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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 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

Birgitte Hoberg Sloth  Gitte Ammundsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4190 0406 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: gia@bdo.dk  

 

 

  

Forord 

 

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

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

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Ørestadens Plejecenter, Asger Jorns Allé 5, 2300 København S 

Leder: Mie Nicolaisen 

Antal boliger: 114 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 26. februar og 1. marts 2021 (Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2020) 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos 12 beboere  

• Gruppeinterview med 6 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper, 2 social- og sundhedsassi-
stenter, 2 sygeplejersker, 1 sygehjælper) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

Christina Frederike Olsson, Seniorkonsulent og kandidat i folkesundhedsvidenskab 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Ørestadens Plejecenter.  

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

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Den samlede tilsynsvurdering er givet på baggrund af, at tilsynet vurderer, at der findes et solidt kvalitets-
arbejde på plejecentret, men at der mangler enkelte forhold for, at det er helt optimalt.  

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der 
arbejdes med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet på plejecentret. Indholdet i kvalitetsar-
bejdet afspejler kendte risiko- og problemområder, og det er tilsynets vurdering, at organiseringen under-
støtter plejecentrets systematiske kvalitetsarbejde. 

 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under de tre observationsstudier af måltider er præget af respekt, 
anerkendelse og værdighed. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne – med enkelte undtagelser – er 
gode til at understøtte samtale under måltidet. Hjælpen udføres med udgangspunkt i beboernes selvbe-
stemmelsesret og den rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at et ud af tre måltider er organiseret og 
tilrettelagt på en måde, så måltidet forløber roligt og uden forstyrrelser for beboerne. Dette er i mindre 
grad tilfældet for de to øvrige måltider, der ikke på samme måde bærer præg af en tydelig organisering 
med fordeling af roller og ansvar imellem medarbejderne. I det ene af de tre måltider er der ikke konsistens 
i forhold til, hvordan medarbejderne benytter handsker under måltidet. 

Tilsynet vurderer, at fællesarealerne er indrettet til målgruppen, og at der er forskellige tilbud om aktivi-
teter for beboerne. Der er medarbejdere og beboere til stede på fællesarealerne. Det er tilsynets vurdering, 
at medarbejderne udviser opmærksomhed i forhold til beboernes tryghed og trivsel. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag 
på plejecentret. Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp, de har behov for. Beboerne er 
soignerede og veltilpasse, og hjælpemidler er tilstrækkeligt rengjorte. Det samme er tilfældet for beboer-
nes boliger. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever kontinuitet, samt at medarbejderne kender til 
beboernes behov for hjælp. Beboerne kender generelt til den organisatoriske borgerinddragelse på pleje-
centret. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever en god kontakt til medarbejderne på plejecentret, 
og at tilbuddet om aktiviteter og socialt samvær er meget tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at de beboere, 
der kan redegøre for det, har oplevet gode overgange og godt samarbejde imellem plejecenter og hospital. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til de emner, der er i fokus i plejecentrets kva-
litetsarbejde. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan de sikrer en respektfuld og an-
erkendende kommunikation med beboerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har beboernes 
selvbestemmelse i fokus, og at de arbejder ud fra en individuel og rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, 
at det tværfaglige samarbejde fungerer hensigtsmæssigt, og at medarbejderne har kendskab til faktorer, 
der skaber tryghed og sikkerhed for beboerne. Medarbejderne oplever generelt tilfredsstillende arbejds-
gange i relation til plejen og dokumentationen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er bekendte 
med, hvor de kan finde instrukser, vejledninger og procedurer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt 
kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsvisninger. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejecen-
tret:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne under ob-
servationsstudie af et måltid ikke er konsistente i 
forhold til deres brug af handsker, og at de såle-
des ikke i alle tilfælde anvender handsker i over-
ensstemmelse med retningslinjerne. 

 

Tilsynet anbefaler, at medarbejderne fagligt reflek-
terer over brugen af handsker i forskellige situatio-
ner, og at de således er opmærksomme på at bruge 
handsker, som retningslinjer foreskriver. 

Tilsynet bemærker, at to ud af de tre observerede 
frokostmåltider i mindre grad er tilrettelagt på en 
måde, så det bærer præg af en tydelig organise-
ring med fordeling af roller og ansvar imellem 
medarbejderne. 

 

Tilsynet anbefaler, at der rettes et fokus på at orga-
nisere og tilrettelægge måltiderne på en måde, så 
måltidet forløber roligt og uden forstyrrelser for be-
boerne, herunder fordeling af roller og ansvar imel-
lem medarbejderne.   
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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 

 

Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på anbefalinger fra sidste 
års tilsyn.  

Vedrørende kommunikation og adfærd fortæller ledelsen, at emnet er drøftet med 
medarbejderne. Ledelsen har talt med medarbejderne om, at de så vidt muligt skal 
gå i dialog med beboerne om, hvordan beboerne gerne vil tiltales.  

Som opfølgning på anbefaling vedrørende planlægning og organisering af plejefor-
løb blev det undersøgt, hvorvidt der var tale om et generelt problem. Undersøgel-
sen viste ikke, at dette var tilfældet. Ledelsen fortæller, at der blev talt med den 
pågældende medarbejder og etableret arbejdsgange, der gør det muligt at have de 
nødvendige remedier i nærheden under den personlige pleje. 

