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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 i forhold til den ordinære del af tilsynet 
ved hhv. interview med leder, gruppeinterview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerinter-
views. For hvert mål foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsamlede data. Disse vurderinger 
ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Herefter indeholder rapporten tilsynsresultat for den fokuserede del af tilsynet, der behandler emnet er-
næring, med begrundelse for tilsynsresultatet, bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fokuserede 
del af tilsynet. Efterfølgende findes data for fokusemnet opdelt i forskellige temaer baseret på dokumenta-
tionsgennemgang, interview med medarbejdere, interview med beboere samt evt. observationer. 

For hele tilsynet gælder, at data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og 
øvrige retningslinjer samt tilsynets 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 Absalonhus, Absalonsgade 35, 1658 København V 

Leder: Birgitte Jensen 

Antal boliger: 48 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 17. november 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudie  

• Gennemgang af dokumentation for ernæringsområdet 

• Tilsynsbesøg hos seks beboere  

• Gruppeinterview med to medarbejdere (en social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Breck Johansson, Manager og sygeplejerske 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Absalonhus.  

Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen, under afsnit 6.3: 

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, 
samt at der arbejdes med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet. Det er tilsynets vurdering, 
at organiseringen understøtter plejehjemmets systematiske kvalitetsarbejde. 

Tilsynet har foretaget et observationsstudie på personlig pleje, hvor tilsynet vurderer, at kommunikationen 
er respektfuld, ligeværdig og anerkendende, og at beboeren sikres selvbestemmelse og medindflydelse gen-
nem medarbejderens personcentrerede tilgang. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderen arbejder ud 
fra et rehabiliterende sigte, hvor beboerens ressourcer inddrages naturligt, når det skønnes relevant i ple-
jen. Hjælpen organiseres på en særdeles tilfredsstillende måde og tilrettelægges ud fra hensyntagen til 
beboerens behov. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderen følger gældende retningslinjer for håndhy-
giejne. 

Ud fra observationer af fællesarealerne, vurderer tilsynet, at indretningen bidrager til en hyggelig stemning 
og indbyder til socialt samvær og aktivitet. Det vurderes ligeledes, at medarbejderne udviser en respektfuld 
og anerkendende kommunikation med beboerne. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud af aktiviteter tilpasset målgruppen, og at der er 
socialt samvær mellem beboerne og medarbejderne. 

Tilsynet har udført interview med fire beboere, og på denne baggrund vurderer tilsynet, at beboerne oplever 
livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag på plejehjemmet. 

Det er tilsynet vurdering, at en beboer er tilfreds med hjælpen til personlig pleje og støtte, mens tre bebo-
ere er tilfredse med hjælpen og kvaliteten fra de faste medarbejdere, der arbejder om dagen, men er 
mindre tilfredse, når hjælpen ydes af vikarer. Beboerne er særligt utilfredse med hjælpen aften og nat, 
hvor nogle beboere oplever, at medarbejderne har travlt, og beboerne derfor kan vente længe på hjælpen. 
En beboer oplever, at nogle vikarer har sproglige udfordringer, der gør det svært at forstå, hvad de siger. 
Beboerne oplever, at de støttes i at anvende deres ressourcer aktivt, og at aftaler overholdes. Endvidere 
oplever beboerne, at medicinen udleveres rettidigt, og at de ved, hvor de kan henvende sig ved behov for 
at klage. 

Tilsynet vurderer, at den tildelte indsats svarer til beboernes behov, samt at hjælpemidler og boliger er 
tilstrækkeligt rengjorte. Beboerne oplever generelt kontinuitet i støtten i dagvagten, dog er to beboere 
ikke bekendt med kontaktpersonssystemet. Det er tilsynets vurdering, at beboerne, og de pårørende, gene-
relt oplever, at der er mange vikarer, særligt aften og weekend, som ikke altid har kendskab til beboernes 
behov for hjælp. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en særdeles respektfuld og anerkendende kommunikation og adfærd 
fra medarbejdernes side, samt at der udvises hensyn til privatliv og personlige grænser. En beboer har haft 
en dårlig oplevelse med en vikars adfærd, og ledelsen har fulgt op i forhold til problemstillinger med vikarer. 
Det er tilsynets vurdering, at beboerne finder aktivitetstilbuddene særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynet vurderer, at en beboer har en særdeles tilfredsstillende oplevelse i forbindelse med overgangen 
mellem hospital og plejehjem, hvor beboeren følte sig godt modtaget, da beboeren kom hjem fra hospitalet. 
Beboeren oplevede, at medarbejderne generelt fulgte godt op på beboerens forløb. Det er tilsynets vurde-
ring, at beboerne udtrykker tilfredshed i forhold til medarbejdernes samarbejde med beboernes læge og 
med hinanden. 

Tilsynet vurderer, at en beboer er tilfreds med maden, og at to beboere er særligt tilfredse med desser-
terne. Tre ud af fire beboere oplever ikke tilfredshed med madens kvalitet.  
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Det er tilsynets vurdering, at en pårørende har oplevet, at en medarbejder håndterede maden på en uhygi-
ejnisk måde. Beboerne oplever ikke, at de har mulighed for medindflydelse på menuvalget af den varme 
mad. Beboere med særlige behov oplever, at der tages hensyn til dette. Beboerne oplever generelt målti-
derne som hyggelige. 

Medarbejderne kan, efter tilsynets vurdering, redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet og 
for hvorledes, der sikres respektfuld kommunikation og adfærd i kontakten med beboerne. Medarbejderne 
kan ligeledes redegøre for arbejdet med at sikre beboerinddragelse, og hvorledes plejen udføres ud fra en 
personcentreret og rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser faglig forståelse 
for arbejdet med at sikre sammenhæng i forløbene, og at de i arbejdet har fokus på, at dette sker i et tæt 
tværfagligt samarbejde.  

Det vurderes, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for faktorer, der skaber tryghed og 
sikkerhed for beboerne, og kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende retningslinjer 
ved udlevering af medicin.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange ved den personlige pleje, doku-
mentationsarbejdet, og for anvendelsen af instrukser og vejledninger. Det er ligeledes tilsynets vurdering, 
at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for besøgsplanerne og handlingsanvis-
ningerne, samt hvorledes de anvendes i hverdagen. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejehjemmet:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at beboerne er tilfredse med 
hjælpen i dagvagten, men at tre beboere ikke op-
lever at få dækket deres behov for hjælp i til-
strækkelig grad i aften og nattetimerne. 

Tilsynet bemærker, at to beboere og en pårø-
rende generelt oplever, at kontinuiteten og kvali-
teten ikke er tilfredsstillende, særligt aften og 
weekend, grundet et øget vikarforbrug, og at vi-
karerne ikke altid har kendskab til beboernes va-
ner og rutiner. 

Tilsynet bemærker, at en beboer nævner, at 
nogle vikarer har sproglige udfordringer, der på-
virker kvaliteten af hjælpen. 

Tilsynet bemærker, at to beboere ikke er be-
kendte med kontaktpersonsystemet. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et ledelsesmæssigt 
fokus på beboernes oplevelse af: 

• Travlhed hos medarbejderne, særligt aften og 
nat. 

• Manglende kontinuitet grundet højt vikarfor-
brug, hvor beboerne og en pårørende ikke op-
lever, at der tages udgangspunkt i beboernes 
vaner og rutiner. 

• Sproglige udfordringer hos afløsere/vikarer. 

• Manglende kendskab til kontaktpersonsyste-
met. 

 

 

Tilsynet bemærker, at tre ud af fire beboere ud-
trykker mindre tilfredshed med madens kvalitet, 
og at alle fire beboere oplever, at der ikke er mu-
lighed for at få indflydelse på menuvalget af den 
varme mad. 

Tilsynet anerkender, at plejehjemmet er i gang 
med indsatser og afprøver forskellige måder, at 
imødekomme beboernes ønsker og behov i rela-
tion til maden. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet fastholder fokus 
på at skabe større tilfredshed med maden hos bebo-
erne, og at det ledelsesmæssigt drøftes, hvordan be-
boerne kan sikres medindflydelse i menuvalget. 

Tilsynet bemærker, at en pårørende har oplevet, 
at en medarbejder håndterede maden på en uhy-
giejnisk måde. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at alle medar-
bejdere har kendskab til korrekt håndtering af ma-
den, således at dette sker æstetisk og værdigt, samt 
at de hygiejniske retningslinjer følges i forbindelse 
med madhåndtering. 
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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 det seneste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til at skabe større ople-
vet tilfredshed hos en konkret beboer, at øge beboernes tilfredshed med maden, at 
drøfte hvordan medarbejderne udviser professionel adfærd - på baggrund af en 
konkret hændelse - samt sikre handlevejledende og ensartet dokumentation. 

