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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 de indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, 
der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

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

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode samt kontaktoplysninger 
til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Mette Norré Sørensen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0475 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: meo@bdo.dk ¨ 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Center for Demens, Lindehusene, Alléen 4 og Alléen 6, 2200 København N 

Leder: Lone Vistisen 

Antal boliger: 59 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 12. oktober 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere (en ufaglært medarbejder, to social- og sundhedsassi-
stenter og en ergoterapeut) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Breck Johansson, Manager og sygeplejerske 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

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

 

Tilfredsstillende  

 

Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, 
og at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at organiseringen på en 
særdeles tilfredsstillende måde understøtter plejehjemmets kvalitetsarbejde og udvikling. 

 

I forbindelse med tilsynet er der udført to observationsstudier. Et observationsstudie af den personlig pleje 
og støtte og et observationsstudie af frokostmåltidet. 

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen under observationsstudiet af hjælp til personlig pleje foregår 
på særdeles tilfredsstillende vis. Kommunikationen er respektfuld og anerkendende og tilpasset beboerens 
behov. Plejen er kompenserende, og beboeren virker tryg ved at modtage hjælpen. Beboerens selvbestem-
melse sikres ved løbende information til beboeren. Det er tilsynets vurdering, at den personlige pleje er 
særdeles tilfredsstillende organiseret og hensigtsmæssigt tilrettelagt. Tilsynet vurderer, at beboeren får 
den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som beboeren har behov for og er vant til. Det er dog 
tilsynets vurdering, at der under både plejen og hjælpen til praktisk støtte sker mindre tilfredsstillende 
overholdelse af gældende retningslinjer for at sikre korrekt håndhygiejne. 

 

Under observationsstudiet af frokostmåltidet er det tilsynets vurdering, at der forekommer forskellige situ-
ationer, hvor medarbejdernes kommunikation er mindre tilfredsstillende, og hvor kommunikationen sker på 
en måde, der skaber forstyrrelser under måltidet. Tilsynet vurderer, at der fra forskellige støjkilder generelt 
forekommer en del støj under måltidet. Det er tilsynets vurdering, at beboernes selvbestemmelse sikres 
ved, at der gives valgmuligheder, når dette er relevant. Tilsynet vurderer, at der sikres en rehabiliterende 
tilgang under måltidet i det omfang, det er muligt. Tilsynet vurderer, at det i organiseringen af måltidet 
bør have høj prioritet, at flest mulige medarbejdere sidder med omkring måltidet, og således i højere grad 
efterlever værtsrollen og støtter de beboere, der måtte have behov herfor. Tilsynet vurderer, at støtten til 
indtagelse af måltidet i et tilfælde er mindre tilfredsstillende, idet hjælpen ikke sker på en korrekt faglig 
måde. Tilsynet vurderer, at en beboer har problemer med at spise sin mad, og at der i den forbindelse 
opstår fejl i forhold til den mad og væske, som beboeren tilbydes. 

 

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen og samværet på fællesarealerne på særdeles tilfredsstil-
lende vis bidrager til en hyggelig stemning. Tilsynet vurderer, at der kommunikeres i en respektfuld og 
anerkendende tone til beboerne. På plejehjemmet er der et varieret tilbud om aktiviteter, der er tilpasset 
målgruppen. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med at bo på plejehjemmet. Beboerne oplever livskva-
litet, selvbestemmelse og tryghed i hverdagen. Beboerne er meget tilfredse med hjælpen, og de oplever at 
blive inddraget. Det er tilsynets vurdering, at beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats 
svarer til deres behov. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at rengøringsstandarden i boligerne og omkring 
beboernes hjælpemidler er særdeles tilfredsstillende.  