Efter sidste års tilsyn blev hygiejne sat på dagsordenen som et strategisk indsatsom-
råde. Medarbejdere fra hver afdeling blev i den forbindelse udpeget til at være hy-
giejneambassadører. Covid-19 har desuden bidraget med et naturligt fokus på de 
hygiejniske retningslinjer og brug af værnemidler. 

I forhold til anbefalingen vedrørende medicin satte ledelsen fokus på, at retnings-
linjerne for opbevaring og administration af medicin overholdes. Medicinhåndtering 
italesættes på fx tavlemøder og løbende i det daglige arbejde. Der arbejdes med 
forbedringsindsatsen i forhold til medicin.  

Ledelsen fortæller i forhold til rengøring af boliger og hjælpemidler, at der blev 
fulgt op i forhold til de konkrete beboere og talt med de konkrete rengøringsmedar-
bejdere om rengøringsstandarden i boligerne. Der er implementeret en konkret ar-
bejdsgang i forhold til at sikre rengøring af hjælpemidler.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Vedrørende fokus i kvalitetsarbejdet fortæller ledelsen, at Covid-19 naturligvis har 
fyldt meget. Der er arbejdet målrettet med testning, isolation og zoneopdeling. 
Plejecentret havde et smitteudbrud blandt beboerne i december 2020. Lige nu er 
ingen beboere eller medarbejdere smittet med Covid-19. 

Der arbejdes i øjeblikket med at nedbringe svartider på nødkald, da en teamleder 
har erfaret, at der indimellem er lang svartid på nødkaldene. I den forbindelse er 
der etableret en buddyordning, hvor to medarbejdere matches og hjælper hinan-
den med at besvare nødkaldene.  

Ledelsen fortæller, at der er arbejdet med medicinhåndtering med udgangspunkt i 
forbedringsmodellen. Der er lavet et forbedringsprojekt på anvendelse af medicin-
skabe og medicinrum med store og synlige effekter.  

Plejecentret har desuden haft fokus på trivsel og arbejdsmiljø, herunder at medar-
bejderne er trygge ved at gå på arbejde. Ledelsen fortæller, at de har været op-
mærksomme på at drøfte tryghed på møder, og at være synlige og støttende i for-
hold til medarbejderne. Ledelsen har tilstræbt at holde et højt informationsniveau.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at 
der arbejdes med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet på plejecentret. 
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Mål 2: Indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- eller problemområder 

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Ledelsen fortæller, at der er fokus på dokumentationsarbejdet, og at der skal fore-
tages dokumentationsaudits. I forhold til besøgsplanerne er målet at revidere 12 
besøgsplaner om måneden. En afdelingsleder har netop opstartet et projekt med 
fokus på opstart og opfølgning på de sygeplejefaglige udredninger. Plejecentrets 
kvalitets- og udviklingssygeplejerske følger ugentligt op på, hvorvidt der er mangler 
i opfølgningerne i dokumentationen.  

Der arbejdes med utilsigtede hændelser, og alle medarbejdere kan og skal indrap-
portere, når de opdager en utilsigtet hændelse. Teamlederne sagsbehandler de ind-
rapporterede utilsigtede hændelser.  

Ledelsen fortæller, at der er arbejdes med et nyt redskab – en ”doorcaddy” - i for-
hold til opbevaring og håndtering af værnemidler. Redskabet sikrer en god hygiejne 
i forhold til værnemidler og kasseres efter brug.  

 

 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejecentret er organiseret med en forstander, fire teamledere og en teamkoordi-
nator samt en køkkenleder. Den faglige stab består desuden af en kvalitets- og ud-
viklingssygeplejerske og en uddannelsessygeplejerske samt ressourcepersoner inden 
for demens. To teamledere er i gang med forbedringsagentuddannelsen. Hvert 
team har en kvalitetsansvarlig medarbejder.  

Plejecentret har et kvalitetsteam med repræsentanter fra alle afdelinger, som un-
der normale omstændigheder mødes hver anden måned. Møderne anvendes især til 
idé- og erfaringsudveksling.  

Der afholdes daglige møder, hvor der følges op på planlægning og faglige indsatser. 
Plejecentret gør i nogen grad brug af e-tavler, og det er planen, at der på sigt skal 
triageres med udgangspunkt i e-tavlerne.  

Ledelsen fortæller, at der er rekrutteringsudfordringer særligt i forhold til aften- 
og nattevagter. Der opleves en udfordring i, at nattevagterne kun må arbejde fire 
nætter i træk.  

 

 

Mål 4: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet bliver bedt om at lægge mærke til omgangstonen og stemningen på fæl-
lesarealerne – både i forhold til beboere, medarbejdere og pårørende.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- og problemområder. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at organiseringen understøtter plejecentrets systematiske kvalitetsarbejde. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af frokostmåltid 1 

Tilsynet observerer, at beboerne mødes venligt, ligeværdigt og respektfuldt. En 
medarbejder sidder sammen med en beboer ved et bord lidt væk fra de andre. Be-
boer og medarbejder taler hyggeligt sammen, og beboer lader til at stortrives ved 
samtalen. Tilsynet bemærker, at medarbejder er faglig dygtig til at understøtte 
samtalen og spørger indlevende ind til ting, der interesserer beboer samt stiller 
uddybende spørgsmål. Beboer fortæller lystigt og engageret.  