Ledelsen fortæller, at de i forhold til at skabe større tilfredshed hos en konkret be-
boer, har været i dialog med beboeren. Beboeren er kommet med i beboer-pårø-
renderådet og er blevet imødekommet på mange af sine behov. Beboeren har ek-
sempelvis deltaget i en ansættelsessamtale, da plejehjemmet skulle ansætte en 
aktivitetsmedarbejder, og beboeren er kommet med ønsker til aktivitetstilbud-
dene, som der ligeledes er taget hensyn til i planlægningen af aktiviteterne på ple-
jehjemmet. 

Vedrørende tilfredshed omkring maden, oplyser ledelsen, at plejehjemmet får ma-
den leveret fra et centralkøkken, som ledelsen har været i dialog med. Endvidere 
har køkkenet deltaget i et møde på plejehjemmet, hvor beboerne kunne give deres 
mening til kende. Ledelsen har undersøgt, hvilke muligheder der er for at sluttilbe-
rede maden mest hensigtsmæssigt, og sikre at medarbejdere på plejehjemmet har 
kendskab til dette. Ledelsen har fokus på, at anretningen af maden skal se indby-
dende ud, men særligt den varme mad har været en udfordring, da ikke alle med-
arbejdere kender til den danske madkultur. De ansvarshavende medarbejdere i af-
tenvagten oplærer deres kolleger i anretning af maden, og det italesættes løbende 
i afdelingerne. 

I forhold til den konkrete hændelse, hvor en medarbejder ikke udviste en respekt-
fuld adfærd, har der været fokus på at italesætte, at medarbejderne er gæster i 
beboernes hjem. Der har også været afholdt tema-eftermiddage, hvor et af tema-
erne har været ”Kommunikation og adfærd’. Dette har skabt åbenhed omkring, 
hvordan tonen på plejehjemmet skal være. Ledelsen oplever en stor psykologisk 
tryghed hos medarbejderne, der tør konfrontere hinanden indbyrdes, hvis de ople-
ver en uprofessionel adfærd. Ledelsen fortæller endvidere, at trivselsmålingen vi-
ste, at der på den pågældende afdeling ikke var en tilfredsstillende trivsel. Dette 
er nu vendt. Ledelsen fortæller, at det løbende er et fokusområde, og at der er 
tanker om at afholde undervisning om forebyggelse af forråelse ved temaeftermid-
dage i 2022. 

Vedrørende sikring af handlevejledende besøgsplan og ensartet dokumentation, op-
lyser ledelsen, at plejehjemmet har afholdt journalaudits, men ikke er helt i mål. 
Afdelingsleder er tovholder på dokumentationsarbejdet, men grundet vakant leder-
stilling på plejehjemmet, har der manglet ressourcer til opfølgning på dette. Pla-
nen er, at der skal være undervisning på en temaeftermiddag i ugens løb, hvor der 
vil blive undervist i E-tavler og besøgsplaner, ud fra KK-nets vejledning. Tre nyan-
satte sygeplejersker skal varetage det videre arbejde med dokumentationsområdet.  

Plejehjemmet er netop genopstartet med auditering af dokumentationen. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen oplyser, at de særligt har haft fokus på hygiejne. En af plejehjemmets sy-
geplejersker, er blevet uddannet i at kunne varetage hygiejne-forløb med audite-
ring og undervisning. Der har været afholdt ”hygiejneuge”, hvor UV-lyskasse har 
været anvendt til undervisning i håndhygiejne.  
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Ledelsen har kigget på arbejdsgange relateret hertil, og fået dem tilpasset pleje-
hjemmet, så det sikres, at retningslinjer overholdes. Det har eksempelvis medført, 
at der ikke længere opbevares sygeplejeartikler på beboernes badeværelser, og 
skabe er fjernet for at sikre dette. 

Ledelsen nævner, at der på plejehjemmet også udføres medicinaudit. Det er plan-
lagt, at en sygeplejerske skal uddannes til forbedringsagent, så kvalitetsarbejdet 
kan understøttes af en medarbejder tæt på kerneopgaven. Ledelsen arbejder i øje-
blikket på at opbygge et forbedringsteam, og er ved at se på strukturen af dette. 

Ledelsen fortæller, at man på plejehjemmet ligeledes er optaget af demensarbej-
det, herunder arbejdet med BPSD og NPI (systematisk metode og screeningsredskab 
til at vurdere adfærdsmæssige og psykiske symptomer). Plejehjemmet får hjælp af 
en vidensperson i demens, der kommer fra forvaltningen og understøtter beboer-
konferencerne. Konferencerne afholdes med faste intervaller, samt ved individuelt 
behov. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret med en forstander, to afdelingsledere og en planlæg-
ger. I øjeblikket er der en vakant afdelingslederstilling. Derudover er der fem de-
mensvejledere i huset. Plejehjemmet har primært social- og sundhedshjælpere og 
social - og sundhedsassistenter ansat. Hertil fire sygeplejersker, hvoraf en arbejder 
i aftenvagt. Der er social- og sundsassistenter samt sygeplejersker tilknyttet alle 
vagtlag, og der kan endvidere tilkaldes hjælp og sparring fra akutteamet ved be-
hov. Der er for nyligt ansat en aktivitetsmedarbejder, der er uddannet pædagog, 
som går på tværs af afdelingerne, og der er tilknyttet terapeuter fra Sundhedshuset 
på faste dage, der også deltager i beboerkonferencerne. Der er endvidere forflyt-
ningsvejledere tilknyttet alle vagtlag, så oplæring i korrekt forflytning kan finde 
sted hele døgnet. 

Ledelsen oplever, at det er svært at rekruttere faguddannet personale. Derfor er 
nogle vakante stillinger besat med faste afløsere i tidsbegrænsede stillinger. Dette 
for at sikre kontinuitet. 

Sygeplejerskerne skal på seminar, for at sikre, at der skabes struktur i kvalitetsar-
bejdet, og der er planlagt en temadag for social- og sundhedsassistenterne, med 
henblik på at styrke fagligheden. Begge faggrupper skal arbejde sammen om kvali-
tetsarbejdet, så afdelingslederne kan prioritere personaleledelse. 

En sygeplejerske, som skal på forbedringsagentuddannelse, skal understøtte kvali-
tetsarbejdet ved at analysere data og igangsætte PDSA’er. 

Forstanderen er tovholder på arbejdet med de utilsigtede hændelser, og der iværk-
sættes PDSA på baggrund af indberetningerne og konkrete oplevelser i afdelingen. 

I hygiejnearbejdet, er der indgået et samarbejde med huslægen omkring forebyg-
gelse af urinvejsinfektioner og generel forebyggelse. Ledelsen har, i samarbejde 
med lægen, udarbejdet en baseline for urinvejsinfektioner, hvor det er tydelig-
gjort, hvilke symptomer medarbejderne skal være opmærksomme på. Medarbej-
derne anvender ”safety-cross” (tjekliste til forebyggelse af sygdom) til at under-
støtte det forebyggende arbejde. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra seneste til-
syn, samt at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Ledelsen ønsker, at tilsynet skal lægge særligt mærke til omgangstonen på pleje-
hjemmet. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje i seng: 

Medarbejderen møder beboeren med en venlig og respektfuld tilgang, og tiltaler 
beboeren ved navn. Medarbejderen italesætter sine handlinger undervejs i plejen. 
Medarbejderen nævner beboerens familie ved navn, og kender til beboerens afta-
ler med familien, og det er tydeligt, at medarbejderen har et godt kendskab til 
beboeren. 

I forbindelse med liftning beroliger medarbejderen beboeren, da dette er forbun-
det med utryghed for beboeren. Medarbejderen går i knæ, for at møde beboeren i 
øjenhøjde, og sikrer sig, at beboeren er tryg. 

Beboeren udtrykker at have smerter i maveregionen, og medarbejderen taler med 
roligt stemmeleje, og lægger sin hånd på beboeren for at skabe tryghed. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje i seng: 

Medarbejderen spørger ind til beboerens ønsker om tøjvalg. Medarbejderen infor-
merer beboeren om, at der skal sendes en urinprøve til dyrkning, så beboeren er 
informeret om planen for dagen. Medarbejderen italesætter løbende sine handlin-
ger undervejs, og sikrer sig beboerens tilsagn, inden en handling udføres. 

I forbindelse med nedre vask i sengen, giver beboeren udtryk for at skulle på toi-
lettet, og medarbejderen ændrer i planen og følger beboeren på toilettet. 

Medarbejderen roser og anerkender beboerens indsats flere gange i forløbet. 

Beboeren føler sig meget afkræftet, og det aftales, at beboeren får maden i sen-
gen efter beboerens ønske. Beboeren ønsker at vente med at få støttestrømper på 
til beboeren skal op, og dette ønske respekterer medarbejderen. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje i seng: 

Når det er relevant for situationen, forsøger medarbejderen at motivere beboeren 
til at være aktiv i plejen. Medarbejderen motiverer beboeren til at deltage i ple-
jen, eksempelvis med at løfte sig fra madrassen i forbindelse med vask. 

