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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interview med leder, gruppein-
terview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerinterviews. For hvert mål foretager de tilsyns-
førende en vurdering ud fra den indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurde-
ring, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt til-
synets faglige viden og erfaring. 

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode samt 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 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Aftensol, Lundtoftegade 3-7, 2200 København N 

Leder: Eva Algreen-Petersen 

Antal boliger: 43 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 26. maj 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos fire beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (En social- og sundhedshjælper og to social- og sund-
hedsassistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Aftensol.  

Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet målrettet med opfølgning på anbefalingerne fra tilsynet i 2020, og at 
der arbejdes med relevante fokusemner i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets organisering understøtter kva-
litetsarbejdet. 

 

Under observationsstudie af hjælp til personlig pleje er det tilsynets vurdering, at medarbejderen arbejder 
ud fra den rehabiliterende tilgang og på særdeles tilfredsstillende måde har et fagligt fokus på, hvordan 
beboeren bedst motiveres og gøres tryg i plejesituationen. Organiseringen og tilrettelæggelsen af plejen 
sker på en særdeles tilfredsstillende måde. Tilsynet vurderer, at hjælpen til praktisk støtte og personlig 
pleje tager udgangspunkt i beboerens særlige behov og udføres på en faglig korrekt og særdeles tilfredsstil-
lende måde.  

 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed ved at bo på ple-
jehjemmet. Den tildelte hjælp er i overensstemmelse med beboernes behov og deres egne forventninger. 
Beboerne oplever stor tilfredshed med kvaliteten af plejen, og beboerne beskriver, at de får hjælpen leveret 
på den måde, de er vant til. Beboerne oplever god kontinuitet i plejen. Beboerne føler sig motiverede til at 
anvende egne ressourcer, og at de gives gode muligheder herfor. Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet 
har fagligt fokus på at give beboerne mulighed for at være selvadministrerende omkring medicinen, når 
dette skønnes muligt og relevant. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboerne er bekendte med tilbud 
om aktiviteter, og at de er tilfredse med variationen og kvaliteten heraf. Beboerne deltager i aktiviteter, 
som de ønsker det, og beboerne oplever, at deres til- og fravalg respekteres. Beboerne beskriver respektfuld 
kontakt med medarbejderne.  

Beboerne beskriver tilfredshed med madens kvalitet, og det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever god 
stemning under måltiderne. Beboerne oplever valgmuligheder i forhold til dagens menu, og beboerne be-
skriver, at de har en god dialog med medarbejderne om deres særlige ønsker, og at der i hverdagen tages 
hensyn hertil. Tilsynet vurderer, at beboerne har kendskab til, hvordan de skal forholde sig ved eventuelt 
behov for at klage. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne under gruppeinterviewet kan redegøre for fokusemner i kvalitetsar-
bejdet. Medarbejderne kan på særdeles tilfredsstillende måde redegøre for faktorer, der har betydning for 
at sikre den respektfulde kommunikation og beboerens selvbestemmelsesret. Medarbejderne udviser sær-
deles tilfredsstillende faglig forståelse for arbejdet med den rehabiliterende tilgang i forbindelse med leve-
ring af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Ligeledes kan medarbejderne på særdeles tilfredsstil-
lende måde redegøre for faktorer, der skaber tryghed og sikkerhed for beboerne. Tilsynet bemærker, at i 
besvarelsen af tilsynets spørgsmål tager medarbejderne flere gange udgangspunkt i eksempler fra hverda-
gens praksis. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der sikres 
overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. Medarbejderne har særdeles tilfreds-
stillende kendskab til arbejdsgange i forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Medarbej-
derne anvender gældende instrukser og VAR i hverdagens praksis. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne føler sig fortrolige med arbejdet i omsorgssystemet og på 
særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med besøgsplanen og handlingsanvisninger.  
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejehjem-
met Aftensol:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet  

Emne Data  

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til at rette fokus på mulighe-
derne for at skabe mere socialt samvær i eftermiddags- og aftentimer, fokus på op-
gavefordelingen og dialogen under måltider samt fokus i forhold til at sikre korrekt 
opbevaring af medicin. 

Leder oplyser, at der som led i opfølgning på anbefalingerne er foregået faglige 
drøftelser med medarbejderne. Det er leders vurdering, at de givne anbefalinger 
ikke umiddelbart gav anledning til udarbejdelse af nye arbejdsgange eller ændrin-
ger i de allerede eksisterende arbejdsgange, men at det i opfølgningsarbejdet har 
været tilstrækkeligt at italesætte emnerne i en faglig dialog med medarbejderne. 

I forhold til aktiviteter beskriver leder bevidsthed om, at beboergruppen på nogle 
af afdelingerne kan være svære at få i dialog. For at sikre samvær og tilbud om ak-
tiviteter til beboergruppen har plejehjemmet fokus på alternative tilbud for at 
sikre socialt samvær og nærvær. F.eks. har leder selv forestået oplæsning af litte-
ratur. Plejehjemmet anvender puljemidler til aktiviteter i aftentimer, hvilket 
blandt andet har givet mulighed for at arbejde med sansestimuli og aktivering, 
uden at der stilles krav til beboerne, der deltager heri. Plejehjemmet har planer 
om at samle beboerne til aktiviteter på tværs af afdelinger for at dække de forskel-
lige beboeres behov bedst muligt og for at sikre samvær med ligestillede. Pleje-
hjemmets aktivitetsmedarbejder, der er næsten færdiguddannet som socialpæda-
gog, har fået til opgave at undersøge mulighederne for ovenstående. 

Yderligere sikres tilbud om aktiviteter ved, at en aktivitetsmedarbejder en gang 
ugentligt har vagt i eftermiddags- og de tidlige aftentimer. Aktivitetsmedarbejde-
ren samler beboere til sang, musik og spil. Hver weekend er der ligeledes tilbud om 
aktiviteter i aftentimerne. 