Ved bordene tales om beboernes tidligere liv, rejser og eftermiddagens arrange-
ment, som er koncert i gården. Stemningen er god og behagelig. Der er lidt larm 
fra nogle håndværkere, der arbejder.  

På et tidspunkt kommer en medarbejder ind og ønsker alle beboere og kollegaer 
god weekend.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 2 

Stemningen i spisestuen er rolig og behagelig. En medarbejder tænder for noget 
musik og oplyser til tilsynet, at beboerne på afdelingen godt kan lide at høre musik 
under måltidet. Tilsynet bemærker, at det er popmusik, der spiller, og at det vir-
ker lidt støjende.  

Det er lidt forskelligt, hvorvidt og hvordan medarbejderne understøtter samtale og 
dialog ved bordene. En medarbejder sidder og hjælper en beboer med at indtage 
maden. Beboer og medarbejder taler hyggeligt sammen. En beboer sidder alene 
ved et bord og spørger en medarbejder, om han er sat i skammekrogen. Beboer 
virker opgivende og søger tydeligt medarbejders opmærksomhed. Der går lidt tid, 
inden medarbejder sætter sig ned sammen med beboer og spørger lidt ind til be-
boers velbefindende. Beboer har en masse spørgsmål vedrørende sin forestående 
flytning, som medarbejder ikke kan svare på. Medarbejder tilbyder ikke beboer at 
finde ud af det for ham. Efter lidt tid formår medarbejder at lede samtalen hen på 
noget, der interesserer beboer, og beboer lader til at blive opmuntret en smule.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 3 

Medarbejderne hilser venligt på beboerne ved fornavn. Der kommunikeres i øjen-
højde, og der tales i en respektfund tone. Der sidder medarbejdere ved hvert 
bord, som er nærværende og opmærksomme på de enkelte beboere ved bordet. 
Der spørges høfligt ind til drikkevarer, og om beboerne ønsker mere mad. 

Under måltidet foregår der hyggelige samtaler ved flere af bordene, hvor medar-
bejderne er opmærksomme på at tale om emner, som har interesse for beboerne, 
herunder aktiviteter der skal ske senere eller i weekenden. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af frokostmåltid 1 

En medarbejder går rundt med et rullebord med drikkevarer og spørger beboerne, 
hvad de ønsker at drikke. De kan vælge imellem forskellige øl, vand og sodavand. 
Beboerne vælger omhyggeligt, hvad de ønsker, og medarbejderen tager sig god 
tid. Det samme er tilfældet i forbindelse med serveringen af smurte snitter, hvor 
en medarbejder går rundt med et fad, som beboerne kan vælge fra. Snitterne ser-
veres for beboerne. Efterfølgende går en medarbejder rundt og tilbyder beboerne 
salt og peber i små poser.   
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Observationsstudie af frokostmåltid 2 

Beboerne har selvbestemmelse og medbestemmelse under måltidet. Medarbej-
derne spørger beboerne, hvad de ønsker at spise og drikke, ligesom de tilbydes 
mere mad, når de har spist første portion. Salt og peber står i glas i små poser på 
bordene.   

 

Observationsstudie af frokostmåltid 3 

Måltidet består af smørrebrød, som er anrettet på individuelle tallerkener inden 
måltidets start. Beboerne tilbydes drikkevarer, hvor de kan vælge imellem øl, saft, 
vand og mælk. Flere af beboerne takker ja til en øl. Medarbejderne spørger lø-
bende ind til beboernes ønsker. Der tilbydes banan eller ekstra smørrebrød. Bebo-
erne virker meget tilfredse med maden. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 1 

Beboerne gives mulighed for at bruge egne ressourcer i det omfang, det er muligt 
givet situationen med Covid-19. Alle beboere har ressourcer til at indtage maden 
selv, imens enkelte beboere hjælpes med udskæring. Tilsynet bemærker, at med-
arbejder står op, imens hun hjælper beboerne med at skære maden ud.   

 

Observationsstudie af frokostmåltid 2 

Beboerne gives mulighed for at bruge egne ressourcer i det omfang, det er muligt 
givet situationen med Covid-19. De fleste beboere har ressourcer til at indtage ma-
den selv, imens enkelte beboere hjælpes med udskæring. Enkelte beboere hjæl-
pes med udskæring og indtagelse af maden.   

 

Observationsstudie af frokostmåltid 3 

Flere af beboerne har ressourcer til at spise selv. Enkelte beboere skal have hjælp 
til at skære maden ud. Her observerer tilsynet i to tilfælde, at medarbejdere står 
op og udfører hjælpen, hvorefter de sætter sig ved siden af beboeren. 