Beboeren guides til at vende sig i sengen, og medarbejderen støtter beboeren til 
at gøre dette skånsomt. Da beboeren skal liftes over på bækkenstolen, guider 
medarbejderen beboeren til at holde mest hensigtsmæssigt på liftsejlet. 

Medarbejderens adfærd, og måde at kommunikere på, viser tydeligt, at medarbej-
deren arbejder ud fra en personcentreret tilgang. Hjælpen udføres på en støt-
tende, guidende og omsorgsfuld måde. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at organiseringen understøtter plejehjemmets systematiske kvalitetsarbejde. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje i seng: 

Medarbejderen sørger for at gøre alle remedier klar, inden plejen påbegyndes. 

I tilrettelæggelsen af plejeforløbet udviser medarbejderen nærvær og omsorg for 
beboeren. Hjælpen tilbydes i et tempo, der er afstemt efter beboerens behov og 
udfordringer. Medarbejderen tilkalder hjælp fra en sygeplejerske, da beboeren 
bliver dårlig, og giver udtryk for at have smerter. Medarbejderen forlader ikke bo-
ligen, men bliver ved beboeren, og tilkalder hjælp via telefonen. Sygeplejersken 
ankommer kort tid efter, bidrager med sin faglige vurdering, og forlader boligen 
kort tid efter.  

Der forekommer ingen unødige forstyrrelser undervejs. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje i seng: 

Under observationsstudiet udføres ingen praktisk støtte. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje i seng: 

Medarbejderen iklæder sig korrekte værnemidler. 

Medarbejderen anvender korrekt glidestykke i sengen, så forflytningerne foregår 
så skånsomt for beboeren som muligt. Medarbejderen udfører nedre hygiejne på 
beboeren, mens beboeren ligger i sengen, ud fra gældende retningslinjer, og itale-
sætter sine handlinger undervejs. I forbindelse med liftning til bækkenstol, køres 
sengen i den korrekte højde, og beboeren guides til hensigtsmæssige stillinger. Be-
boeren udtrykker at have smerter i maveregionen og kvalme, hvorefter medarbej-
deren giver sine observationer videre til en kollega. Beboeren liftes herefter retur 
til sengen, hvor beboeren giver udtryk for at være for afkræftet til at komme op i 
sin kørestol, og vil gerne hvile sig lidt mere. Medarbejderen aftaler med beboeren, 
at morgenmaden serveres i sengen, når beboeren ønsker det, og bliver ved beboe-
ren. Medarbejderen udfører korrekt handskeskift og håndhygiejne under hele for-
løbet. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen er respektfuld, ligeværdig og anerkendende, og at beboeren sik-
res selvbestemmelse og medindflydelse gennem medarbejderens personcentrerede tilgang. Det er tilsy-
nets vurdering, at medarbejderen arbejder ud fra et rehabiliterende sigte, hvor beboerens ressourcer 
inddrages naturligt, når det skønnes relevant i plejen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at hjælpen på særdeles tilfredsstillende måde organiseres og tilrettelægges ud fra 
hensyntagen til beboerens behov. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Indretningen på fællesarealerne er tilpasset målgruppen. Der er mange sidde-ar-
rangementer og tv-stuer, der indbyder til social aktivitet med spil og blade lig-
gende fremme. Ved indgangen til dagligstuerne ses eksempelvis, at der er pyntet 
med lyskæder, som giver en hyggelig og afdæmpet belysning tilpasset årstiden. På 
gangarealer og fællesstuer er der grønne planter, demens-dyr og naturinspirerede 
malerier på væggene. Foran en stor del af boligerne står små borde med duge og 
blomster, der bidrager til en hjemlig indretning. I spisestuen er der en remini-
scensskabende udsmykning og pænt opdækkede borde. Der høres musik, som er 
tilpasset målgruppen. 

I et fælleskøkken sidder tre beboere og får sig lidt formiddagskaffe, sammen med 
to medarbejdere. Medarbejderne taler i en venlig og respektfuld tone, og der hø-
res mange grin og omsorgsfulde kommentarer beboere og medarbejdere imellem. 

Tilsynet observerer, at medarbejderne banker på døren, inden de træder ind i be-
boernes boliger. 

Sociale aktiviteter Flere beboere opholder sig på fællesarealerne i formiddagstimerne. De virker vel-
tilpasse og i trivsel. På alle afdelinger hænger der en aktivitetsoversigt ved indgan-
gen til fællesstuerne, som beboerne kan orientere sig i. Der er tilbud om forskel-
lige aktivitetstilbud, som er tilpasset målgruppen, eksempelvis sang og musik, 
banko og caféhygge. En medarbejder oplyser, at beboerne selv er med til at ud-
vælge aktiviteterne i samarbejde med aktivitetsmedarbejderen. Medarbejderen 
fortæller endvidere, at de også oplyser beboerne om aktiviteterne mundtligt, sær-
ligt hvis de har kendskab til beboernes individuelle interesser. En beboer sidder i 
dagligstuen og læser en avis, mens fjernsynet kører i baggrunden. Beboeren giver 
udtryk for at vente på, at frokosten bliver serveret, hvilket beboeren ser frem til. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Tilsynet har talt med fire beboere og en pårørende. Beboerne fortæller, at de ge-
nerelt er glade for at bo på plejehjemmet. Dette på trods af, at to beboere udta-
ler, at det er en stor omvæltning at skulle sige farvel til sit hjem efter mange år. 
Beboerne oplever tryghed ved at bo på plejehjemmet. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at den personlige støtte og pleje, på særdeles tilfredsstillende måde, udføres med 
udgangspunkt i den personcentrede tilgang. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderen følger gæl-
dende retningslinjer for håndhygiejne. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at indretningen på fællesarealerne bidrager til en hyggelig stemning, og indbyder til 
socialt samvær og aktivitet. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne udviser en respektfuld og an-
erkendende kommunikation med beboerne.  

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud af aktiviteter tilpasset målgruppen, og at der 
er socialt samvær mellem beboerne og medarbejdere. 



UANMELDT FOKUSERET TILSYN 2021 ABSALONHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
12 

Beboerne siger: 

• ”Jeg har det helt fint – der er altid nogen, man kan snakke med”. 

• ”Det der gør mig tryg er, at jeg ved, at jeg altid kan ringe på mit nødkald, 
og så kan jeg få hjælp”. 

• ”Efterhånden er jeg blevet glad for at være her – men man skal lige 
vænne sig til sin nye situation”. 

• ”Det gør mig tryg, at der er personale her hele døgnet”. 

Selvbestemmelse Alle beboerne udtrykker, at de oplever selvbestemmelse og medinddragelse i hver-
dagen. 

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Efter min mening, gør de meget for os – og man bliver altid spurgt”. 

• ”Man kan altid sige til og fra, her er ingen pres”. 

• ”Ja, det synes jeg bestemt, man oplever – jeg kan ikke bede om mere”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne har divergerende oplevelser af, om de modtager den hjælp, som de har 
behov for. 

En beboer er meget tilfreds, og udtaler: 

• ”Jamen det gør jeg da - jeg var egentlig bange for det i starten, da jeg 
frygtede normeringen – man hører jo så meget i nyhederne… men det er 
heldigvis okay, synes jeg”. 
 

De andre beboere er tilfredse med hjælpen fra de faste medarbejdere i dagvag-
ten, men nævner, at de godt kunne tænke sig, at hjælpen foregik anderledes, 
særligt aften og nat. Beboerne siger: 

• ”Jeg synes, normeringen om aftenen er alt for dårlig, de har alt for 
travlt, så hjælpen forgår så hurtigt, at man ikke kan følge med”. 

• ”Om natten kan man risikere at skulle vente urimeligt længe på at blive 
skiftet – op til to timer”. 

• ”Det er meget svingende – hvis min kontaktperson ikke er her, lader det 
meget tilbage at ønske”. 

 

Beboerne oplever alle, at kvaliteten af den pleje de modtager er god, når hjælpen 
ydes af plejehjemmets faste medarbejdere, men at kvaliteten ofte daler, når der 
er vikarer, eller ved travlhed. En beboer har en oplevelse af, at der er meget syg-
dom blandt medarbejderne i afdelingen, som påvirker kvaliteten negativt. Beboe-
ren oplyser, at nogle vikarer gør det godt, men at andre har sproglige udfordrin-
ger, der gør det svært at forstå hvad de siger. 

Beboerne beskriver, at medarbejderne har en rehabiliterende tilgang, hvor bebo-
ernes ressourcer inddrages i det omfang, der giver mening, men beboerne oplever 
også selv at være motiveret herfor. En beboer siger: 

• ”Jeg gør det, jeg selv kan, for at holde mig i gang – det behøver de ikke at 
fortælle mig”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag på ple-
jehjemmet. 
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Beboerne oplever, at de bliver lyttet til, og at der bliver fulgt op på, hvordan 
hjælpen ønskes udført. En beboer fortæller, at beboeren har en fast sengetid om 
aftenen, som medarbejderne altid overholder. 