I forhold til opfølgning på anbefalingen omkring måltidet har der været faglige 
drøftelser med medarbejderne. Principperne for, hvorledes det gode måltid bedst 
sikres, er blevet drøftet med medarbejderne, og herunder betydningen af, at der 
sikres den nødvendige ro, og at der ikke udføres praktiske gøremål under et måltid. 
Som fast procedure er det den faste medarbejders ansvar at fordele opgaverne om-
kring måltidet på den mest hensigtsmæssige måde. I fordelingen af opgaverne om-
kring måltidet foretages en faglig vurdering af, hvilke beboere der f.eks. skal have 
hjælp til indtagelse af maden, og om opgaven kan varetages af andre end den faste 
medarbejder. 

I forhold til anbefalingen om at sikre korrekt opbevaring af medicin er det leders 
vurdering, at man på plejehjemmet har godt styr på håndtering og administration 
af medicin. Anbefalingen har ikke givet anledning til andet end en faglig drøftelse 
af observationen, idet det vurderes, at der har været tale om et enkeltstående til-
fælde. Leder beskriver, at medarbejderne udviser god faglig forståelse for håndte-
ring og administration af medicin, og at medarbejderne er meget bevidste om, at 
medicinopgaver skal varetages med udgangspunkt i gældende retningslinjer. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Leder oplyser, at plejehjemmet siden tilsynet i november 2020 primært har haft fo-
kus på at sikre den gode hverdag for beboerne i en tid præget af restriktioner og 
ændrede arbejdsgange på grund af Corona. COVID-19 situationen har betydet, at 
der ikke har været mulighed for igangsættelse af større projekter. 
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Leder beskriver, at man pt. er midt i en overgangsfase fra, at alt ikke længere om-
handler COVID-19 situationen, til at man nu kan begynde at tale faglighed og få 
normaliseret hverdagen igen. Faglige møder er ved at blive genoptaget, og således 
kan kvalitetsarbejdet med f.eks. opfølgning på utilsigtede hændelser genoptages. 
Leder pointerer, at man dog har sikret, at der på trods af manglende afholdelse af 
diverse faglige møder stadig har gennemført løbende opfølgning på de indberettede 
utilsigtede hændelser. Afdelingslederen har som led i læring haft faglig dialog med 
medarbejderne, så der stadig kunne foregå læring af hændelserne. 

I kvalitetsarbejdet er der fokus på at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne, 
og det er igen blevet muligt at sende medarbejdere på praktikvejlederkursus og 
kurser inden for hygiejne. 

Plejehjemmets ledelse skal snarest afholde et internt lederseminar, hvor der vil 
blive drøftet emner, som fx hverdagslivet for beboerne, kontaktpersonens rolle og 
ansvar, forebyggelse af ensomhed/kedsomhed samt beboernes selvbestemmelses-
ret. 

Der er ansat en ernæringsfaglig medarbejder, som skal understøtte kvalitetsarbej-
det i forhold til beboernes ernæring. Pt. er man i gang med at definere og udbrede 
viden om den ernæringsfaglige medarbejders rolle og ansvar. Medarbejderen skal 
blandt andet forestå arbejdet med opfølgning på ernæringsscreeninger, så der kan 
sikres målrettede indsatser i forhold til den enkelte beboers konkrete udfordringer. 
Yderligere vil der i ovenstående kvalitetsarbejde også blive rettet fokus på mellem-
måltider for beboere med anden etnisk baggrund. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Leder oplyser, at der siden sidste tilsyn i november ikke er foretaget større ændrin-
ger i organiseringen af kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. 

Leder beskriver, at det stadig er vanskeligt at rekruttere og fastholde sygeplejer-
sker. Ledergruppen har haft faglige drøftelser om udfordringen, og hvorledes der 
kan ændres på situationen. Det er ledergruppens oplevelse, at rollen som basissy-
geplejerske ikke altid er så attraktiv for sygeplejerskerne, idet disse ofte ønsker en 
mere konsulent-orienteret rolle og funktion. Leder beskriver, at man på trods af 
visse rekrutteringsvanskeligheder dog fortsat vil fastholde ønsket om ansættelse af 
basissygeplejersker, idet der skønnes behov herfor for at kunne levere en høj faglig 
kvalitet i indsatserne over for beboerne. På de øvrige områder er der pt. ikke 
rekrutteringsvanskeligheder. 

Plejehjemmet har fået ny tillidsrepræsentant på FOA-området. Den nye tillidsre-
præsentant er kommet godt fra start, og vedkommende har blandt andet afholdt 
fyraftensmøder, som der har været stor tilslutning til.  

I organiseringen af kvalitetsarbejdet er der fokus på at sikre tilstedeværelse af de 
nødvendige faglige kompetencer på alle afdelinger. Det er leders oplevelse, at man 
hjælper hinanden på tværs af afdelingerne, og leder bemærker især dette i en si-
tuation med mangel på en sygeplejerske. 

Leder oplyser, at det er planen, at ansvaret for opfølgning på utilsigtede hændelser 
skal overgå til den nye sygeplejerske, der forventes ansat i den kommende fremtid. 
Pt. varetages opgaven af afdelingssygeplejersken. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet målrettet med opfølgning på anbefalingerne fra tilsynet i 2020. 
Plejehjemmet arbejder med relevante fokusemner i kvalitetsarbejdet. 
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På trods af COVID-19 situationen og begrænsninger i afholdelse af mødeaktiviteter 
har man fastholdt gennemførelse af medicinaudits på alle afdelinger. Leder ser 
frem til, at den faglige dialog og sparring på kvalitetsmøderne igen kan understøtte 
arbejdet med forbedringsindsatserne. 

Plejehjemmet har modtaget e-tavler fra kommunen, som står klar til brug, når der 
er gennemført undervisning i brugen heraf. 