Hos de beboere, som har behov for støtte under måltidet, er medarbejderne me-
get opmærksomme på at give beboerne mulighed for at anvende egne ressourcer. 
En beboer støttes fx med en let hånd til at få glasset helt op til munden. En anden 
beboer starter med at spise selv, men bliver herefter træt, hvortil medarbejder 
støtter beboer i resten af måltidet. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af frokostmåltid 1 

Måltidet er tilrettelagt hensigtsmæssigt med fordeling af roller og ansvar imellem 
medarbejderne, så måltidet forløber roligt og virker naturligt. Efter at maden er 
serveret for beboerne, fordeler medarbejderne sig ved hvert deres bord. Tilsynet 
bemærker positivt, at medarbejder spiser lidt mad sammen med beboerne. Målti-
det forstyrres hverken af andre medarbejdere eller af telefoner, der ringer. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under måltiderne er præget af respekt, anerkendelse og værdig-
hed. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne – med enkelte undtagelser – er gode til at under-
støtte samtale. Tilsynet vurderer, at hjælpen udføres med udgangspunkt i henhold til beboernes selvbe-
stemmelsesret og den rehabiliterende tilgang. 
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Observationsstudie af frokostmåltid 2 

I begyndelsen af måltidet går tre medarbejdere rundt imellem beboerne og vareta-
ger forskellige opgaver. Lidt efter lidt fordeler medarbejderne sig imellem bebo-
erne. Der er en smule gennemgang af andre medarbejdere under måltidet. En 
medarbejder kommer ind med medicinvogn og gør klar til at gå rundt med medicin 
til beboerne. Medarbejderen sikrer sig, at beboerne indtager medicinen.   

 

Observationsstudie af frokostmåltid 3 

Tre medarbejdere forbereder måltidet inden start, hvor de anretter maden på tal-
lerkener og gør drikkevarer klar. Tallerkenerne er anrettet med forskellig pynt og 
fremstår i nogen grad individuelt tilpasset. Bordene er dækket med servietter og 
bestik. Beboerne har faste pladser og sidder med afstand. Fjernsynet slukkes i god 
tid, inden måltidets start.  

En medarbejder varetager opgaven med at servere mad for de beboere, der spiser 
på deres stuer. Dette gøres inden, at måltidet i den fælles opholdsstue starter. 

Beboerne ankommer til spisestuen, og en medarbejder går rundt og deler et blad 
ud, hvor weekendens aktiviteter er beskrevet. 

Medarbejderne sidder ved forskellige borde sammen med beboerne og er til stede i 
spisestuen under hele måltidet. Tilsynet får ikke indtryk af, at der er en tydelig 
ansvars- og rollefordeling imellem medarbejderne. Flere af medarbejderne rejser 
sig fx under måltidet og varetager opgaver som servering af drikkevarer eller mad. 

Da beboerne er færdige med at spise, påbegynder medarbejderne oprydning. Op-
vask foregår i et lille rum, hvor døren lukkes for at mindske larm og forstyrrelser. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af frokostmåltid 1 

Der udføres udelukkende praktiske opgaver, der er relevante for måltidet.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 2 

Der udføres udelukkende praktiske opgaver, der er relevante for måltidet. Bebo-
erne spiser færdigt, inden medarbejderne begynder at rydde af bordene.  

Tilsynet observerer, at medarbejder, som serverer mad for beboerne, er iført 
handsker. Det samme er tilfældet for en medarbejder, der hjælper en beboer med 
at skære ud og indtage maden. En tredje medarbejder bærer ikke handsker i for-
bindelse med servering af mad til en beboer.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 3 

Der udføres udelukkende praktiske opgaver, der er relevante for måltidet. 

Personlig støtte og 
pleje 

Ikke relevant.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at et ud af tre måltider er organiseret og tilrettelagt på en måde, så måltidet forlø-
ber roligt og uden forstyrrelser for beboerne. Dette er i mindre grad tilfældet for de to øvrige måltider, 
der ikke på samme måde bærer præg af en tydelig organisering med fordeling af roller og ansvar imel-
lem medarbejderne.  
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejecentrets store afdelinger har to store fællesarealer med tilknyttede køkke-
ner. Der ses spiseborde i forlængelse af køkkenerne, hvor der står friske blomster 
på bordene. Tilsynet observerer indretninger med et sofaarrangementer og fjern-
syn samt kreativ afdeling med mulighed for forskellige aktiviteter, såsom fx ma-
ling.  

På en afdeling ses ikke så mange beboere på fællesarealerne i formiddagstimerne. 
Tilsynet bliver oplyst, at mange beboere er tidligt oppe for at spise morgenmad, 
hvorefter de opholder sig i egen bolig. En medarbejder fortæller, at der skal være 
stolegymnastik senere på dagen, hvor en del beboere plejer at deltage. Tilsynet 
observerer en tavle med beskrivelser af ugens aktiviteter. 

På en anden afdeling sidder flere beboere i fællesrummet. Beboerne spiser enten 
morgenmad, ser fjernsyn eller nyder en kop kaffe. Medarbejderne anretter mor-
genmad og drikkevarer på køkkenøen, hvor de er synlige for beboerne. En medar-
bejder går rundt på afdelingen og tilbyder beboerne friske drikkevarer. 

Der kommunikeres respektfuldt og anerkendende, og medarbejderne hilser venligt 
på beboerne. 