Alle beboerne nævner, at de får medicinen på det ordinerede tidspunkt. En beboer 
får udleveret en æske til selvadministration, hvilket beboeren er glad for. 

En beboer udtaler:  

• ”De (medarbejderne) giver mig bare et lille bæger med medicinen, når 
det er ved at være tid, så det er så nemt som det kan være”. 

 

Beboerne ville gå til de involverede medarbejdere, ledelsen eller deres pårørende, 
hvis de havde behov for at klage. 

Observation Alle beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, svarende til beboernes levestil. 

Beboernes boliger er rene og ryddelige, og deres hjælpemidler er tilstrækkeligt 
rengjort. 

En beboer nævner, at beboerens kørestol som regel tjekkes efter af kontaktperso-
nen om morgenen, og rengøres inden beboeren sætter sig over i den. 

Kontinuitet i støt-
ten 

To beboere, oplever at have en fast kontaktperson i dagvagten, som kender bebo-
erne godt. To andre beboere oplyser, at de ikke er bekendte med, at de har en 
kontaktperson, men en af dem oplever dog, at det i dagvagten ofte er det samme 
team af medarbejdere, der hjælper beboeren. 

Generelt oplever beboerne, at der ofte er ukendte vikarer på plejehjemmet, som 
ikke har kendskab til deres vaner og rutiner, og de derfor skal fortælle medarbej-
derne, hvordan hjælpen skal udføres. To af beboerne og den pårørende, nævner 
at det særligt er i aftenvagten og i weekender, der opleves udfordringer med kon-
tinuiteten i støtten. 

Beboerne siger:  

• ”Der er mange nye, særligt i weekenden – og de ved jo ikke, hvad man 
skal have hjælp til”. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at en beboer er tilfreds med hjælpen til personlig pleje og støtte, mens tre beboere 
er tilfredse med hjælpen og kvaliteten fra de faste medarbejdere, der arbejder om dagen, men er min-
dre tilfredse når hjælpen ydes af vikarer. Tilsynet vurderer, at beboerne særligt er utilfredse med 
hjælpen aften og nat, hvor nogle beboere oplever, at medarbejderne har travlt, og beboerne derfor kan 
vente længe på hjælpen. En beboer oplever, at nogle vikarer har sproglige udfordringer, der gør det 
svært at forstå hvad de siger. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at de støttes i at anvende deres ressourcer aktivt, og at aftaler 
overholdes. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at medicinen udleveres rettidigt, og at beboerne ved, hvor de 
kan henvende sig ved behov for at klage. 

Tilsynet vurderer, at den tildelte indsats svarer til beboernes behov, samt at hjælpemidler og boliger er 
tilstrækkeligt rengjorte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever kontinuitet i støtten i dagvagten, men at to beboere 
ikke er bekendte med kontaktpersonssystemet. Tilsynet vurderer, at beboerne og de pårørende gene-
relt oplever, at der er mange vikarer, særligt aften og weekend, som ikke altid har kendskab til beboer-
nes behov for hjælp. 



UANMELDT FOKUSERET TILSYN 2021 ABSALONHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
14 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne fortæller, at omgangstonen på plejehjemmet generelt er præget af en 
venlig og respektfuld tilgang. Beboerne siger: 

• ”Tonen er faktisk god – vi laver også gas med hinanden”. 

• ”De taler så pænt alle sammen – der er ingen problemer”. 

• ”De taler alle sammen udmærket”. 

En beboer har oplevet, at en vikar havde en mindre respektfuld tilgang, da beboe-
ren havde behov for hjælp til at blive skiftet. Beboeren oplevede det meget ned-
værdigende at skulle bede om hjælpen, da vikaren virkede som om beboeren var 
til besvær. Tilsynet har drøftet dette med ledelsen, der oplyser, at der er vikarer, 
der ikke længere er velkomne i huset, på baggrund af deres adfærd. Ledelsen kon-
takter vikarbureauerne, hvis de oplever en uacceptabel adfærd fra en vikar.  

Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og person-
lige grænser. Beboerne siger: 

• ”Jeg styrer faktisk selv min dag”. 

• ”Det synes jeg bestemt de gør – de er altid flinke til at respektere mig”. 

• ”De banker altid på, inden de kommer ind i min lejlighed”. 

 

Beboerne fortæller, at der er mange aktivitetstilbud på plejehjemmet, og mange 
muligheder for at deltage i samvær med de øvrige beboere. 

Beboerne siger: 

• ”Man kan altid gå på besøg hos hinanden, hvis det er det man vil”. 

• ”Under lockdown har vi ikke set hinanden på tværs, men nu er der ansat 
en aktivitetsmedarbejder, så nu må vi se, om der ikke kommer lidt mere 
liv på det område”. 

• ”Jeg har været til sang og musik, det er meget hyggeligt”. 
 

En beboer oplyser, at beboeren ikke deltager i aktiviteterne, efter eget ønske, 
men i stedet træner en gang om ugen med en fysioterapeut, hvilket beboeren fin-
der glæde ved. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange En beboer har erfaring med overgange mellem hospital og plejehjem og beskriver, 
at medarbejderne på plejehjemmet var gode til at følge op, og tog godt imod be-
boeren efter udskrivelse. Beboeren fortæller, at medarbejderne har udvist stor in-
teresse for at tale med beboeren om dennes oplevelser i forbindelse med indlæg-
gelsen, og tilmed har talt med beboerens pårørende.  

Beboerne har generelt indtryk af, at medarbejderne har et godt samarbejde med 
beboernes læge, og indbyrdes mellem kolleger. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles respektfuld og anerkendende kommunikation og ad-
færd fra medarbejdernes side, samt at der udvises hensyn til privatliv og personlige grænser. 

Tilsynet vurderer, at en beboer har haft en dårlig oplevelse med en vikars adfærd. Ledelsen har fulgt op 
i forhold til problemstillinger med vikarer. 

Tilsynet vurderer, at beboerne finder aktivitetstilbuddene særdeles tilfredsstillende. 
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Beboerne siger:  

• ”Samarbejdet fungerer så fint, man kan altid sige til, hvis man ønsker at 
tale med lægen/personalet”. 

• ”Jamen det fungerer vist, som det skal”. 

• ”De er orienteret godt nok, efter min mening. Jeg har i hvert fald intet at 
klage over”. 

 

En beboer fortæller, at medarbejderne var opdaterede omkring ændringer i bebo-
erens medicin, inden beboeren kom hjem fra hospitalet, hvilket beboeren ople-
vede meget trygt. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider En beboer er tilfreds med maden, og nævner, at beboeren får en særlig diæt, som 
beboeren er glad for. 

Tre ud af fire beboere er utilfredse, særligt med den varme mad. To af beboerne 
nævner dog, at de er tilfredse med desserterne. 

Beboerne siger: 

• ”Nogle måltider er ok i forhold til prisen, men generelt er det lidt kede-
ligt… Jeg er lige kommet med i beboer-pårørenderådet, så må vi se hvad 
det kan føre til”. 

• ”Maden kunne godt være lidt bedre - der er for mange grøntsager, og kø-
det er skåret så tyndt som pålæg”. 

• ”Efter min mening er det næsten uspiseligt – kartoflerne er overkogte, 
sovsen er tyk som grød, og den varme mad er kedelig”. 

• ”Kødet kunne godt blive mere ældrevenligt - kødet er ofte sejt, og anret-
ningen og serveringen kan virke lidt idéforladt”. 

 

Den pårørende fortæller om en oplevelse, hvor en medarbejder stod med vacuum-
posen med varme kartofler klemt fast oppe under armhulen, mens medarbejderen 
trykkede kartoflerne ud med fingrene. Den pårørende oplevede dette meget uhygi-
ejnisk og utilfredsstillende. 

Beboerne fortæller samstemmigt, at de ikke tror, at man kan komme med ønsker 
eller forslag til den varme mad, der serveres på plejehjemmet. 

Beboernes udsagn: 

• ”Vi får maden udefra, vist helt fra Brønshøj, så det kan ikke lige laves 
om”. 

• ”Det har vi overhovedet ingen indflydelse på”. 

• ”Jeg tror ikke, at vi kan gøre så meget, men jeg vil da prøve gennem be-
boer-pårørenderådet”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at en beboer har en særdeles tilfredsstillende oplevelse i forbindelse med overgan-
gen mellem hospital og plejehjemmet. Beboeren følte sig godt modtaget, da beboeren kom hjem fra 
hospitalet, og beboeren oplevede, at medarbejderne generelt følger godt op på beboernes forløb. 