I den kommende måned vil der ske udrulning af BPSD-projektet. På plejehjemmet 
glæder man sig til at komme i gang med at arbejde efter principperne og meto-
derne efter BPDS-modellen. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

Hvad synes I, tilsy-
net skal lægge 
særligt mærke til? 

Tilsynet skal lægge mærke til stemningen på afdelingerne og interaktionen mellem 
beboere og medarbejdere. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderne har i sin kommunikation med beboeren fokus på, at beboeren kan 
være vanskelig at motivere til at modtage hjælp til personlig pleje. Medarbejde-
ren taler i en venlig og rolig tone til beboeren. I dialogen med beboeren starter 
medarbejderen ofte med at tiltale beboeren ved fornavn for at få beboerens op-
mærksomhed og koncentration. Medarbejderen roser og anerkender beboeren, og 
medarbejder anvender kropssprog og berøring i sin kommunikation med beboeren.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Medarbejderen udviser en forsigtig tilgang over for beboeren for på denne måde at 
sikre beboerens tryghed og tillid gennem plejeforløbet. Medarbejderen forklarer 
løbende, hvad hun gør, og hvad der skal ske.  

Beboeren stilles spørgsmål, når det synes relevant, og medarbejderen lytter op-
mærksomt og følger beboerens anvisninger og ønsker. 

Rehabilitering  

 

Beboeren inddrages i alle relevante situationer og roses og anerkendes for sin ind-
sats. Medarbejderen anvender guidning for at motivere beboeren til at være aktiv 
under plejen. Medarbejderen fortæller beboeren, hvad hun skal gøre, og medar-
bejder forholder sig afventende, mens beboeren selv klarer dele af den personlige 
hygiejne. 

Som led i at motivere beboeren til at modtage plejen afledes beboerens opmærk-
somhed ved, at medarbejderen spørger beboeren, om hun senere vil med ud at gå 
en tur. Medarbejderen fortæller lidt om, hvad de kan lave på gåturen, hvilket ty-
deligvis vækker beboerens interesse. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmets organisering understøtter kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Beboeren sidder i dagligstuen og har spist morgenmad. Medarbejderen motiverer 
beboeren til at følge med ind i boligen for at få hjælp til personlig pleje. Beboeren 
takker ja til medarbejderens tilbud. 

Der forekommer ikke forstyrrelser undervejs i plejeforløbet. Hjælpen udføres i et 
roligt tempo afstemt beboerens behov.  

I organiseringen af plejen tager medarbejderen hensyn til, at beboeren ikke kan 
efterlades alene og løbende har behov for guidning, støtte og motivation.  

Medarbejderen arbejder systematisk og målrettet, og medarbejderen har i organi-
seringen af plejen særdeles tilfredsstillende fokus på, at beboeren er tryg i situati-
onen, og at plejen udføres, som beboeren er vant til. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Medarbejderen foretager lette praktiske opgaver i boligen, som fx sengeredning og 
oprydning.  

Det er ikke relevant at inddrage beboeren i opgaverne. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Beboeren sidder i sin kørestol, og medarbejderen stiller sig i øjenhøjde og motive-
rer beboeren til at modtage hjælp til personlig pleje. Det er tydeligt, at medarbej-
deren er bevidst om, at beboeren kan være vanskelig at motivere til at modtage 
hjælpen. Medarbejderen foreslår beboeren, at hun starter med at give støtte-
strømper på. Beboeren indvilger i dette. Medarbejderen smører beboerens ben 
med lotion, før støttestrømper påsættes, og medarbejderen spørger venligt bebo-
eren, om ikke det føles behageligt at blive smurt med lotion og få lidt massage på 
benene. Beboeren bekræfter. 

Beboeren følges ind i badeværelset, hvor beboeren motiveres til at modtage hjælp 
til toiletbesøg samt nedre og øvre hygiejne.  

Hjælpen udføres på faglig korrekt måde, og medarbejderen følger gældende ret-
ningslinjer for korrekt håndhygiejne. 

Medarbejderen anvender værnemidler som foreskrevet. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet kommunikeres i en særdeles respektfuld og aner-
kendende tone til beboeren, samt at medarbejderen har særdeles tilfredsstillende fokus på at sikre be-
boerens selvbestemmelsesret. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderen arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og på særdeles tilfreds-
stillende måde har et fagligt fokus på, hvordan beboeren bedst motiveres og gøres tryg i plejesituatio-
nen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der sker særdeles tilfredsstillende organisering af plejen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til praktisk støtte og personlig pleje tager udgangspunkt i beboerens sær-
lige behov og udføres på en faglig korrekt og særdeles tilfredsstillende måde. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Alle fællesarealer fremstår renholdte og ryddelige. Opholdsstuernes indretning 
indbyder til socialt samvær. 

Medarbejderne kommunikerer i en venlig og imødekommende tone til beboerne. 
Før indgang i en beboers bolig, bankes der på døren. Der hilses venligt på de bebo-
ere, som medarbejderne møder på fællesarealet, og beboerne tiltales med for-
navn. 

 

Tilsynet observerer flere situationer, hvor medarbejdere under dialogen med be-
boere også anvender fysisk berøring. Yderligere observeres det, at en medarbejder 
går ned på hug for at sikre øjenkontakt, når hun kommunikerer med beboeren. Be-
boeren har hørenedsættelse, hvorfor medarbejderens handling virker særdeles re-
levant. 

På et tidspunkt kommer en beboer ud på gangen og efterspørger hjælp. En medar-
bejder bemærker straks beboeren. På en venlig og imødekommende måde opfor-
dres beboeren til at gå tilbage til sin bolig, og medarbejderen forsikrer, at hun 
straks vil komme og hjælpe. 