Beboerne har forskellige oplevelser af kontinuiteten i plejen, men beboerne problematiserer ikke, at der i 
perioder har været skiftende medarbejdere. Det er tilsynets vurdering, at beboerne og de pårørende på 
særdeles tilfredsstillende vis oplever en respektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbejdernes 
side, og at beboerne oplever respekt for deres privatliv og for personlige grænser.  
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Beboerne udtrykker glæde ved at deltage i plejehjemmets aktiviteter. Tilsynet vurderer, at enkelte beboere 
har oplevelser omkring sektorovergange og i den forbindelse oplever, at kommunikationen mellem lægen 
og plejehjemmet er velfungerende. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med madens kvalitet. Tilsynet vurderer, at enkelte 
beboere har oplevelsen af, at de ikke bliver inddraget i forhold til ønsker for maden. Tilsynet vurderer dog, 
at der er et relevant fokus på at sikre hensyntagen til individuelle ønsker, når der er noget på menuen, som 
en beboer ikke bryder sig om. Beboerne giver udtryk for at opleve en god og hyggelig stemning i forbindelse 
med måltidet. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for kvalitetsarbejdet. 
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvorledes 
der sikres respektfuld kommunikation, hvorledes beboernes selvbestemmelse sikres samt hvorledes rehabi-
litering i leveringen af hjælpen sikres. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har et relevant fokus 
på at sikre tværfaglig sparring samt særdeles tilfredsstillende fokus på, hvorledes der arbejdes med at skabe 
sikkerhed og tryghed for beboerne. Medarbejderne kan på særdeles tilfredsstillende måde redegøre korrekt 
for medicinadministration. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan re-
degøre for arbejdsgange omkring den personlige pleje og dokumentationen. Tilsynet konstaterer, at med-
arbejderne har forskellige oplevelser af tidspres i forhold til dokumentationsarbejdet, men det er tilsynets 
vurdering, at der ledelsesmæssigt er fokus herpå. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfreds-
stillende måde kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger. Det er tilsynets vur-
dering, at medarbejderne oplever, at besøgsplaner og handlingsanvisninger anvendes som et dagligt redskab 
i praksis. Det er tilsynets vurdering, at der med fordel kan rettes et ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at 
alle medarbejdere føler sig introduceret til, hvorledes besøgsplaner skal udarbejdes. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for anvendelsen af instrukser og vejlednin-
ger. 

 

Tilsynet vurderer, at samarbejdet med pårørende bør sættes på dagsordenen som et emne til faglig reflek-
sion med medarbejderne. Dette bør ske som led i at sikre, at alle medarbejderne får viden om de ledelses-
mæssige tiltag, der gøres - og som led i at skærpe medarbejdernes fokus på at tale med de pårørende om 
beboernes hverdagsliv og trivsel 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 flere situationer, hvor der ikke 
sker overholdelse af gældende retningslinjer for 
at sikre korrekt håndhygiejne. 

 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
medarbejderne følger gældende retningslinjer i for-
hold til at sikre korrekt håndhygiejne. 

Tilsynet bemærker, at der under observationsstu-
diet af frokostmåltidet observeres flere områder, 
hvor der kan udvikles på afholdelsen af måltidet. 
Tilsynet observerer at: 

• Der sker omtale af beboerne i tredje per-
son. Ligeledes taler medarbejderne om 
medarbejderrelaterede emner, hvor be-
boerne ikke involveres.  

Tilsynet anbefaler at: 

 

• Det i et fagligt forum drøftes, hvordan der 
kommunikeres på fællesarealerne, så bebo-
erne ikke omtales i 3. person, at dialogen 
inddrager beboerne, og så medarbejderne 
ikke bidrager med forstyrrelser under målti-
det. 

• Der rettes et fagligt og målrettet fokus på, 
hvorledes der i endnu højere grad kan sikres 
den nødvendige ro under måltiderne. 
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• Der er en del unødig støj under måltidet, 
dels fra tv-apparater, dels fra et tilstø-
dende kontor og fra medarbejdere i køk-
kenet. 

• Der er mangel på tilstedeværelse af med-
arbejdere et par gange under måltidet. 

• Støtten til at spise i et tilfælde ikke sker 
på en faglig korrekt måde.  

• En beboer har problemer med at spise sin 
mad, og der opstår tvivl i forhold til den 
mad og væske, beboeren tilbydes. 

• Medarbejderne undervises i principperne bag 
”Det Gode Måltid”. Herunder anbefales det, 
at medarbejdernes værtsrolle og opgaver un-
der måltidet præciseres og drøftes ud fra et 
fagligt perspektiv. 