Tilsynet vurderer, at beboerne udtrykker tilfredshed i forhold til medarbejdernes samarbejde med be-
boernes læge og med hinanden. 
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To beboere har prøvet at ønske særlig diæt, og oplever at blive imødekommet på 
deres behov, mens to andre ikke har haft særlige ønsker. Den ene af de to sidst-
nævnte beboere fortæller, at medarbejderne har sagt, at de ikke kan gøre så me-
get ved den varme mad, medmindre beboeren har behov for at få taget særhen-
syn. 

Beboerne oplever generelt stemningen ved måltiderne som hyggelig. 

Beboerne siger: 

• ”Stemningen er hyggelig, men nogle af de andre beboere er meget dår-
lige”. 

• ”Vi behandler hinanden ordentligt og laver lidt gas”. 

• ”Den er ok, og der er nogle at snakke med”. 

• ”Der kan godt være lidt stille, da vi ikke er så mange – men det passer mig 
helt fint”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplyser at være særligt fokuseret på hygiejneindsatsen i kvalitets-
arbejdet. Der har været afholdt undervisning for alle medarbejderne, inklusive 
rengøringsmedarbejderne. Undervisningen har bestået af e-learning i håndhygi-
ejne, en læringspakke fra Københavns kommune, som er fremlagt på temadage.  

Der er arbejdet med UV-lyskasse som et pædagogisk redskab til at auditere på 
håndhygiejnen. Indsatsen er iværksat på baggrund af Covid-19, men også for at fo-
rebygge andre infektionssygdomme, som fx urinvejsinfektioner. Medarbejderne op-
lyser, at et øget fokus på håndhygiejne er sundhedsfremmende, og medvirker til at 
øge beboernes sikkerhed. Medarbejderne oplever, at indsatsen allerede har været 
succesfuld, idet der opleves færre urinvejsinfektioner. De har indført en arbejds-
gang, hvor en medarbejder dagligt er ansvarlig for at spritte håndtag, borde og an-
dre kontaktflader. 

Endvidere nævner medarbejderne, at de arbejder med medicinaudits, som udføres 
flere gange om ugen af medarbejdere fra kvalitetsgruppen. 

Medarbejderne oplyser, at audit i dokumentation netop er startet, og at der er fo-
kus på at ensarte dokumentationen og sikre en rød tråd. 

Medarbejderne fortæller, at de også har haft fokus på BPSD-arbejdet, og har ud-
ført NPI-screeninger og afholdt beboerkonferencer. Medarbejderne oplyser, at de-
mensvejlederne på plejehjemmet understøtter det daglige arbejde, men at de i 
øjeblikket afventer opfølgning med en vidensperson i demens, som kommer fra 
områdecentret. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at én beboer er tilfreds med maden, og to beboere er særligt tilfredse med desser-
terne. Tre ud af fire beboere oplever ikke tilfredshed med madens kvalitet. Det er tilsynets vurdering, 
at en pårørende har oplevet, at en medarbejder håndterede maden på en uhygiejnisk måde.  

Tilsynet vurderer, at beboerne ikke oplever, at de har mulighed for medindflydelse på menuvalget af 
den varme mad. Beboere, med særlige behov, oplever, at der tages hensyn til dette.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever måltiderne som hyggelige. 
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Ydermere oplyser medarbejderne, at de har fokus på ernæring, herunder ernæ-
ringsscreening, som foretages med fast interval. De fortæller, at beboerne vejes 
hver måned, og ved behov for en ernæringsindsats, nedsættes frekvensen til én 
gang ugentligt. 

Medarbejderne beskriver, at de løbende indberetter utilsigtede hændelser, særligt 
på fald og infektioner. Der har i en periode ikke været en fast procedure for tilba-
gemelding på UTH, på grund af ressourcemangel i ledergruppen. Medarbejderne 
oplyser, at de i samarbejde med lederen, har anvendt deres daglige formiddags-
møde, til at sikre, at der bliver fulgt op på de utilsigtede hændelser. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  For at sikre en respektfuld og ligeværdig kommunikation med beboerne, beskriver 
medarbejderne vigtigheden i at: 

• Møde beboeren ligeværdigt og i øjenhøjde. 

• Have forståelse for beboerens situation. 

• Møde beboeren ud fra en personcentreret tilgang. 

• Anvende en pædagogisk tilgang, som er individuelt tilpasset. 

• Tiltale beboeren ved navn. 

• Anvende humor. 

• Inddrage beboeren i ting der vedrører beboeren. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at de afdækker beboerens ønsker, og inddrager pårø-
rende i samarbejdet allerede ved indflytningssamtalen, hvor både beboer, kon-
taktperson, læge og sygeplejerske også deltager. Medarbejderne arbejder aktivt 
med livshistorier, understøttet af plejehjemmets demensvejledere. 

Aftalerne omkring beboerens ønsker dokumenteres i Cura for at sikre kontinuitet i 
plejen. Medarbejderne er opmærksomme på at revidere dokumentationen lø-
bende, efterhånden som de lærer beboeren bedre at kende.  

Medarbejderne anvender klippekortsordningen, og medarbejderne oplever, at 
både beboerne og pårørende er meget opmærksomme på dette. Klippekortet an-
vendes til særlige ønsker, som eksempelvis at få ordnet negle, ekstra oprydning, 
en-til-en-tid, eller beboerne kan spare klip sammen, så der kan blive til en læn-
gere tur ud af huset. 

Den medarbejder der anvender klippene, er ansvarlig for at registrere dem i Cura. 

Rehabilitering Medarbejderne redegør for faktorer, der bidrager til en rehabiliterende tilgang. 
Medarbejder beskriver, hvordan de anvender motivation, for at få beboerne til at 
gangtræne. Medarbejderne har netop bestilt små termokander hjem, så de bebo-
erne der kan, selv kan servicere sig med kaffe og te. Medarbejderne arbejder med 
rehabiliterende hverdagsaktiviteter, som fx at nogle beboere inddrages i at folde 
vaskeklude. Medarbejderne har et øget fokus på at anvende beboerens ressourcer, 
og inddrage dem, hvor det giver mening, også i forhold til den personlige pleje.  

Medarbejderne anvender guidning og spejling ved den personlige pleje, og inddra-
ger også terapeuter, ved behov for vejledning eller sparring. Nogle beboere har 
fået udarbejdet et træningsprogram af fysioterapeuten, som medarbejderne støt-
ter op omkring. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. 
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Samarbejde 

 

Hvis en beboer er indlagt, kontakter medarbejderne hospitalet, og har løbende di-
alog, som dokumenteres i Cura for at sikre vidensdeling med kolleger. 

Ved udskrivelse er en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske altid inde 
over medicinen, og følger op på udskrivningsrapporten, samt udfører TOBS. Alle 
observationer og vigtig information dokumenteres i Cura, og der gives også mundt-
lig information til kolleger. 

Medarbejderne anvender dagligt E-tavler til faglige drøftelser, og i øjeblikket ar-
bejdes der på at sikre en ensartet arbejdsgang. Tavlen anvendes også til tværfag-
lige møder med fysioterapeuten, som afholdes en gang om måneden, hvor bebo-
erne gennemgås. Medarbejderne oplever, at E-tavlerne giver et hurtigt overblik, 
og er særligt gode ved smitteudbrud, da arbejdsgange, og en oversigt over kræ-
vede værnemidler, hurtigt kan fremsøges. 

Medarbejderne fortæller, at det tværfaglige samarbejde sikrer, at beboeren bliver 
set i et større perspektiv, hvor der sikres sammenhæng i indsatserne, hvilket ople-
ves tryghedsskabende for beboeren. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne nævner, at følgende faktorer kan være med til at skabe tryghed og 
sikkerhed for beboeren: 

• Forebyggende indsatser (korrekt madras, tilstrækkeligt med væske, kor-
rekt fodtøj, hjælpemidler, håndhygiejne, hoftebeskyttere, faldforebyg-
gende tiltag). 

• Inddragelse af pårørende og livshistorier. 

• Vendlet-lagen, for at sikre skånsomme forflytninger. 

• En øget opmærksomhed på at være to personer i komplekse plejeforløb, 
for at skabe tryghed for beboeren. 

• Skærme svært demente beboere, for at mindske stimuli. 

• Kontaktøer, med en-til-en kontakt. 

• Kontaktpersonssystem. 

• Kontinuitet og genkendelighed. 

• Relationsdannelse. 

 

Medarbejderne kan redegøre for fagligt korrekt medicinhåndtering, og oplever, at 
der er gode muligheder for at få hjælp fra en kollega ved behov for sparring 
herom. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd i kontakten med beboerne. Medarbejderne kan ligeledes redegøre for arbejdet med at sikre 
beboerinddragelse, og hvorledes plejen udføres ud fra en personcentreret og rehabiliterende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser faglig forståelse for arbejdet med at sikre sammenhæng i 
forløbene, og at de i arbejdet har fokus på, at dette sker i et tæt tværfagligt samarbejde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for faktorer, der skaber 
tryghed og sikkerhed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvorledes der 
sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i forbindelse 
med indsatser efter Service-
loven/Sundhedsloven 

 

Medarbejderne fortæller, at deres arbejde tilrettelægges ud fra en ar-
bejdsplan, hvor beboerne er fordelt efter kontaktpersonsordning og kom-
petencer.  