På tilsynsdagen er der strømafbrydelse. Tilsynet bemærker, at plejehjemmets le-
delse og medarbejdere alle er meget opmærksomme på at informere beboerne om 
situationen, og der tages hånd om de beboere, som kan være påvirket af strømaf-
brydelsen. F.eks. er leder i dialog med en beboer, der får ilt-behandling. Beboeren 
fortæller, at hun har det godt og sagtens kan undvære ilten for en stund. Alterna-
tivt har beboeren andre muligheder for iltbehandling. Beboeren virker tryg ved si-
tuationen. 

Sociale aktiviteter På tilsynsdagen er der planlagt beplantning af blomster i plejehjemmets have. Le-
der oplyser, at aktiviteten dog er aflyst på grund af regnvejr. 

Der ses forskellige og relevante opslag med informationer på opslagstavler, herun-
der tilbud om aktiviteter. 

 

Tilsynet ser aktiviteter om morgenen og om formiddagen i form af socialt samvær 
og dialog med beboerne. 

På afdelingerne observeres f.eks.: 

• En elev sidder sammen med to beboere. Beboerne spiser morgenmad og 
drikker kaffe. Der tales hyggeligt sammen, og på et tidspunkt støder en 
tredje beboer til og bliver hurtigt en del af samtalen. 

• Tre medarbejdere sidder sammen med et par beboere. Den ene medarbej-
der har taget en demensdukke frem, som vises for en af beboerne. Medar-
bejderen holder demensdukken frem foran beboeren, og til beboerens in-
spiration berøres demensdukken. Medarbejderen beskriver over for beboe-
ren, hvad hun gør. 

• Tre beboere sidder sammen omkring et bord. Et par af beboerne drikker 
kaffe. Det er tydeligt, at beboerne kender hinanden, og at de er vant til at 
sidde og tale sammen. En af beboerne går lidt til og fra mellem opholds-
stuen og egen bolig. Beboeren virker glad og kommenterer på det, hun op-
lever undervejs. 

• En medarbejder inviterer en beboer på en gåtur senere på dagen. 

Tilsynets samlede vurdering  1 

Tilsynet vurderer, at der foregår særdeles tilfredsstillende, respektfuld og anerkendende dialog mellem 
medarbejdere og beboere på plejehjemmets fællesarealer. 
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3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

Mål 1: At borgeren kan leve det liv, som han/hun ønsker 

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne giver udtryk for at opleve livskvalitet ved at bo på plejehjemmet. Tilsy-
net bemærker, at tre af beboerne spontant italesætter tryghed som værende fak-
tor for oplevelsen af livskvalitet ved at bo på plejehjemmet. 

• ”Jeg er glad for at bo her. Jeg er tryg her”. 

• ”Jeg er tryg her”.  

• ”Jeg nyder min tilværelse og føler mig tryg ved at bo her”. 

• ”Jeg trives – man bliver behandlet ordentligt”. 

Selvbestemmelse Alle fire beboere giver udtryk for oplevelsen af, at de selv bestemmer og til enhver 
tid kan sige til og fra. Det er beboernes oplevelse, at der lyttes til deres ønsker, og 
at deres valg respekteres. 

Tre af beboerne har på grund af helbredsmæssige udfordringer lidt svært ved at 
uddybe deres besvarelser. 

En beboer fortæller, at hun i høj grad føler sig medinddraget, men at hun også er 
opmærksom på at lytte til sig selv og handle ud fra, hvad der giver bedst mening 
for hende. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Beboerne beskriver stor 
tilfredshed med kvaliteten af hjælpen. 

Det er beboernes oplevelse, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er 
muligt.  

Et par beboere kan detaljeret redegøre for, hvorledes de i hverdagen anvender 
egne ressourcer og har glæde herved. En beboer fortæller, at hun selv klarer dele 
af den personlige pleje, og beboer vil blive ved med det, så længe det er muligt. 
Beboeren nyder stadig at kunne bidrage med at holde rent og ordentligt i sin bolig. 
Beboeren udtrykker, at hun lige skulle vænne sig til ikke længere at have en støv-
suger, men hun finder det alligevel rart, at hun ikke skal bekymre sig om de store 
praktiske opgaver. En anden beboer italesætter, at hun bestemt ikke ønsker hjælp 
til de opgaver, hun stadig selv kan klare. Beboeren glæder sig over, at ”der altid 
er en hjælpende hånd, når man har brug for det”. 

Det er beboernes oplevelse, at der bliver lyttet og fulgt op på deres ønsker til den 
daglige pleje og støtte.  

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om fælles aktiviteter. Det er tilsynets vurde-
ring, at medarbejderne prioriterer tiden til socialt samvær med beboerne i morgen- og formiddagsti-
merne. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever høj grad af livskvalitet og tryghed ved at bo på plejehjemmet.  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever selvbestemmelse og at der lyttes til deres ønsker. 
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Beboerne oplever at få den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter. To af 
beboerne fortæller, at de får udleveret dispenseret medicin, og herefter varetager 
de selv administrationen. Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med, at de 
kan og gives muligheden for at administrere medicinen selv. 

De to øvrige beboere oplever, at de får medicinen udleveret på de rette tidspunk-
ter. En af beboerne italesætter, at ”de kommer om morgenen og igen om aftenen 
med min medicin. Det er der ingen problemer med”. 

Beboerne er bevidste om, at der ved eventuelt behov for at klage kan tages kon-
takt til ledelsen eller medarbejderne.  

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til deres behov. 

Beboerne fremstår soignerede. 

Kvaliteten af rengøringsstandarden i boligerne og omkring hjælpemidlerne obser-
veres særdeles tilfredsstillende. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Alle beboere giver udtryk for, at de kender de medarbejdere, der kommer og 
hjælper dem. Et par beboere udtrykker, at der naturligvis indimellem kommer af-
løsere, men i et omfang, der er meget acceptabelt og ikke giver anledning til pro-
blemer. Det er beboernes oplevelse, at de får hjælpen, som de er vant til, og at 
medarbejderne er dygtige til at overholde aftaler. 