Sociale aktiviteter Tilsynet observerer flere eksempler på sociale aktiviteter som fx: 

• På en afdeling sidder to beboere og ser fjernsyn 

• Seks beboere sidder sammen med en medarbejder og laver stolegymnastik. 
Der spilles musik, og der er en god stemning 

• En medarbejder tilbyder beboerne at deltage i kagebagning, hvilket bebo-
erne afviser. Medarbejder tilbyder beboerne at sidde og kigge på og nyde 
duften af frisk kage 

• En medarbejder går rundt på afdelingen sammen med en beboer, mens de 
snakker om ting fra beboerens liv 

• En beboer går rundt og dækker bord til frokost. Medarbejder fortæller, at 
hun samarbejder med beboer om opgaven. Beboeren ser ud til at trives 
med opgaven 

• En beboer sidder og ser fjernsyn, og en anden beboer sidder og synger lidt  

Senere på dagen er der fredagsbar, hvilket flere af beboerne taler om under froko-
sten. Der skal ligeledes være udendørs koncert.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at der i det ene af de tre måltider ikke er konsistens i forhold til, hvordan medarbej-
derne benytter handsker under måltidet. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at fællesarealerne er indrettet til målgruppen, og at der er forskellige tilbud om akti-
viteter for beboerne. Der er medarbejdere og beboere til stede på fællesarealerne. Det er tilsynets vur-
dering, at medarbejderne udviser opmærksomhed i forhold til beboernes tryghed og trivsel. 
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3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne er generelt glade for at bo på plejecentret, hvor de oplever støtte fra 
medarbejderne til at leve det liv, de ønsker: 

• ”Jeg synes, at det er godt at bo, og jeg har nogle faste venner, som jeg taler 
med”  

• ”Man kan ikke bo bedre” 

• ”Jeg er glad for at være her – jeg er faldet godt til” 

• ”Jeg har boet her i 100 år. Det er fint at bo her – jeg har en skøn udsigt” 

• ”Når man ikke kan selv, så er det stort set det bedste sted at være” 

• ”Et godt og roligt sted – personalet er fantastiske” 
 

En beboer giver udtryk for, at han ikke er glad for at bo på plejecentret. Tilsynet 
spørger ind til beboers begrundelse for denne oplevelse, men beboer har svært 
ved at redegøre for dette. Beboer forklarer gentagne gange, at han synes, at ma-
den er elendig. Han siger ligeledes, at han ikke oplever at blive behandlet godt. 
Tilsynet taler efterfølgende med en medarbejder, som redegør for sagen. På til-
synsdagen er det beboers fødselsdag, og der er ved en fejl ikke blevet bestilt, 
hvad beboer har ønsket. Derfor er beboer meget oprørt. Medarbejder oplever ikke, 
at beboer under normale omstændigheder er utilfreds, og beboer giver faktisk ofte 
udtryk for sin tilfredshed. Når noget går galt, kan beboer dog blive meget oprørt. 
Tilsynet observerer efterfølgende beboer på fællesarealet, hvor beboer virker til 
at være faldet lidt ned og indgår i hyggelig samtale med medarbejderne. På anden 
tilsynsdag møder tilsynet ligeledes beboer. Tilsynet spørger beboer, om beboer har 
fået det bedre. Beboer siger: ”Jeg er altid glad”.  

Selvbestemmelse Beboerne oplever at have selvbestemmelse i deres hverdag på plejecentret, og at 
medarbejderne spørger ind til deres ønsker og behov i forhold til plejen: 

• ”Jeg bestemmer jo sådan set selv” 

• ”Jeg føler ikke, at min frihed er indskrænket” 

• ”Maden er god, og der er alternativer, hvis man ikke bryder sig om det, der 
serveres” 

• ”Jeg har ikke mødt nogen, som ikke respekterer mig, som jeg er” 

• ”Jeg kan bestemme lige så meget som før, jeg kom på plejehjem” 

• ”Jeg er med til at planlægge sammen med min kontaktperson - fx min bade-
dag” 
 

Det er forskelligt, hvorvidt beboerne oplever at være bekendte med klippekorts-
ordningen. Nogle beboere kender og bruger klip, imens andre beboere ikke kan  
erindre, at de er blevet præsenteret for klippekortsordningen. En beboer smiler og 
siger glad: ”Jajajajaja”. Beboer beskriver, at hun mest bruger klippekortet til by-
ture, og at hun selv bestemmer aktiviteten. 

En anden beboer fortæller, at hun kender til klippekortsordningen, men hun ople-
ver ikke, at hun bruger den. Beboer siger: ”Jeg savner at komme ud og gå tur – jeg 
kunne godt tænke mig at få en gåtur om ugen”. Tilsynet opfordrer beboer til at 
tale med medarbejderne om muligheden for at bruge sit klippekort på gåture.  
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Tryghed Beboerne beskriver, at de føler sig trygge ved den hjælp, de får i hverdagen på 
plejecentret. Beboerne siger fx: 

• ”Jeg ved jo, at de kommer og hjælper mig med at tage tøj på og det hele”  

• ”Jeg føler mig tryg, fordi jeg kan låse min dør” 
• ”Jeg er sammen med mange mennesker, og alle har en mening – det kan jeg 

godt lide”  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Alle beboere – med undtagelse af en - oplever, at de får den hjælp, de har behov 
for. Tilsynet henviser til beskrivelsen ovenfor under ”Livskvalitet”, hvor omstæn-
dighederne i forhold til den utilfredse beboer beskrives. Beboerne siger fx: 

• ”Jeg får den hjælp, jeg har behov for – og den er respektfuld” 

• ”Jeg havde lidt svært ved at vænne mig til hjælp til personlig pleje, men nu 
har jeg vænnet mig til den – de gør det respektfuldt og værdigt” 
 

Beboerne beskriver, at de er meget bevidste om at gøre mest mulige selv, og at de 
oplever, at medarbejderne støtter dem i dette. Beboerne siger fx: 

• ”Jeg elsker at hjælpe til, men vi må jo ingenting for øjeblikket på grund af 
Corona” 

• ”Jeg klarer det meste selv, og det vil jeg også helst gøre” 

• ”Jeg gør det, jeg kan, og jeg går nogle lange ture på gangen” 
 

Beboerne er bevidste om, hvor de vil henvende sig, hvis de vil klage, og de ople-
ver, at medarbejderne lytter og følger op på deres ønsker og behov: 

• ”Så taler jeg med min kontaktperson, og måske går jeg til chefen” 

• ”Jeg kan bare gå hen på kontoret og snakke med dem, hvis der skulle være 
noget” 

• ”Det er bare om at sige til, hvis der er et eller andet” 

Beboerne oplever, at de får deres medicin på de aftalte tidspunkter.  