Medarbejderne beskriver, at de indleder arbejdet hos beboerne med at 
finde alle remedier og tøj frem, så plejen og støtten kan udføres hen-
sigtsmæssigt og uden afbrydelser. Skal medarbejderne ind til en beboer, 
der ikke kan rumme forstyrrelser, adviseres kolleger, og telefonen læg-
ges fra sig.  

Hvis to medarbejdere skal sammen ind til en beboer, aftales tidspunkt på 
forhånd, eller også kontaktes kollega via telefon, så medarbejderen ikke 
skal forlade boligen. 

Ved ændringer i en beboers tilstand, anvender medarbejderne TOBS, og 
på baggrund af data herfra, kontaktes en sygeplejerske eller leder ved 
behov. I yderste tilfælde kan lægen også kontaktes. Medarbejderne ople-
ver, at der er et godt samarbejde med akutteamet og hjemmeplejen, 
som også kan tilkaldes og bistå med støtte og sparring. 

Arbejdsgange i forbindelse 
med dokumentationsarbej-
det 

Medarbejderne oplever, at det kan være svært at finde tid til at få doku-
menteret i en travl hverdag, men at det prioriteres højt. Medarbejderne 
nævner, at der er et kontor på hver etage, hvor de kan sidde uforstyrret 
og dokumentere. Medarbejderne oplyser, at vigtig information altid do-
kumenteres, og de oplever, at de har gode muligheder for sparring med 
hinanden ved tvivl. 

Instrukser, vejledninger og 
procedurer 

Medarbejderne oplyser, at de anvender VAR og KK-net til at fremsøge 
gældende vejledninger og instrukser. 

Medarbejderne redegør for anvendelsen i praksis og beskriver, at VAR 
særligt anvendes til undervisning af elever og afløsere, samt ved udfø-
relse af sygeplejefaglige procedure, fx kateterpleje og intramuskulære 
injektioner.  

Medarbejderne anvender også procedurerne i den sundhedsfaglige doku-
mentation.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at besøgsplanen tager udgangspunktpunkt i beboerens 
ønsker og ressourcer, og beskriver beboerens behov for hjælp gennem hele døg-
net. Besøgsplanen er inddelt i faglige overskrifter, og indeholder korte, præcise, 
individuelle og handlevejledende beskrivelser. Medarbejderne har faglige over-
vejelser om, hvordan de kan imødekomme beboerens ønsker, hvis ønskerne stri-
der imod, eksempelvis, en rehabiliterende tilgang. Besøgsplanen skal sikre, at 
udefrakommende kan udføre plejen med udgangspunkt i beboerens rutiner og 
vaner, så beboeren oplever kontinuitet i tilgangen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange ved den personlige pleje og 
dokumentationsarbejdet. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af 
instrukser og vejledninger. 
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Besøgsplanen udfyldes på baggrund af anbefalingerne fra KK-net, så de er ensar-
tet på alle afdelingerne, og medarbejderne beder ofte en kollega om at læse 
den igennem, inden den gemmes, for at sikre, at den er let forståelig. 

Medarbejderne opdaterer besøgsplanen ved ændringer i beboerens helbredstil-
stand, dog minimum en gang om året. 

Handlingsanvisninger Medarbejderne fortæller, at social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker ud-
arbejder handlingsanvisningerne og sikrer ajourføring heraf. Medarbejderne be-
skriver, at de anvender handlingsanvisninger ved alle sundhedslovsydelser, og 
linker til VAR, for at sikre korrekte og opdaterede procedurer. 

Handlingsanvisningerne skal indeholde udførlige beskrivelser af, hvordan opga-
ven skal udføres. Medarbejderne oplever, at kvaliteten af handlingsanvisnin-
gerne generelt er god, og at de får den information, de har behov for. 

 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har ingen observationer, der er drøftet med medarbejderne. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne, på særdeles tilfredsstillende måde, kan redegøre for besøgspla-
nerne og handlingsanvisningerne, samt hvorledes de anvendes i hverdagen. 

Tilsynets samlede vurdering - 
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4. VURDERING AF FOKUSEMNE ”ERNÆRING” 

4.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING AF FOKUSEMNE ”ERNÆRING” 

I sammenhæng med det uanmeldte ordinære tilsyn på plejehjemmet Absalonhus, er der udført et fokuseret 
tilsyn med fokusemnet ”Ernæring”. Den samlede tilsynsvurdering for fokusemne ”Ernæring” er, jf. beskri-
velsen af vurderingsskalaen, under afsnit 6.3: 

 

 Tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er kvalitetsforskelle i de to gennemgåede journaler. Den ene journal er generelt 
opdateret, veludformet og med sammenhæng mellem journalens forskellige elementer. Dog mangler 
bedre overblik i besøgsplanen, og beskrivelse af beboerens behov for hjælp til at spise. Det er tilsynets 
vurdering, at den anden journal fremstår mangelfuld med behov for opdatering og sammenhæng. Besøgs-
planen beskriver beboerens diætbehandling tydeligt for dag, mens beskrivelse af aften har mangler. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for, hvordan de overdrager deres observatio-
ner af beboernes ernæringsproblematikker, samt for et bredt tværfagligt samarbejde omkring beboernes 
mad og ernæring. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke er sikre på, hvilken kostform der an-
vendes som hovedkostform på plejehjemmet, ligesom de ikke kan skelne mellem Dysfagi diætens konsi-
stenser. Medarbejderne kender til køkkenets sortiment. 

Tilsynet vurderer, at den ernæringsscreening, der er gennemgået, er korrekt udført. Det er tilsynets vur-
dering, at medarbejderne generelt ikke har tilstrækkeligt kendskab til ”Instruks til indsatserne ernærings-
screening og ernæringsindsats”. Medarbejderne kan foretage vurderinger i forhold til ernæringsscreenin-
gerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange, der sikrer, at bebo-
erne tilbydes vejning efter den aftalte frekvens. 

Tilsynet vurderer, at én beboer oplever usikkerhed omkring sin diæt, og har behov for at kende menuen 
og madens sammensætning. Det er tilsynets vurdering, ud fra én beboers forskellige udsagn om maden, at 
beboeren muligvis har en problemstilling i forhold til at tygge. En beboer oplever, at medarbejderne tager 
hånd om måltidet på en god måde. Beboerne er indforståede med de tiltag, der er gjort i forhold til deres 
ernæring. 

4.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER FOR FOKUSEMNE ”ERNÆRING” 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på ernærings-
området på plejehjemmet:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at dokumentationen fremstår 
med forskellig kvalitet i udførelsen, i forhold til 
ernæring, mad og måltidsområdet. 

En journal har en generel god kvalitet på området, 
med mangler i besøgsplanen, mens den anden 
journal mangler opdatering og sammenhæng på 
flere områder. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fagligt fokus på 
den dokumentation, der skal udføres i forhold til be-
boernes ernæring, mad og måltider, og at medarbej-
dere, der ikke kan udføre denne del af dokumentati-
onen, oplæres heri. 
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Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke ken-
der til hvilken hovedkostform, der serveres på 
plejehjemmet. Ligeledes kender medarbejderne 
ikke til de forskellige konsistenser, der indgår i 
Dysfagi diæten. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fagligt fokus på 
sammenhængen mellem ernæringsscreeningen, be-
boerens kostform, beskrivelsen af kostformen i be-
søgsplanen, og den mad, der tilbydes til beboerne 
under måltiderne. Herunder, at medarbejderne ken-
der til, hvilken kostform, der serveres.  

Ligeledes, at medarbejderne kender til benævnel-
serne for de forskellige konsistenser i Dysfagi diæten. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne mangler 
kendskab til ”Instruks til indsatserne ernærings-
screening og ernæringsindsats”. 

Tilsynet anbefaler, at medarbejderne opnår kend-
skab til ”Instruks til indsatserne ernæringsscreening 
og ernæringsindsats” og arbejder efter denne. 

Tilsynet bemærker, at én beboer oplever usik-
kerhed omkring sin diæt og har behov for at 
kende menuen og madens sammensætning.  

Tilsynet bemærker, ud fra en beboers forskellige 
udsagn om maden, at beboeren muligvis har en 
problemstilling i forhold til at tygge.  

Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en konkret 
beboer, undersøges om beboeren kan oplyses om 
menuen for diæten og retternes indhold, for der-
igennem at opnå større tryghed ved diæten. 