 

Beboere kommer blandt andet med følgende udsagn: 

• ”Jeg kender dem alle sammen”. 

• ”Når jeg får bad, er det altid en medarbejder, jeg kender godt, der hjæl-
per mig”. 

• ”Jeg synes, jeg kender de fleste nu”. 

• ”Der er et fast personale her, som jeg kender godt”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboere giver udtryk for, at de har god kontakt til medarbejderne, og at der 
altid kommunikeres i en venlig og respektfuld tone. Beboerne oplever respekt for 
privatlivet og personlige grænser. 

Beboere udtrykker blandt andet: 

• ”Jeg har aldrig været udsat for det modsatte”. 

• ”Alle er meget søde og venlige”. 

• ”De er rigtig søde og venlige”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at den tildelte hjælp er i overensstemmelse med beboernes behov og beboernes egne 
forventninger. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever stor tilfredshed med kvaliteten af plejen, samt at de får hjæl-
pen leveret på den måde, de er vant til. Beboerne oplever god kontinuitet i plejen. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er motiverede for at anvende egne ressourcer i det omfang, det er mu-
ligt, og at de gives gode muligheder herfor. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har fagligt fokus på at give beboerne mulighed for at være selvad-
ministrerende omkring medicinen, når dette skønnes muligt og relevant. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har kendskab til, hvordan de skal forholde sig ved eventuelt behov for at 
klage. 
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Beboerne har kendskab til tilbud om aktiviteter, og de udtrykker stor tilfredshed 
med variationen og kvaliteten heraf.  

Et par beboere fortæller, at de kun i begrænset omfang ønsker at deltage i aktivi-
teter, og de glæder sig over, at deres valg respekteres. 

En tredje beboer udtrykker, ”Jeg deltager i mange aktiviteter, ellers kommer jeg 
til at kede mig. Der er så mange gode tilbud her”. 

 

 

Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Beboerne oplyser, at de ikke for nylig har været indlagt eller haft andre oplevelser 
med overgange mellem sektorer. 

En beboer fortæller, at det er mere end et eller to år siden, hun sidst var indlagt, 
og at det eneste hun erindrer herfra er, at det var en rigtig god oplevelse at blive 
udskrevet fra hospitalet og igen vende tilbage til egen bolig på plejehjemmet.  

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne beskriver tilfredshed med kvaliteten af maden. 

Beboerne udtrykker: 

• ”Maden er ganske god, og der er altid noget grønt til. Maden er faktisk 
meget varieret her”. 

• ”Maden smager godt og er veltillavet”. 

• ”Maden smager godt”. 

• ”Den er god – kun nogle enkelte gange, det smutter, og det kan tilgives. 
Sådan var det jo også, da man boede derhjemme”. 
 

To beboere beskriver oplevelsen af, at de har medindflydelse på maden i det om-
fang, det er muligt.  

En af beboerne beskriver, at der lyttes til de kommentarer, man kommer med, og 
at man i hverdagen har gode muligheder for at vælge noget af maden til og fra. 

Anden beboer udtrykker, at man altid kan have en dialog med medarbejderne, hvis 
man har nogle særlige ønsker, og at disse indfries i videst muligt omfang. 

De to øvrige beboere kan ikke svare på spørgsmål herom. 

Ingen af beboerne har oplevelser med deltagelse i kostudvalg eller lignende.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld kontakt med medarbejderne. Det er tilsynets vurde-
ring, at beboerne er bekendte med tilbud om aktiviteter, og at de er tilfredse med variationen og kvali-
teten heraf. Beboerne deltager i aktiviteter, som de ønsker det, og de oplever, at deres til- og fravalg 
respekteres. 

Tilsynets samlede vurdering -  

Tilsynet konstaterer, at beboerne ikke har haft oplevelser med overgange inden for sektorer for nylig, 
og derfor er spørgsmål i forhold til fokusemnet ikke relevant.  
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Tilsynet taler med beboere, som opholder sig på fællesarealet. Beboerne giver her 
udtryk for, at man bare kan sige til, hvis der er noget, man gerne vil have. Bebo-
erne beskriver, at hvis man ikke lige bryder sig om dele af menuen, bliver man stil-
let over for alternative valgmuligheder. 

Beboerne beskriver, at de oplever god stemning omkring måltiderne. En beboer 
sætter pris på, at hun altid sidder ved det samme langbord med dem, hun kender. 
En beboer oplever, at man hygger sig, og at dialogen ofte giver anledning til, at 
der grines sammen.  

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at man på plejehjemmet er optagede af at komme til-
bage til en mere normal hverdag. I arbejdet er der blandt andet fokus på genetab-
lering af aktiviteter samt genetablering af den mødeaktivitet, der tidligere foregik 
som led i det tværfaglige samarbejde. 

På plejehjemmet arbejdes der med fokus på beboernes ernæringsmæssige til-
stand. Der udføres ernæringsscreeninger og udarbejdelse af handleplaner. En ny 
ernæringsfaglig medarbejder er ansat, og medarbejderne beskriver, at man netop 
er i gang med at definere og få viden om, hvordan man bedst kan anvende medar-
bejderens faglige kompetencer på ernæringsområdet. 

Medarbejderne oplyser, at der er blevet indberettet utilsigtede hændelser, som 
afdelingslederen løbende har fulgt op på, så der kunne sikres læring heraf. Medar-
bejderne ser dog frem til, at der i denne uge skal afholdes kvalitetsmøder, så ar-
bejdet med utilsigtede hændelser igen kan drøftes i et fælles fagligt forum.  