Observation Beboerne fremstår trygge og i trivsel. Deres tilstand bærer præg af, at den tildelte 
indsats svarer til deres behov. Boligerne fremstår rene og ryddelige i overensstem-
melse med beboernes habitus og ønskede levevis. Hjælpemidler er tilstrækkeligt 
rengjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

8 ud af de 12 beboere, som tilsynet taler med, kender deres kontaktperson.  

Beboerne siger fx: 

• ”Vi kommer godt ud af det sammen, og vi taler også om hyggelige og private 
ting” 

• ”Under Coronaen har vi støttet hinanden også” 
 

Beboerne oplever generelt, at det er de samme medarbejdere, der kommer og 
hjælper dem i boligen. De beboere, som oplever, at der kommer forskellige med-
arbejdere, beskriver en oplevelse af, at medarbejderne er bekendte med beboer-
nes behov for hjælp:  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hver-
dag på plejecentret. 
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• ”De er vant til mig, og de ved, hvad jeg har brug for, eller hvad jeg har lyst 
til” 
 

To beboere oplever, at der kommer mange vikarer hos dem, der ikke kender til 
hjælpen. En enkelt beboer oplever, at der er mange vikarer om natten.  

Beboerne oplever, at der følges op på aftaler.  

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Beboerne beskriver følgende vedrørende organisatorisk borgerinddragelse: 

Tre beboere forklarer, at der sommetider afholdes beboermøder, hvor man kan 
give sin mening til kende. En beboer siger: ”Gennemgående er vi faktisk meget til-
fredse her på tredje sal”. Beboer siger også: ”Der har været nogle at interviewe 
mig før, men det er noget tid siden”. 

En anden beboer oplever, at vedkommende altid kan gå til sin kontaktperson, hvis 
der er noget. Derudover kender beboer ikke til fora, hvor man kan give sin person-
lige mening til kende.  

En beboer siger: ”Ja vi har de her ”Mie-kaffe-møder” i dagligstuen, hvor man kan 
komme med kritik og ros og forslag”.  

En anden beboer siger: ”Nogle gange får vi et brev, hvor der står, at der et møde, 
hvor vi kan snakke om vores mening”.  

En beboer fortæller om en lille bestyrelse, som beboer tidligere har været med i. 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever en god og respektfuld kontakt til medarbejderne:  

• ”Jeg synes godt om medarbejderne - man kan tale lige ud med dem” 

• ”De forstår at hygge om os” 

• ”Man knytter sig til dem” 

• ”Det er godt, at der er en fri tone – jeg oplever, at jeg kan sige alt til medar-
bejderne” 

• ”Vi hjælper hinanden, det gør vi” 

• ”Man føler sig velkommen og lyttet til”. 

• ”Man har ikke indtryk af, at de tænker, man er et gammelt røvhul” 

• ”Det er sådan lidt familiært” 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp, de har behov for. Det er tilsynets vurdering, at beboerne 
er soignerede og veltilpasse. Hjælpemidler er tilstrækkeligt rengjorte, og det samme er tilfældet for 
beboernes boliger. Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever kontinuitet, samt at medar-
bejderne kender til deres behov for hjælp. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt kender til den organisatoriske borgerinddragelse på plejecen-
tret.  

 

 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2020 ØRESTADENS PLEJECENTER KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
16 

En beboer giver udtryk for en oplevelse af, at medarbejderne nogle gange behand-
ler beboerne som om, at de går i børnehave. Beboer er bevidst om, at det ikke er 
nemt at tilpasse sin kommunikation. Beboer siger ikke noget til medarbejderne om 
det: ”Man er jo bare glad for, at man får hjælp”.    

 

Beboerne er generelt tilfredse med mængden og arten af de sociale aktiviteter, 
der tilbydes på plejecentret: 

• ”Den anden dag havde vi festmiddag - jeg synes, at der sker meget her” 

• ”Men vi savner jo at komme ned i stuen, som vi ikke kan i den her tid” 

• ”Om eftermiddagen kører jeg hen og besøger en ven, og så sidder vi og hygger 
os og får et lille glas portvin” 

• ”Der er så meget her i huset, og de gør så meget for os” 

• ”Der er gode muligheder for sociale aktiviteter og udflugter til fx Dyrehaven 
og Dragør. Der er også fx filmvisning og kortspil” 

• ”Jeg synes aldrig, at dagen føles lang. Jeg synes, at den går hurtigt. Der sker 
en masse” 

• ”Dagens højdepunkter er, når man mødes over spisebordet og kaffebordet” 

• ”Man er selv skyld i det, hvis man keder sig” 
 

To beboere oplever, at aktivitetstilbuddet er en smule begrænset i øjeblikket 
grundet Covid-19. Den ene beboer synes, at gangene er lidt kedelige og foreslår, 
at gangene indrettes som en gåsti, hvor der er forskellige oplevelser på vejen - en 
slags sansevej. 