Tilsynet anbefaler, at der følges op i forhold til en 
beboers mulige tyggeproblematik. 
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5. DATAGRUNDLAG FOR FOKUSEMNE ERNÆ-
RING 

5.1 DOKUMENTATION 

Mål 1: Det valgte tema 

Tema for det fokuserede tilsyn: 
 

A. Arbejdsprocesserne omkring ernæringsscreening og forebyggelse af utilsigtede vægttab 

B. Sammenhæng mellem borgerens ernæringsbehov og de tilbudte indsatser 

 

Temaet er udpeget af forvaltningen, som det fokuserede tilsyn i årets tilsynskoncept på plejehjem i Kø-
benhavns Kommune. Dette som et led i at klarlægge, i hvor høj grad ernæringsscreeninger efterfølges 
af relevante indsatser. 

Der er udvalgt to beboere fra hver sin afdeling. Begge beboere har ernæringsmæssige problemstillinger 
– en beboer med overvægt og diabetes, og den anden beboer har særlige kostrestriktioner. 

 

 

Mål 2: Dokumentation - Kvalitet i dokumentationen 

Emne Data 

Ernæringsscree-
ning og forebyg-
gelse 

Tilsynet har gennemgået dokumentation for to beboere med henholdsvis en social- 
og sundhedsassistent og en social- og sundhedshjælper, samt en social- og sund-
hedsassistent. 

Den ene beboer er ernæringsscreenet med resultatet BLÅ. Screeningen er opdate-
ret og korrekt udfyldt. Ved gennemgangen af beboerens dokumentation redegør 
medarbejderen for et særdeles godt kendskab til både dokumentationsarbejdet og 
beboerens helbredstilstand, vaner og ønsker.  

Beboerens kostform er ikke registreret i journalen. Tilsynet drøfter dette med 
medarbejderen, der ikke kender til kravet om registrering af kostformen i ”In-
struks til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats”. 

For den anden beboer er der ikke udført ernæringsscreening. Beboeren er på diæt, 
og der er udfyldt diætplan af en ekstern diætist med ekspertise i beboerens syg-
dom og diætbehov. Der er ikke beskrevet, at beboeren ikke skal ernæringsscree-
nes. 

 

Notater under observationer 

Den ene beboer er vejet med frekvens hver anden måned. Dette svarer til lægens 
korrespondance omkring beboerens behandling. Beboeren er vægtstabil. 

For den anden beboer ses regelmæssig vejning, der følger den sædvanlige frekvens 
på en måned. Der ses et mindre vægtudsving uden notat om observationen. Medar-
bejderen, der kender beboeren godt, oplyser, at beboeren må svinge tre kilo. 
Dette på grund af beboerens behandlinger.  

Der ses ingen beskrivelse af dette i journalen. 
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Sammenhæng 
mellem behov og 
tilbudte indsatser 

Generelle oplysninger er relevant udfyldt for begge beboere. Dog ses i stikords-
form, for den ene beboer, beskrevet, at beboeren har tendens til dysfagi. Dette 
kan ingen af medarbejderne genkende, og der er ingen særlige forholdsregler på 
dette område for beboeren. Beboerens behov for diætkost er beskrevet, og beboe-
ren er spurgt til allergier. 

For den anden beboer ses, at generelle oplysninger er relevant udfyldt i forhold til 
beboerens helbredstilstand. Der er spurgt til beboerens eventuelle allergier. 

 

Funktionsevnetilstande 

For begge beboere er funktionsevnetilstandene udfyldt relevant. For den ene i for-
hold til beboerens diæt, og for den anden i forhold til beboerens behov for hjælp 
til at spise. 

 

Helbredstilstande 

For begge journaler gælder, at beboernes helbredstilstande er beskrevet i forhold 
til beboernes særlige ernæringsbehov.  

For en beboer er der en detaljeret beskrivelse af beboerens diætform, og hvilke 
fødevarer beboeren ikke bør indtage. Den behandlingsansvarlige læge er noteret, 
svarende til de enkelte helbredstilstande. Der er beskrivelser af beboerens over-
vægt, med mål for beboeren, herunder er særlige forhold omkring vejning noteret. 
Den behandlingsansvarlige læge er noteret. 

For den anden beboer er det noteret, at beboeren ikke ønsker indsats i forbindelse 
med sin overvægt. 

 

Handlingsanvisninger - Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

For en beboer ses handlingsanvisning for ernæringsscreening. Denne beskriver, i 
stedet for screeningen, beboerens overvægt og BMI, samt anvendelse af protein-
drik i forhold til beboerens særlige diætform. Dette er ikke handlingsanvisningens 
formål. Der er ikke udfyldt frekvens for screening, og der er ikke beskrevet selve 
ernæringsscreeningen, og der er således heller ikke screenet. Der findes ligeledes 
en handlingsanvisning for ernæringsindsats, og denne er relevant udfyldt med be-
boerens kostplan. 

Der er udformet en handlingsanvisning for vejning, med angivelse af frekvens og 
beboerens samtykke. Handlingsanvisningen er korrekt udfyldt med angivelse af fre-
kvens for vejning, hvilken personvægt der anvendes, hvilken tid på dagen der ve-
jes og beboerens beklædning. Der er i handlingsanvisning angivelse af, at beboeren 
er ernæringsscreenet til GUL på grund af vægttab. Dette kan ikke genkendes af 
medarbejderne som aktuelt, da beboeren er overvægtig og vægtstabil inden for 
tre kilo.  

For den anden beboer findes korrekt udfyldt handlingsanvisning for ernærings-
screening, med angivelse af frekvens for screening og beboerens samtykke. Ligele-
des findes handlingsanvisning for vejning, som er korrekt udfyldt, med angivelse af 
frekvens for vejning, hvilken personvægt der anvendes, hvilken tid på dagen der 
vejes og beboerens beklædning. I handlingsanvisningen er beskrevet, hvorledes be-
boeren motiveres. Beboeren har givet samtykke. Beboerens mål er beskrevet som 
stabil vægt, og det er beskrevet, at beboeren skal motiveres til at deltage i vejnin-
gen, og at beboeren ikke ønsker at tabe sig. Hermed understøttes, at beboeren får 
en god oplevelse af vejningen. 
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Besøgsplanen 

For den ene beboer har besøgsplanen en overskrift om ”Mad og drikke”, som be-
skriver beboerens kostform. Beboerens kostrestriktioner er beskrevet, men er lidt 
utydeligt, fx i forhold til begrebet ”salater”. Der er ikke opdelt i morgenmad/fro-
kost/mellemmåltid. Der bør henvises til handlingsanvisningen med beboerens er-
næringsindsats. 

Der mangler beskrivelse af, at beboeren selv står for mellemmåltider. 

Der er beskrevet beboerens vaner omkring måltiderne, fx i forbindelse med beboe-
rens ambulante hospitalsbesøg. 

For aften er beboerens kostform beskrevet, men der mangler konkret vejledning 
og henvisning til handlingsanvisningen. 

Der mangler sammenhæng imellem journalens forskellige elementer. 

For den anden beboer mangler der for morgen overskrift for mad og drikke. Medar-
bejder er oplyst af ledelsen om, at der ikke anvendes overskrifter i dokumentatio-
nen. Beboerens ressourcer er beskrevet i forhold til morgenmaden. I forhold til 
frokost mangler beskrivelse af hjælp til at spise, og beboerens egne ressourcer. 

For aften findes overskrift for mad og drikke. Der er beskrivelse af, hvordan bebo-
eren kommer til spisestuen, men ingen beskrivelse af beboerens egne ressourcer 
eller den kompenserende hjælp. Der er ingen beskrivelser af mellemmåltider. 

5.2 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Overgange og sammenhæng 

Emne Data 

Overgange Medarbejderne oplyser, at der er en arbejdsgang for overlevering af observationer 
til sygeplejerskerne, dette også i forhold til ernæringsområdet. Medarbejderne op-
lyser, at læge, ergoterapeut, diætist eller diabetesvidenscentret, inddrages ved 
behov. Omsorgstandplejen kommer regelmæssigt på plejehjemmet, og kan ligele-
des inddrages ved behov. Der er stor faglig opmærksomhed på, at beboernes tand-
status har betydning for beboernes ernæring og livskvalitet. Derfor indgår tandsta-
tus som en del af indsatserne, særligt ved vægttab. 

Lægen inddrages altid ved markante vægttab eller vægtøgning. 

Der dokumenteres i Cura, når der kommer retningslinjer eller behandlingstiltag fra 
fx hospitalet eller lægen. Der arbejdes ud fra fx en kostplan eller lignende. Man 
sørger også for mundtlig overlevering til kollegaer på det daglige møde klokken 11, 
ved ændringer i forhold til beboernes kost. 

På E-tavlen fremgår det, hvis beboeren fx har dysfagi. Andre diætformer fremgår 
af beboerens journal, og på arbejdsplanen for aftenvagten.  