Det er medarbejdernes oplevelse, at COVID-19 restriktionerne har medført visse 
begrænsninger i kvalitetsarbejdet, men at man på trods heraf har formået at fast-
holde de løbende medicinaudits. Ud fra en særlig liste foretages medicinaudits, og 
i indsatsen foregår der et tæt samarbejde på tværs af afdelingerne. En beboers 
medicin og dokumentation bliver altid gennemgået af en medarbejder fra en an-
den afdeling, ifølge medarbejderne. Medarbejderne giver udtryk for, at arbejdet 
med medicinaudits er udbytterigt og bidrager til læring og faglig sparring. 

Medarbejderne beskriver, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på at sikre ajourføring 
af dokumentationen. I et samarbejde mellem social- og sundhedsassistenter og af-
delingssygeplejersken udføres gennemgang af dokumentationen hver 3. måned i 
forhold til udvalgte beboere, så der sikres ajourført dokumentation. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tilfredshed med kvaliteten af maden, og at der er god stemning 
under måltiderne. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever valgmuligheder i forhold til dagens menu. Beboerne oplever, at 
de har en god dialog med medarbejderne om deres særlige ønsker, og at der i hverdagen tages hensyn 
hertil. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fokusemner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd. 

Medarbejderne beskriver fokus på: 

• Respekt for den enkelte beboers valg. 

• Sikre selvbestemmelsesretten. 

• Motivation af beboerne og yde plejen, når beboeren er klar. 

• Vinde tillid ved at give omsorg og udvise empati. 

• Udvise åbent kropssprog. 

• Være nærværende i sin tilgang. 

• Tale i øjenhøjde. 

• Være smilende og positiv. 

• Udvise professionel adfærd. 

• Ikke udvise en stresset adfærd – fokus på, at beboerne kan mærke det med 
det samme. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Beboere og pårørende sikres hørt i forbindelse med afholdelse af indflytningssam-
tale. I samtalen spørges ind til beboers ønsker, vaner og særlige behov, ifølge 
medarbejderne. Beboeren får udleveret en såkaldt indflytningsmappe, som rum-
mer praktiske oplysninger om plejehjemmet. Umiddelbart efter indflytning er man 
igen i dialog om beboerens ønsker, vaner og særlige behov og data herfra sikres 
dokumenteret i beboerens besøgsplan.  

Medarbejderne beskriver, at organiseringen af arbejdet på plejehjemmet bidrager 
til, at medarbejderne hurtigt får kendskab til beboernes ønsker, vaner og behov.  

I den løbende dialog og under udførelse af plejen og omsorgen for beboerne, sikres 
beboerne informeret om, hvad der skal ske. Medarbejderne beskriver, at beboer-
nes valg til enhver tid skal respekteres. Medarbejderne giver flere eksempler på, 
hvordan beboernes valg i det daglige respekteres. Hvis en beboer ikke ønsker at 
modtage hjælp til personlig pleje i dagtimerne, og beboer ikke kan motiveres her-
til, informeres aftenvagterne med henblik på, at beboer i stedet tilbydes hjælpen i 
aftentimerne. 

Medarbejderne beskriver, at der i arbejdet med at sikre pårørendes medindfly-
delse normalt afholdes pårørendemøder, men at disse har været sat på pause pga. 
COVID-19 situationen. 

Medarbejderne beskriver, at klippekortsordningen anvendes, som det er tiltænkt, 
og brugen heraf sikres dokumenteret i beboerens journal. Medarbejderne beskriver 
eksempler på varierede aktiviteter, og at valg af aktiviteter altid sker i samråd 
med beboeren. En medarbejder italesætter, at nogle beboere har mere brug for 
inspiration til aktiviteter efter klippekortsordningen end andre. Medarbejderne op-
lever, at klippekortsordningen er velfungerende og bidrager til at give beboerne 
gode oplevelser i hverdagen.  

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at den rehabiliterende tilgang i plejen sikres ved, at be-
boerne gives mulighed for at anvende egne ressourcer i det omfang, det er muligt. 
Medarbejderne finder, at den rehabiliterende tilgang er godt indarbejdet og en 
helt naturlig del af hverdagens praksis. Medarbejderne beskriver, at der anvendes 
motivation og guidning i den rehabiliterende tilgang over for beboerne.  

I hverdagen foregår faglig sparring med ergoterapeuter og fysioterapeuter. Medar-
bejderne beskriver eksempler på, hvordan terapeuterne giver faglig vejledning til 
plejepersonalet, så træning også kan foregå i plejesituationer. En medarbejder be-
skriver, at når der er vurderet behov for et hjælpemiddel, sikres terapeuterne ofte 
inddraget, så det rigtige valg kan foretages fra start.  
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Forflytningsvejlederen kan inddrages, når det skønnes relevant, og vejleder har li-
geledes et fagligt fokus på, at beboernes ressourcer inddrages i videst muligt om-
fang. 

I plejehjemmets tilbud om aktiviteter tilbydes disse ud fra et fokus på at styrke og 
fastholde beboernes fysiske og mentale ressourcer. F.eks. har plejehjemmet hver 
dag tilbud om gymnastik. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne oplyser, at det primært er sygeplejerskernes opgave at sikre sam-
menhæng i beboernes indsatser og forløb efter en hospitalsudskrivning. Ofte tager 
sygeplejersken kontakt til hospitalet, når en beboer bliver indlagt. Det er også sy-
geplejerskens opgave at tage imod beboeren igen ved udskrivningen. Medarbej-
derne beskriver, at man orienterer sig i udskrivelsesrapporten, og i et tæt tvær-
fagligt samarbejde sikres der opfølgning på eventuelle ændringer i beboerens be-
hov, og indsatser tilpasses herefter. 

I det tværfaglige samarbejde involveres ergoterapeuter og fysioterapeuter, og det 
er medarbejdernes erfaring, at de får god faglig sparring af terapeuterne.  