• Det i et fagligt forum drøftes, hvorledes det 
bedst sikres, at beboerne tilbydes den rette 
mad – herunder med særligt fokus på madens 
konsistens. 
 

Tilsynet bemærker, at enkelte beboerne har op-
levelsen af, at de ikke bliver inddraget i forhold 
til ønsker for maden. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes et ledelsesmæssigt 
fokus på, hvorledes det kan sikres, at beboerne i hø-
jere grad oplever medinddragelse i forhold til målti-
det. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på 
sidste års tilsyn 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til lugtgener på en afdeling, 
medarbejdernes italesættelse af manglende tid til dokumentationsarbejdet, medar-
bejdernes usikkerhed omkring brugen af e-tavler samt en anbefaling i forhold til med-
arbejdernes oplevelse af at have et stort ansvar, når de er på weekend-vagt. 

Lederinterviewet afholdes med forstander, en afdelingsleder og kvalitetssygeplejer-
sken. 

Ledelsen oplyser, at der i forhold til anbefalingen om urinlugt allerede var iværksat 
en socialpædagogisk handleplan ved tilsynets sidste besøg, men denne havde blot 
endnu ikke haft den ønskede effekt. Det oplyses, at der efterfølgende har været god 
effekt af indsatsen, og at lugtgener er ophørt. 

I forhold til anbefalingen om dokumentationen oplyser ledelsen, at der har været 
iværksat flere indsatser. Alle social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker har væ-
ret på kursus i omsorgssystemet med henblik på at ensarte dokumentationen. Det op-
lyses, at der er lavet en plan for en fælles indsats for introduktion og brush-up forløb 
med de andre plejehjem i De Gamles By. Der arbejdes med workshops, e-learning og 
faste beboergennemgange. Målet er, at alle kender til kravene på dokumentationsom-
rådet. 

Anbefalingen omkring brug af e-tavler har medført, at kvalitetssygeplejersken er ud-
peget som tovholder for undervisningen, og der er udpeget en nøgleperson på hver 
etage. Tovholderen indkalder løbende til opsamling omkring funktionaliteten af tav-
lerne, og nøglepersoner vidensdeler herefter med deres kolleger. I B-huset holdes der 
tavlemøde hver morgen, hvor roller og ansvarsområder fordeles. I A-huset afholdes 
tavlemøderne senere på dagen for at imødekomme beboernes døgnrytme. Lederne 
oplyser, at de ikke deltager i tavlemøderne med faste intervaller, men at den koordi-
nerende sygeplejerske jævnligt deltager i hvert hus. Lederne oplever, at det er for-
skelligt, hvordan etagerne anvender e-tavlen. Der er enkelte etager, der endnu ikke 
anvender alle funktioner, og derfor er der fokus på at sikre tilbud om generel under-
visning, hvor kobling af e-tavler og Cura indgår som et led i forbedringsindsatsen. 

Ledelsen oplyser, at der er etableret en ansvarshavende social- og sundhedsassistent i 
dagvagt i weekenderne for at imødekomme anbefalingen om at skabe mere tryghed 
for medarbejderne. Denne vagt går på skift og er placeret i en fast turnus. Der fore-
ligger en fast funktionsbeskrivelse, som medarbejderne selv har været med til at ud-
forme. Det er ledelsens oplevelse, at dette har medført en større følelse af tryghed 
for medarbejderne i weekendvagterne. Der er fortsat ligeledes ansvarshavende vagter 
om aftenen og om natten.  

Særlige fokus-
områder i kvali-
tetsarbejdet  

I forhold til forbedringsindsatsen oplyser ledelsen, at der er et særligt fokus på at 
styrke medicinhåndteringen, som er det emne, der fylder mest i UTH-indberetnin-
gerne. Fx har der været arbejdet med kvittering for ikke-dispenserbar medicin. 

