respektfuld. I et enkelt tilfælde omtales en beboer under kælenavnet ”skat”.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever en god kontakt, anerkendende og respektfuld kommuni-
kation med medarbejderne, samt at medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv og grænser. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på tilfredsstillende vis kan redegøre for faktorer, der har 
betydning for en værdig og respektfuld kommunikation med beboerne. Samtidig vurderer tilsynet, at 
der med fordel kan skabes yderligere refleksion omkring anvendelse af kælenavne.  
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Beboere: 

Beboerne beskriver, at de i forskellig grad deltager i aktiviteter. En beboer fortæl-
ler fx, at hun deltager i alle aktiviteter, og at der næsten ikke er plads til mere i 
kalenderen, hvorimod en anden beboer foretrækker at være sig selv, og derfor ikke 
deltager i aktiviteter. Alle beboere udtrykker tilfredshed med aktivitetstilbuddet, 
som fremgår af en seddel på afdelingen. Af aktiviteter fortæller beboerne om som-
merfest, gymnastik, højtlæsning, fællessang, banko, træning med fysioterapeuten 
og selvstændig træning i træningslokalet. En beboer giver udtryk for at savne flere 
udflugter. Beboerne beskriver, at aktivitetstilbuddet har været indskrænket under 
COVID-19, men fremhæver dette som værende af mindre betydning.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne beskriver, at der på plejecentret er ansat en aktivitetsmedarbej-
der, som er til stede alle hverdage. Medarbejderne beskriver deres rolle i forhold 
til aktiviteter som motiverende i forhold til, at beboerne kommer afsted.  

På plejecentret afholdes mange aktiviteter som fx eftermiddagscafé, fester, spille-
bule, kreative aktiviteter og gåture. Der er udarbejdet en ugeseddel, som udleveres 
til beboerne. Beboerne spørges ind til, om de ønsker at deltage. Medarbejderne 
fortæller, at der i dokumentationen er fokus på, hvilke aktiviteter beboerne nyder, 
og at aktivitetsmedarbejder spørger ind til beboernes ønsker for aktiviteter.  

Aktivitetstilbuddet har været påvirket af COVID-19, hvor medarbejderne oplevede, 
at beboerne gav udtryk for at savne konkrete aktiviteter som fx erindringsdans. Der 
har været fokus på afdelingsvise aktiviteter som fx film og havearbejde. Kontakt til 
pårørende er sikret gennem opringninger fra iPads med Face-time og besøg på ter-
rasser. Der har ligeledes været besøgstelt og to indendørs besøgsrum. Når der har 
været mulighed, har der været busture fx til Den Blå Planet. Medarbejderne beskri-
ver, at hverdagen nu er mere normaliseret, og at der er mulighed for at lave aktivi-
teter på tværs af afdelinger.  

Vedligeholdende træning kan søges via egen læge. På plejecentret er der gymna-
stik, som afholdes af fysioterapeuter. Der er også et træningslokale, som kan an-
vendes efter oplæring. I plejen er der fokus på at gangtræne, og på at beboerne 
selv gør de ting, de kan.   

3.9 FYSISKE RAMMER  

Data Observation: 

Plejecentret består af seks mindre afdelinger, som er forbundet via en lang lys 
gang. Gangen er pyntet med blomster og billeder. Der er opsat flere små sofaer og 
bogreoler, hvilket bidrager til hjemlig indretning og hyggelig atmosfære. 

Afdelingerne er alle indrettet med et fællesareal, hvor der både ses et lille sofaar-
rangement med fjernsyn samt et spisebord, hvor beboerne kan sidde samlet og ind-
tage måltidet. I forlængelse heraf er et åbent køkken.  

På plejecentret er der træningslokale med forskellige redskaber, som kan benyttes 
af beboerne.  

Tilsynets vurdering – 5 

På tilsynsdagen observeres ingen planlagte aktiviteter eller vedligeholdende træning. Dog observeres 
flere spontane aktiviteter og samvær mellem beboere og medarbejdere.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne finder aktivitetstilbuddet særdeles tilfredsstillende, samt at 
medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for aktivitetsområdet.  
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Der er sansehave samt flere små haver/terrasser, der er indrettet med borde og 
bænke. Der er ligeledes en stor café, som kan benyttes ved større arrangementer. 
På den store udendørs terrasse står mange borde og stole. Tilsynet oplyses, at der 
netop har været afholdt sommerfest.   