Videndeling om beboernes behov og helbredsmæssige udfordringer sker under nor-
male omstændigheder ved afholdelse af tværfaglige konferencer, hvor terapeu-
terne også kan deltage. Derudover deles viden gennem dokumentationen i Cura. 

Medarbejderne ser frem til undervisning og efterfølgende brug af de indkøbte e-
tavler. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at det tværfaglige samarbejde er synligt for be-
boerne, idet man i dialogen med beboerne henviser til den faglige drøftelse, der 
er foregået med f.eks. terapeuterne. Yderligere afholder lederen såkaldte kaffe-
møder med beboerne. På møderne er emner relateret til det tværfaglige samar-
bejde ofte på dagsordenen. 

Endelig er det medarbejdernes oplevelse, at beboerne har glæde af det tværfag-
lige samarbejde ved, at der hurtigt bliver handlet på eventuelle udfordringer. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at beboernes tryghed skabes ved at udvise nærvær, re-
spektfuld dialog samt en positiv tilgang og adfærd. Beboernes tryghed sikres lige-
ledes gennem kontinuiteten i plejen og ved, at faste rutiner følges, så beboerne 
oplever genkendelighed og struktur i hverdagen. 

En af medarbejderne fortæller, at hun en dag blev bedt om at hjælpe en kollega, 
der havde svært ved at motivere en beboer til at modtage hjælp til personlig 
pleje. I situationen vurderede medarbejderen, at det handlede om at skabe den 
nødvendige tryghed for beboeren.  

Medarbejderen beskriver detaljeret, hvordan hun blandt andet gennem en aner-
kendende og inviterende tilgang lykkedes med at motivere beboeren til at mod-
tage hjælpen.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for faktorer, der 
har betydning for at sikre den respektfulde kommunikation og beboernes selvbestemmelsesret. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvor-
dan der arbejdes rehabiliterende i forbindelse med levering af hjælpen til personlig pleje og praktisk 
støtte, samt hvordan der skabes sammenhæng i beboernes indsatser. 
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Medarbejderne beskriver, at der arbejdes ud fra en sundhedsfremmende og fore-
byggende tilgang ved at foretage faglige observationer af beboerne og agere heref-
ter. Medarbejderne beskriver observationer og handlinger i forbindelse med fore-
byggelse af urinvejsinfektioner, tryksår og falduheld. Medarbejderne beskriver, at 
der i det forebyggende arbejde sikres tæt tværfagligt samarbejde med terapeu-
terne, og at de rette hjælpemidler anvendes til at understøtte de forebyggende 
indsatser. 

Medarbejderne beskriver, at opfølgning og læring igennem arbejdet med utilsig-
tede hændelser medvirker til at sikre gentagelse af lignende tilfælde. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvilken kontrol der skal udføres, når der skal ud-
leveres dispenseret medicin. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
indsatser efter 
Servicelo-
ven/Sundhedslo-
ven 

 

Medarbejderne beskriver, at opgaverne fordeles fra morgenstunden og løbende ju-
steres efter behov. I fordelingen af opgaver tages hensyn til beboernes kompleksi-
tet og medarbejdernes faglige kompetencer. Yderligere sikres opgaverne fordelt 
ligeligt imellem medarbejderne og i videst muligt omfang fordeles opgaverne efter 
kontaktpersonsordningen. 

En medarbejder fortæller, at beboere med komplekse plejebehov altid tilknyttes 
en af de faste medarbejdere, og når der vurderes behov herfor, kan opgaven udfø-
res af en sygeplejerske. 

Medarbejderne beskriver, at der ved observerede ændringer i en beboers helbreds-
mæssige tilstand typisk udføres måling af diverse værdier (TOBS), og at der fore-
går faglig sparring mellem medarbejderne – f.eks. sparring med en social- og sund-
hedsassistent eller sygeplejerske. 

Ved observerede ændringer er medarbejderne opmærksomme på at informere be-
boeren om de observationer, de har gjort og drøfte forslag til den videre handling, 
så vedkommende sikres indforstået hermed. 

En medarbejder fortæller, at man typisk også orienterer sig i beboerens journal 
for at se, om der tidligere har været lignende observationer. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne beskriver, at de typisk udfører dokumentationsopgaver sidst på ef-
termiddagen umiddelbart før arbejdsdags ophør. Det er medarbejdernes oplevelse, 
at de på denne måde bedre kan fordybe sig i dokumentationen og få den nødven-
dige ro til opgaven. 

En af medarbejderne fortæller, at hun har en lille notesblok, hvori hun skriver 
stikord, så hun senere husker at få alt dokumenteret i omsorgssystemet. 

Medarbejderne pointerer dog, at det i forhold til nogle opgaver er mest naturligt 
og påkrævet, at dokumentationen sker umiddelbart efter, at en handling er ud-
ført. 

Medarbejderne beskriver fortrolighed med at arbejde i omsorgssystemet, og de op-
lever, at der altid kan søges sparring hos kollegaer eller ledelsen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for faktorer, der 
skaber tryghed og sikkerhed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der sikres 
overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin.  
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Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne har kendskab til, hvor der kan søges vejledninger og instrukser. 

Medarbejderne beskriver brugen af VAR og KK-nettet som nyttige arbejdsredskaber 
i hverdagen, og de fremhæver, at der i vejledningen af elever ofte tages udgangs-
punkt i netop instrukser og app’en VAR. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne kan fagligt redegøre for arbejdet med besøgsplanen, og de frem-
hæver betydningen af, at denne beskrives kort, præcist og handlevejledende. Det 
er kontaktpersonens opgave at udarbejde besøgsplanen. Besøgsplanen sikres opda-
teret efter en fast systematik hver 3. måned. 

Vikarer og afløsere kan tilgå omsorgssystemet via koder, og det bliver italesat over 
for dem, at besøgsplanen altid skal læses, før en pleje opstartes hos en beboer. 