Kvalitetssygeplejersken udfører ugentlige audits og gennemgang af UTH’er, og på bag-
grund af disse data udvælges særlige fokusområder, der arbejdes med på kvalitets-
tavlemøder. Der arbejdes i øjeblikket med forskellig fokus i de to huse, men der er 
implementeret ugentlige kvalitets-tavlemøder i dag- og aftenvagt for hvert hus, hvor 
alle, der er på arbejde, deltager. Her gennemgås auditresultaterne, og ved behov 
iværksættes videre undersøgelser.  
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Som led i forbedringsarbejdet arbejdes der med PDSA-modellen, og der er oplevet en 
væsentlig fremdrift i resultaterne efter kvalitetsarbejdet er gjort lokalt. Der afholdes 
større fælles-kvalitetsmøder, ca. hver 5 uge, hvor resultaterne fremføres. Arbejdet 
visualiseres via grafer og figurer, da der er erfaring for, at dette motiverer og giver 
gode resultater. Ledelsen oplever et stort engagement i medarbejdergruppen. 

Ledelsen oplyser, at der er fokus på hygiejne og især håndhygiejnen. Læring foregår 
blandt andet gennem hygiejnespil og UV-lyskasse til at synliggøre vigtigheden af god 
håndhygiejne. Plejehjemmet har en plan om at afholde to hygiejneuger årligt. Det op-
lyses endvidere, at der ugen før har været demensuge, som har budt på forskellige ar-
rangementer. 

Ledelsen fortæller, at der i foråret har været arbejdet med BPSD (Behavioral and 
Psychological Symptoms of Dementia), hvor undervisning af videnspersoner og de-
mensvejledere har medført en implementeringsplan, som har hjulpet med at organi-
sere og strukturere beboerkonferencerne. Hertil tillægges en NPI-screening (neuro-
psykiatrisk vurdering). Ledelsen fortæller, at der arbejdes med Tom Kitwoods teori 
om personcentreret omsorg, og denne tilkobles til BPDS-konferencens resultater.  

Emnerne dysfagi, ernæringsscreening og kommunens strategi på måltidsområdet kom-
mer til at indgå i den samlede introduktion for at sikre kendskab til området, og pla-
nen er, at en ergoterapeut skal på kursus i FOTT (Facial-Oral-Tract-Therapy). 

Ledelsen oplyser, at der ydermere er plan for baseline på dokumentations- og hygiej-
neområdet, hvilket der i øjeblikket arbejdes med at indsamle data omkring. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Der er forskellige faglige netværk på tværs af enhederne på Lindehusene. De fag-
lige netværk mødes med henblik på at fremme demensindsatsen gennem vidensde-
ling. Fx er der arbejdet med fysisk aktivitet, musik og kognitiv stimulation. 

Ledelsen oplever, at samarbejdet med de andre enheder er vigtigt for kontinuite-
ten i beboernes forløb. Der er også et stort pårørendetilbud i Trænings- og rådgiv-
ningscentret, der hører under Lindehusene. Der opleves et godt samarbejde på for-
standerniveau i et netværk faciliteret af forvaltningen. 

Ledelsen oplyser, at de har et stort ønske om at arbejde med årshjul for at få et 
bedre overblik over centrale og lokale indsatser. 

Det oplyses, at der er ansat en ergoterapeut, som indgår i plejen. Ønsket er to er-
goterapeuter, men i øjeblikket er der en vakant stilling. Det er ledelsens oplevelse, 
at den tværfaglige medarbejderstab komplimenterer hinanden til gavn for bebo-
erne. 

I kvalitetsmøderne deltager afdelingslederne, kvalitetssygeplejersken, de koordine-
rende sygeplejersker, de ansvarshavende aftenvagter og to medarbejdere. Ønsket 
er, at der på sigt er fire basismedarbejdere repræsenteret. 

Kvalitetssygeplejersken udarbejder et kort referat, der ligger på Teams, så alle kan 
følge med i status for forbedringsarbejdet. 

Ledelsen giver endvidere eksempel på et projekt, hvor der arbejdes med imple-
mentering af små og gode hverdagsændringer. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på anbefalingerne fra sidste til-
syn. Tilsynet vurderer endvidere, at der på særdeles tilfredsstillende vis er arbejdet med relevante em-
ner 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 bemærker medarbejdernes intervention med bebo-
erne. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere: 

Medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og anerkendende tone til beboeren. 

Beboeren kommer med høje lyde under plejen. Medarbejderne taler stille og roligt 
til beboeren for at berolige vedkommende. En af medarbejderne opfordrer flere 
gange beboeren til at holde hendes hånd. 