Tilsynet observerer vogne med remedier til plejen. Over vognene er et klæde, hvil-
ket skjuler indholdet. En medarbejder forklarer tilsynet, at der generelt mangler 
lagerplads på plejecentret. Klædet anvendes som et forsøg på at gemme vognene 
lidt væk og dermed gøre plejehjemmet mere hjemligt. Der ses herudover flere ma-
drasser rundt omkring på afdelingerne. En medarbejder forklarer, at hun som for-
flytningsvejleder er ved at gennemgå disse. 

 

Leder: 

Ledelsen beskriver, at plejecentrets indretning giver udfordringer i forhold til sam-
arbejde og ressourcefordeling på tværs af afdelinger. Den iværksatte organisations-
ændring skal derfor medvirke til at sikre større teams og dermed også større frem-
møde. Ledelsen håber, at dette også bidrager til bedre arbejdsmiljø.  

Ledelsen fortæller, at der arbejdes med at gøre den lange fordelingsgang indby-
dende. Denne pyntes derfor med årstidens pynt, som for nuværende er lyserøde 
kirsebærblomster.  

 

Medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at de på afdelingerne gør meget ud af at skabe en hjem-
lig stemning og indretning. Fx indkøbes der planter og pyntes med puder. Der er li-
geledes tænkt over farvevalget, som skal matche målgruppen.  

Mange møbler er nye, men der anvendes også møbler, som arves fra beboerne, så 
der sikres genkendelighed. Herudover pyntes der op både på gangen og i afdelin-
gerne svarende til årstiderne.   

3.10 OBSERVATIONSSTUDIE  

Data 

 

Tilsynet foretager et observationsstudie af personlig pleje og bad ved to personer: 

 

Kommunikation: 

Besøget indledes med, at en medarbejder kommer ind og hilser venligt på beboeren, som 
fortsat ligger i sengen. Medarbejderen fortæller beboer, at hun skal i bad dag. Der tales i 
en venlig og rolig tone. Medarbejderen anvender berøring under kommunikationen og sø-
ger at være i øjenhøjde med beboeren. Efter kort tid ankommer en anden medarbejder, 
som også hilser venligt på beboer. Under plejen er der kun sparsom dialog, som er tilpas-
set beboeren. Under badet nynner medarbejderen en lille sang og spørger ind til, om be-
boeren genkender denne. Da beboeren svarer nej, siger medarbejderen anerkendende, at 
det heller ikke er til at huske alle de sange.  

 

Tilsynets vurdering – 5 

Tilsynet vurderer, at der på plejecentret er gode rammer og muligheder for at skabe hjemlighed og en 
hyggelig atmosfære, og at dette lykkes. 

Det er tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt arbejdes med at skabe fysiske rammer, som også sik-
rer faglig understøttelse af beboernes behov. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdere kan redegøre 
for, hvordan der arbejdes med at sikre, at rammerne er hjemlige og tilpasset målgruppen. 
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Selvbestemmelse og medindflydelse: 

Medarbejderne er begge opmærksomme på at sikre beboerens selvbestemmelse og med-
indflydelse under hele forløbet. Medarbejderne italesætter løbende deres handlinger og 
sikrer sig, at beboeren er indforstået og accepterer, inden der fortættes. Beboeren stilles 
passende valg under plejen fx om vandets temperatur og ønsker til morgenmaden.  

 

Rehabilitering: 

Beboeren har kun sparsomme ressourcer og motiveres til at anvende dem i det omfang, 
det er muligt. Fx holder beboeren selv en klud for øjnene under badet og medvirker til at 
læne sig frem ved placering af liftsejl samt ved vask og tørring på ryggen.  

Medarbejderen spørger på et tidspunkt: ”Skal vi gøre det sammen?”, og medarbejderen 
støtter herefter beboeren med en let hånd i handlingen. Beboeren anerkendes og roses 
for sin indsats.  