Typisk anvender de faste medarbejdere besøgsplanen, når de skal udføre pleje hos 
en beboer, de ikke kender så godt. 

Medarbejderne beskriver eksempler på, hvordan man som kontaktperson har fokus 
på, at besøgsplanen løbende sikres ajourført, når der er ændringer i beboernes 
helbredsmæssige tilstand og behov. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for arbejdet med handlingsanvisninger og beskriver, at 
disse udarbejdes på alle sygeplejeydelser. Social- og sundhedsassistenter og syge-
plejersker udarbejder handlingsanvisninger. Social- og sundhedshjælperne anven-
der disse til at orientere sig i. 

Medarbejderne beskriver, hvordan de sikrer ajourføring af dokumentationen, når 
der f.eks. i forhold til en sårpleje skal ske ændringer i den planlagte behandling. 
Yderligere beskrives, hvordan der under notater sikres dokumentation af de obser-
vationer, man har gjort. 

Medarbejderne oplever, at de efterhånden er blevet gode til at udarbejde hand-
lingsanvisninger af høj kvalitet, så man ved gennemlæsning heraf får de nødven-
dige oplysninger til at løse opgaven korrekt. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

Evt. spørgsmål 
med udgangspunkt 
i de situationsbe-
stemte observatio-
ner  

Tilsynet har ingen bemærkninger hertil. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgangene 
i forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig forståelse for arbejdet med instrukser og VAR, og at red-
skaberne anvendes i hverdagens praksis. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbej-
det med besøgsplanen og handlingsanvisninger. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Servicelovens § 151 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de 
kommunale opgaver efter §§§ 83, 83a og 86 løses.  

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2021” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

Indholdet i tilsynene skal afspejle de væsentlige punkter vedrørende kvaliteten i den leverede indsats.  

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

1. Får borgerne den hjælp, de har behov for, inden for de gældende rammer? 
2. Leveres hjælpen i den kvalitet, som relevant lovgivning, politiske beslutninger og vejledninger fo-

reskriver? 
3. Oplever borgerne, at de får hjælp og støtte, så de kan mestre deres egen hverdag? 
4. Er der tilstrækkelig ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse? 

 

Vurderingen af kvaliteten i den leverede indsats foretages ved de virtuelle tilsyn udelukkende på baggrund 
af interviews og gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation. 

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 res-
sourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik 
på at få overensstemmelse mellem borgernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens mu-
ligheder 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 interview med ledelse, gruppeinterview med medarbejdere, observa-
tionsstudie samt tilsynsbesøg hos borgerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegå-
ende viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager på pleje-
hjemmet. 

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på den konkrete dataindsamling samt det foreliggende baggrunds-
materiale. 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 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremra-
gende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige 
mangler, som let vil kunne afhjælpes. 

• Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 

2 – Meget tilfredsstillende 

• Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være 
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne 
afhjælpes.   

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

• Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og 
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

• Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakterise-
res som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det 
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

• Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udar-
bejdelse af handleplan. 

5 – Ikke tilfredsstillende 

• Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som util-
strækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområ-
derne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, even-
tuelt i samarbejde med forvaltningen.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynene afholdes over 1-2 dage afhængigt af plejehjemmets størrelse. Ved tilsynets begyndelse aftales 
forløbet konkret med leder, så det tager størst muligt hensyn til såvel borgernes som medarbejdernes 
hverdag.  

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2021”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejehjem, der skal modtage tilsyn i aftentimer eller på en 
lørdag. 

Tilsynsbesøget afsluttes altid med, at ledelsen modtager en mundtlig tilbagemelding om tilsynsresultatet. 
Overleveringen af tilsynsresultaterne sker med fokus på læring, så enheden understøttes i aktivt at an-
vende tilsynsresultaterne i deres arbejde med kvalitet. For at sikre ensartethed i tilbagemelding af tilsyns-
resultatet foregår denne efter en særlig skabelon udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og BDO. 

Der henvises i øvrigt til drejebog for tilsyn på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Køben-
havns Kommune. 

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

BDO er den største private leverandør af tilsyn på det danske marked. Som tilsynsførende i en kommune 
garanterer BDO et eksternt, uafhængigt og fagligt blik på den praksis, som udføres. 

 

BDO har en stærk tilsynsgruppe, som organisatorisk og kundemæssigt er forankret i hele landet. BDO’s til-
synskonsulenter er højt specialiserede inden for tilsyn; de har en sygepleje-, sundheds- eller terapeutfaglig 
baggrund, praksiserfaring, ledererfaring fra praksis og myndighed samt supplerende uddannelser ofte på 
kandidat- og masterniveau. De specialiserede kompetencer og den brede erfaring, som tilsynsgruppen har, 
anvendes også til løsning af andre typer af rådgivningsopgaver. 

  

BDO fører tilsyn med ældreområdet, det specialiserede socialområde samt det specialiserede børn- og un-
geområde. Dertil fører vi tilsyn med sundhedsopgaver på tværs af områderne.  

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

mailto:tilsyn@suf.kk.dk
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6. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

 

Tak for det, den kan jeg da kun være glad for.  

Jeg har et par meget små kommentarer: 

På side 7 står der ”plejehjemmets socialpædagog”. Sådan en har vi ikke. Vi har en aktivitetsmedarbejder, 
der er næsten færdiguddannet som socialpædagog, og som bruger sine faglige kompetencer i sit arbejde. 

BDO: Tilrettet i rapporten. 

 

På side 9 står der, at vi har indkøbt e-tavler. Det har vi ikke  vi har fået dem leveret af kommunen. 

BDO: Tilrettet i rapporten. 

 

Med venlig hilsen  

Eva Algreen-Petersen 

Forstander 

Plejecentret Aftensol 
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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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