En beboer synes ikke, at der sker så meget: ”Der foregår ikke så meget, og det er 
jeg glad for”.  

 

 

Mål 5: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Beboerne har generelt lidt svært ved at svare på spørgsmål vedrørende overgange. 
En beboer fortæller, at hendes kontaktperson typisk tager med, når beboer skal på 
ambulante hospitalskontrol, hvilket beboer er glad for. Det er beboers oplevelse, 
at medarbejderne taler sammen om forhold vedrørende beboers hospitalsbesøg.  

En anden beboer beskriver, at beboer ikke er bekendt med samarbejdet imellem 
pleje- og hospitalspersonale: ”Men det gør de vel - de prøver at gøre det så godt 
som muligt for os alle sammen”.   

En tredje beboer oplever, at der var styr på tingene, da beboer kom hjem fra hos-
pitalet, og medarbejderne kom og spurgte til forskellige ting.  

En fjerde beboer beskriver, at der er et godt samarbejde imellem plejecenter og 
læge, og at der er sammenhæng. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever en god kontakt til medarbejderne på plejecentret, og at 
tilbuddet om aktiviteter og socialt samvær er meget tilfredsstillende. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at de beboere, der kan redegøre for det, har oplevet gode overgange og godt samar-
bejde imellem plejecenter og hospital.  
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Vedrørende Covid-19 fortæller medarbejderne, at de har en oplevelse af, at situa-
tionen er håndteret rigtig godt på tværs af alle teams på plejecentret. Medarbej-
derne fortæller, at der har været stort fokus på beboerne, og deres tanker og op-
levelser af hverdagen med Covid-19. Der er arbejdet målrettet med at tilbyde ak-
tiviteter inden for rammerne, og der har været afsat tid til daglige afdelingsvise 
aktiviteter. Det er medarbejdernes oplevelse, at der er arbejdet struktureret og 
systematisk med de hygiejniske retningslinjer, og der har været fokus på at holde 
et højt informationsniveau og værne om det gode samarbejde.  

I forhold til øvrige emner i kvalitetsarbejdet fortæller en medarbejder, at de i 
hendes team har arbejdet med nødkald. Der er lavet en buddyordning, hvor man 
hver morgen bliver sat sammen i par på tværs af faggrupper. Man hjælper og støt-
ter hinanden med faglig sparring på forskellige områder.  

Der arbejdes fortsat målrettet med at kvalificere dokumentationen samt med me-
dicin med udgangspunkt i forbedringsmodellen. Der foretages medicinaudits og re-
gistrering af antallet af dage uden medicinfejl. Medicinfejl indrapporteres som 
utilsigtede hændelser, og det er medarbejdernes oplevelse, at der skabes læring 
og sikres udvikling på baggrund af de indrapporterede hændelser.  

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne fortæller, at en god kommunikation og omgangsform sikres ved at 
være indlevende, empatisk, ligeværdig og at tale med beboerne i øjenhøjde. Det 
er ligeledes vigtigt at tale tydeligt og at sikre, at beboerne har forstået det bud-
skab, man forsøger at bringe.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at beboernes selvbestemmelse blandt andet sikres ved 
at inddrage beboerne i udarbejdelsen af besøgsplanerne. Beboernes selvbestem-
melse sikres ligeledes ved afholdelse af indflytningssamtaler, hvor der tales om be-
boernes ønsker, behov og vaner i relation til hverdagen. Derudover spørges lø-
bende ind til ønsker og behov i den daglige pleje og omsorg for beboerne. Medar-
bejderne beskriver ligeledes, at selvbestemmelse sikres ved altid at indhente be-
boernes samtykke, fx i forbindelse med samarbejdet med læge.  

Vedrørende klippekortsordningen fortæller medarbejderne, at de forsøger at til-
byde beboerne klippekortsaktiviteter i forhold til områder, hvor de kan se, at be-
boerne vil profitere positivt af dette. 

Rehabilitering Rehabilitering er ifølge medarbejderne at hjælpe beboerne med at gøre mest mu-
lige selv – og således at hjælpe beboerne med at vedligeholde eller udvikle deres 
ressourcer. Medarbejderne fortæller, at de er meget opmærksomme på beboernes 
ressourcer, og hvor disse kan inddrages. Rehabilitering sker både i relation til per-
sonlig pleje og praktisk hjælp. Medarbejderne gør meget ud af at motivere bebo-
erne og at forklare dem, hvorfor det er vigtigt, at de gør mest muligt selv.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til de emner, der er i fokus i plejecentrets 
kvalitetsarbejde. 
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Samarbejde 

 

Medarbejderne forklarer, at de samarbejder med fx ergo- og fysioterapeuter, køk-
kenpersonalet, tandlæger og læger. Der afholdes tværfaglige møder med gennem-
gang af to til tre beboere. Viden om beboernes dokumenteres i Cura, der afholdes 
tavlemøder, udarbejdes overleveringssedler og sendes e-mails med henblik på at 
sikre, at aftenvagten modtager vigtige informationer om beboerne.   