 

Organisering af arbejdet: 

Indledningsvist er der kun én medarbejder til stede i boligen. Her udnyttes tiden til at 
gøre remedier klar og at lægge tøj på plads. Imens beboeren er på badeværelset sammen 
med en anden medarbejder, varetager den anden medarbejder andre praktiske opgaver 
som fx at rydde let op og gøre sengen klar. Dette er ligeledes tilfældet, da beboeren er 
liftet over i kørestolen og gøres klar til morgenmaden. Hele forløbet er tilrettelagt hen-
sigtsmæssigt, og der forekommer ingen unødige forstyrrelser.   

 

Faglig udførelse: 

Plejen varetages først omkring klokken 10, og beboeren har derfor fået sin morgenmedi-
cin, inden plejen påbegyndes.  

Begge medarbejdere er iført korrekte værnemidler, herunder engangsforklæde.  

Beboeren vaskes for neden i sengen. Plejen gennemføres på rutineret og korrekt vis. Dog 
bemærker tilsynet, at en medarbejder ikke foretager handskeskift umiddelbart efter, at 
den nedre hygiejne er udført. Dette gøres først efter, at beboeren er kløet på ryggen, og 
liftsejlet er påført. Medarbejderen udfører korrekt håndhygiejne ved handskeskift. I re-
sten af forløbet foretages korrekt handskift og håndhygiejne i forbindelse hermed. 

Herefter liftes beboeren på toiletstol og køres ud på badeværelset, hvor badet gennemfø-
res. Døren til badeværelset lukkes, så der sikres en varm rumtemperatur. Tilsynet er der-
med ikke til stede på badeværelset, men kan høre forløbet fra stuen.  

Efter badet tørres beboeren og liftes retur til sengen, hvor påklædningen foregår. Medar-
bejderne er opmærksomme på beboerens hud, som smøres med fugtighedscreme. Da be-
boeren er påklædt, liftes beboeren igen. Denne gang retur til kørestolen, hvor beboerens 
hår reddes.  

Tilsynet bemærker, at alle tre gange liftning gennemføres på faglig korrekt vis og med 
stor opmærksomhed på beboerens tryghed. Beboeren vejledes i, hvor hun kan holde, og 
stolen er placeret tæt på sengen, så der skal liftes over den kortest mulige distance. Be-
boeren fremstår rolig og tryg under liftning. Medarbejderne er opmærksomme på sidde-
stilling ved placering i kørestolen, og det sikres, at beboeren sidder godt.  

  

Tilsynets vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet foregår en respektfuld og anerkendende kommuni-
kation med beboeren. Hjælpen er tilrettelagt og udføres med udgangspunkt i at sikre beboerens selvbe-
stemmelse og ud fra en rehabiliterende tilgang.  Der forekommer ingen unødige afbrydelser. Det er til-
synets vurdering, at en medarbejder i et tilfælde ikke skifter handsker på korrekt vis. Der udføres dog 
korrekt håndhygiejne i forbindelse med handskeskift. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 151 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at 
føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, bru-
gere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte  tilbud. 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

• At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommu-
nalbestyrelsen har truffet  

• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og forsvarlig måde  

• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer 
  

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse 
mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
plejecenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter 
deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov 
indgår ligeledes i tilsynet.  

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå 
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsy-
nene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.  

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale 
med kommunen ikke i BDO’s tilsyn. 

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager af-
sæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets resur-
ser, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på 
at få overensstemmelse mellem beboernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens mulig-
heder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er strukture-
ret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangs-
punkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation. 
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vur-
dere kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som beboerne modtager. 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumenta-
tion samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold 
på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 
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4.3 VURDERINGSSKALA 

Nedenfor ses eksempel på BDO’s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau.: 

 

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5  Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle beboere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4  Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af beboerne 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3  Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af beboerne 

• En del elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger   

SCORE: 2 

  

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen med betydning for 
beboernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af beboerne 

• Få elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

 

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.   

SCORE: 1  Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 
afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af beboerne 

• Der er fare for beboernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 
nødvendigt omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger 

 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.   
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for 
dialog eller samvær med flere af beboerne.  

 

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, 
ligesom oplysninger fra kommunens hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte helhedstilsyn tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sundheds-
faglig baggrund. 
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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. 
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