Sammenhængende indsats over hele døgnet sikres via dokumentationen, og i mø-
det mellem den ansvarshavende dagvagt og aftenvagten. 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at der er kvalitetsforskelle i de to gennemgåede journaler.  

Tilsynet vurderer, at én journal generelt er opdateret, veludformet og med sammenhæng mellem jour-
nalens forskellige elementer, dog mangler bedre overblik i besøgsplanen og beskrivelse af beboerens 
behov for hjælp til at spise. 

Tilsynet vurderer, at den anden journal fremstår mangelfuld med behov for opdatering. Besøgsplanen 
beskriver beboerens diætbehandling tydeligt for dag, mens beskrivelse af aften har mangler. 
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Der er en fast levering af mad fra Københavns Madservice, og der er mulighed for 
at bestille ekstra varer. Det er afdelingslederen, der står for kontakten til Køben-
havns Madservice. Medarbejderne kontakter selv køkkenet ved akutte behov.  Ma-
den kontrolleres ved modtagelsen, dette gør det muligt at sikre, at al mad er til 
rådighed ved måltidet.  

Medarbejderne oplever, at der er nok mad, og at maden er præsentabel. Medar-
bejder oplyser, at man skal følge opvarmningsvejledningen nøje for at sikre det 
rette resultat. 

Alle beboerne på plejehjemmet får generelt den samme kostform, på nær nogle 
diæter. Medarbejderne kan ikke gengive, hvilken kostform, der serveres på pleje-
hjemmet. Medarbejderne kender dog til alle relevante kostformer, herunder dys-
fagidiæt, men kan ikke sikkert gengive konsistenstrappen, eller benævnelser for 
de tre konsistenser. Medarbejderne oplyser, at der er meget få beboere, der har 
behov for dysfagidiæt på plejehjemmet. 

I forhold til mellemmåltider, oplyser medarbejderne, at der tilbydes frugt og kage 
dagligt. Der bruges hertil ekstra fløde i fx yoghurt til småtspisende beboere, og en 
afdeling producerer selv en proteindrik. Medarbejderne oplever ikke, at der er 
mange småtspisende beboere på plejehjemmet. Det er tilsynets opfattelse, at sor-
timentet af mellemmåltider er smalt i forhold til beboere, der er småtspisende. 

 

 

Mål 2: Praktisk udførsel 

Emne Data 

Observation af op-
gavens udførsel  

Tilsynet observerer en screening, som er korrekt udført.  

 

Hvem udfører op-
gaven? 

Lederen oplyser, at det er sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter, der 
udfører ernæringsscreeninger på plejehjemmet. 

Medarbejderne oplever, at arbejdet med ernæringsscreeninger udføres på en god 
måde, og at de har de rette kompetencer til at foretage vurdering af screenin-
gerne. Medarbejderne kan redegøre for forskellige værktøjer, der anvendes i ar-
bejdet, fx skema i forhold til amputationer. Medarbejderne oplever, at de er gode 
til at observere ændringer hos beboerne i hverdagen, og dermed igangsætte re-
screeninger efter behov. 

 

 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for, hvordan de overdrager deres observati-
oner af beboernes ernæringsproblematikker. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for et bredt tværfagligt samarbejde omkring beboer-
nes mad og ernæring. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke er sikre på, hvilken kostform, der anvendes som hovedkost-
form på plejehjemmet, ligesom de ikke kan skelne mellem Dysfagi diætens konsistenser. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til køkkenets sortiment. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at den ernæringsscreening, der gennemgås, er korrekt udført. 
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Mål 3: Retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser 

Emne Data 

Temaets retnings-
linjer 

Den ene social- og sundhedsassistent, der er med til dokumentationsgennemgan-
gen med tilsynet, kender ikke til ernæringsscreeningsværktøjet i omsorgssystemet 
eller til instruksen ”Instruks til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsind-
sats”. Den anden social- og sundhedsassistent kender ikke til kravet om, at kost-
formen skal fremgå af besøgsplanen. 

Medarbejderne fortæller under interviewet, at der ernæringsscreenes hver tredje 
måned - samt ved vægtændringer. En medarbejder kender instruksen og anvender 
den, den anden medarbejder kender ikke instruksen, men ernæringsscreener. 
Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange for vejning. Dette for både måned-
lige tilbud om vejning, og for de ugentlige. 

Der sættes dato for opfølgning på ernæringsscreening i omsorgssystemet. 

5.3 INTERVIEW AF BORGERE 

Mål 1: Borgeroplevelse 

Emne Data 

Selvbestemmelse Beboeren finder, at menuplanen er ensformig, men at der er dage, hvor maden er 
god. Beboeren kritiserer dog også madens smag og udseende, og har mange tanker 
om madens produktion. Beboeren har en oplevelse af, at beboerens diæt nogle 
gange forsvinder på plejehjemmet. 

Beboeren spiser gerne med de andre beboere, men er ofte i ambulant behandling, 
og de dage spiser beboeren i egen bolig. Beboeren er indforstået med den diætbe-
handling, som beboeren er i. Det er en diætist, der regulerer beboerens kostplan, 
dette er beboeren indforstået med. 

Den anden beboer oplever, at madens kvalitet er svingende. Det er aftensmaden, 
som beboeren ikke er tilfreds med. Beboeren oplever, at: 

• ”Kødet er hårdt - men frikadellerne er gode”. 

• ”Hakkebøffen - den er god – så jeg glæder mig til på fredag”. 
 

Beboeren spiser morgenmad i egen bolig, de øvrige måltider spises i spisestuen. 

Beboeren oplever, at der serveres nogle retter, som beboeren ikke har spist tidli-
gere. Beboeren siger: 

• ”Så kan man vælge noget andet. Der er altid flere ting at vælge imel-
lem”. 

 

Beboeren er glad for at spise i selskab med andre, og beboeren finder, at der ge-
nerelt er en god stemning ved måltiderne. Beboeren fortæller, at en anden beboer 
skælder meget ud over maden. Beboeren synes, at det er meget trist at høre på, 
og at det tager appetitten.  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt ikke har tilstrækkeligt kendskab til ”Instruks til indsat-
serne ernæringsscreening og ernæringsindsats”. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan foretage vurderinger i forhold til ernæringsscreeningerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange, der sikrer, at beboerne tilbydes 
vejning efter den aftalte frekvens. 
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Beboeren har haft en større uoverensstemmelse med denne beboer, og virker no-
get påvirket heraf. Beboeren oplever, at medarbejderne er opmærksomme på kon-
flikten, og har taget godt hånd om situationen. 

Beboeren oplever ikke, at der er problemer omkring beboerens diabetes, og at det 
kræver en særlig indsats. Beboeren fortæller, at hun er blevet tilbudt at få en an-
den kostform, så beboeren kan tabe sig. Det er beboeren ikke interesseret i. Bebo-
eren oplever, at medarbejderne respekterer hendes ønsker, og at hun har selvbe-
stemmelse. 

Sammenhæng og 
overgange 

En beboer er på en diæt med restriktioner (maden leveres fra Københavns Madser-
vice, pakket som enkelt portion). Beboeren mener, at restriktionerne nogle gange 
ikke overholdes. Fx er beboeren tilbudt ost og en postej. I tilfælde med leverpo-
stej blev beboeren oplyst, at det var en særlig diæt postej, men beboeren er ikke 
overbevist herom. Beboeren oplever, at han selv holder meget nøje øje med ko-
sten. Beboeren efterspørger en menuplan for beboerens diæt, da beboeren gerne 
vil vide, hvad han spiser, især når det er en ret, hvor beboeren ikke kan se hvad 
retten indeholder. Beboeren oplever ikke, at det er tilstrækkeligt, at der står diæ-
tens art på emballagen. 

Tilsynet drøfter dette med medarbejderne, der mener, at diætens indhold mulig-
vis fremgår af emballage, som fjernes, før beboeren får maden udleveret. Medar-
bejderne vil følge op på dette. 

Den anden beboer oplever, at der er sammenhæng imellem det, som beboeren har 
behov for, og den mad beboeren får serveret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at én beboer oplever usikkerhed omkring sin diæt og har behov for at kende menuen 
og madens sammensætning. 

Tilsynet vurderer, ud fra én beboers forskellige udsagn om maden, at beboeren muligvis har en pro-
blemstilling i forhold til at tygge. 

Tilsynet vurderer, at én beboer oplever, at medarbejderne tager hånd om måltidet på en god måde. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er indforståede med de tiltag, der er gjort i forhold til deres ernæring. 



UANMELDT FOKUSERET TILSYN 2021 ABSALONHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
29 

6. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

6.1 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 kvalitetsudvik-
lingen 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. 

6.2 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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6.3 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. 

6.4 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.  
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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. 

7. 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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8. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

 

Mange tak for fremsendte. 

Den er nu gennemlæst og jeg har ingen bemærkninger. 

  

Med venlig hilsen  

Birgitte Jensen 

Forstander 

Absalonhus 
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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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