I forhold til indlæggelse fortæller medarbejderne, at der udarbejdes indlæggelses-
rapporter og tages telefonisk kontakt til hospitalspersonalet, så plejepersonalet 
har de nødvendige informationer ved udskrivelse. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Ifølge medarbejderne er tryghed for beboerne at informere og inddrage dem i ple-
jen. Det giver ligeledes beboerne tryghed, at de kender de medarbejdere, der 
kommer og hjælper dem i boligen. Medarbejderne forklarer, at det er vigtigt, at 
de fremstår fagligt kompetente, så beboerne bliver trygge ved hjælpen.  

I forhold til sikkerhed forklarer medarbejderne, at de sørger for at observere be-
boernes adfærd og tilstand og at handle relevant i den forbindelse. Medarbejderne 
er opmærksomme på fx tryksår, urinvejsinfektioner og fald.   

Medarbejderne kan faglige korrekt beskrive, hvad der skal kontrolleres, når der gi-
ves medicin.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at plejen planlægges med udgangspunkt i kontaktper-
sonsordningen, beboernes kompleksitet og medarbejdernes kompetencer.  

Ifølge medarbejderne har de fokus på at forberede og planlægge plejen for at 
undgå forstyrrelser i selve plejesituationen. I den forbindelse er buddyordningen 
værdifuld, da ens buddy kan hjælpe på fællesarealerne og i forhold til øvrige be-
boere, imens man udfører pleje hos en beboer og gerne vil undgå forstyrrelser. 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til tilbagemeldinger ved 
ændringer i en beboers tilstand eller adfærd. Der udføres TOBS og kontaktes rele-
vante kollegaer eller samarbejdspartnere. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Det er medarbejdernes oplevelse, at de som udgangspunkt kan udføre dokumenta-
tionen uden forstyrrelser. Medarbejderne oplever ikke, at det altid er muligt at gå 
fra og få den nødvendige tid til at dokumentere mere tidskrævende dokumenta-
tion. Det er dog muligt at planlægge dette.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan de sikrer en respekt-
fuld og anerkendende kommunikation med beboerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har 
beboernes selvbestemmelse i fokus, og at de arbejder ud fra en individuel og rehabiliterende tilgang. 
Tilsynet vurderer, at det tværfaglige samarbejde fungerer hensigtsmæssigt. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til faktorer, der skaber tryghed og sikkerhed for be-
boerne. 
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Det er muligt at få hjælp og sparring til dokumentationsopgaven ved behov fx hos 
plejecentrets kvalitets- og udviklingssygeplejerske.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Instrukser og vejledninger findes i VAR og på intranettet, og informationer i rela-
tion til ydelserne findes i Indsatskataloget.    

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at en besøgsplan skal indeholde individuelle og handle-
vejledende beskrivelser af beboernes behov for pleje gennem hele døgnet. Beskri-
velserne skal tage udgangspunkt i beboernes ressourcer. Besøgsplanerne skal opda-
teres i forbindelse med ændringer i beboernes hjælp. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Handlingsanvisningerne skal indeholde detaljerede beskrivelser af, hvordan hand-
lingen skal udføres. Medarbejderne forklarer, at der skal udarbejdes handlingsan-
visninger i forhold til sygeplejefaglige indsatser. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har ingen bemærkninger.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt oplever tilfredsstillende arbejdsgange i relation til plejen 
og dokumentationen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er bekendte med, hvor de kan finde 
instrukser, vejledninger og procedurer.   

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlings-
visninger.  

Tilsynets samlede vurdering  

-  
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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 2020” 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 beboerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybde-
gående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på 
plejecentret. 

 

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  

• Der findes ikke fejl og mangler eller at de fundne forhold kun har yderst ringe risiko for borge-
ren. Kategorien anvendes, hvis der findes et godt, solidt og systematisk kvalitetsarbejde på en-
heden. 

2 – Godt og tilfredsstillende 

• Kategorien anvendes, hvis der kun findes få fejl og mangler, som ikke har nogen særlig risiko for 
borgeren. Fejlene er som hovedregel lokaliseret på forskellige områder og kan korrigeres i løbet 
af kort tid. Der findes et solidt kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler enkelte forhold 
for at det er helt optimalt. Der er fulgt op på sidste års tilsyn. 

3 – Mindre tilfredsstillende 

• Der findes forhold med risiko for borgerens helbred og autonomi, men det drejer sig ikke om 
alvorlige fejl. Enkeltstående fejl med mere alvorlig risiko kan også medføre denne konklusion. 

• Der findes et kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler nogle forhold for at det er tilfreds-
stillende og systematisk nok. 

4 – Alvorlige fejl og mangler med stor risiko for beboernes helbred og autonomi 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

5 – Alvorlig kritik 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

 
Forskellen fra kategori 4 til 5 er, at hvis der er fare for borgernes sikkerhed i en sådan grad, at det er 
nødvendigt, at der omgående gribes ind er resultatet kategori 5. 
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2020”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejecentre, der skal modtage tilsyn i aften- eller weekend-
timer. 

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 uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tvær-
gående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 

 

 

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 

 

Rapporten er læst igennem og jeg finder ingen faktuelle fejl.  

 

Venlig hilsen  

Mie Nicolaisen 
Forstander 

Ørestad Plejecenter   
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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. 