Medarbejderne kommunikerer kun sparsomt med beboeren under plejeforløbet, 
hvilket er helt i overensstemmelse med beboerens behov.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne sidder ved fire borde i spisestuen.  

En medarbejder hjælper en beboer med at spise. Medarbejderen nævner, hvad 
der tilbydes og understøtter beboerne ved hjælp af dialog og støtte. 

En beboer ønsker ikke at spise. Beboeren står i køkkenet, og en medarbejder tilby-
der beboeren mad. Beboeren bliver vred, og da medarbejder igen spørger til, om 
beboeren er sulten, udtrykker beboeren ”Det har jeg svaret på mange gange”. 
Medarbejderen afværger yderligere diskussion og giver beboeren tilbud om en ci-
garet og en kop kaffe, hvilket beboeren accepterer. Tilsynet observerer således, at 
medarbejderen arbejder ud fra den personcentrerede tilgang. 

Der er en del støj i lokalet fra flere støjkilder. Dels er TV’et i spisestuen tændt, og 
der høres lyd fra et TV i en bolig, hvor døren står åben. Der er ved at blive flyttet 
nogle møbler/inventar via elevatoren på gangen i umiddelbar tilknytning til spise-
stuen, hvilket ligeledes giver en del støj. Al trafik til elevatoren og kontorerne er 
kun afskærmet af en tynd flytbar skærm. Tilsynet observerer, at det trækker me-
get fra indgangspartiet. 

Hertil kommer høj tale og grin fra et nærliggende kontor på gangen. Efter nogen 
tid kommenterer en medarbejder i spisestuen på dette og går ind og beder kolle-
gaerne om at lukke døren. 

Flere medarbejdere opholder sig  i køkkenet under måltidet, hvilket skaber en del 
støj i spisestuen. Efter lidt tid er der ligeledes samtale mellem medarbejderne, 
der opholder sig i køkkenet. Medarbejderne taler flere gange om enten en beboer 
eller en beboers mad. Beboerne, der tales om, er til stede i spisestuen. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen på en særdeles tilfredsstillende måde understøtter plejehjemmets 
kvalitetsarbejde og udvikling. 
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En medarbejder kalder en beboer for ”skat”. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere: 

Beboeren kan ikke selv tage initiativ eller udtrykke behov. Medarbejderne infor-
merer løbende beboeren om, hvad der skal ske gennem hele plejeforløbet. 

Beboeren synes at være tryg ved at modtage hjælpen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der er forskel på den mad, beboerne tilbydes. Tilsynet observerer, at maden er til-
passet beboernes behov. Beboerne spørges, om de fx ønsker drikkevarer. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere: 

Beboeren har kun få ressourcer, der kan inddrages, og beboeren får således fuld 
støtte til den personlige hygiejne. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne får serveret deres mad portionsanrettet på tallerkener. De beboere, der 
kan, spiser selv deres mad. En beboer støttes til at spise ved, at medarbejderen 
sidder ved siden af beboeren. Medarbejderen forlader dog bordet, før måltidet er 
færdigt. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere: 

De to medarbejdere fordeler opgaverne imellem sig, og således foregår plejeforlø-
bet på en systematisk og god måde. Medarbejderen, som er uddannet social- og 
sundhedshjælper, udfører størstedelen af hjælpen til personlig pleje. Den anden 
medarbejder, som er ufaglært, hjælper til ved mobilisering, øvre personlig pleje 
og påklædning. Samme medarbejder har under plejeforløbet fokus på at gøre be-
boeren tryg i situationen. 

Hjælpen udføres i et tempo afstemt beboerens behov.  
 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Der er fem medarbejdere til stede omkring måltidet. Kun to medarbejdere sidder 
med ved bordene. De resterende medarbejdere opholder sig i det tilstødende køk-
kenområde og går til og fra køkkenet. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Observationsstudie af personlig pleje:  

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen på særdeles tilfredsstillende vis er respektfuld og aner-
kendende og tilpasset beboerens behov. Plejen er kompenserende, og beboeren virker tryg ved den 
modtagne hjælp. Beboerens selvbestemmelse sikres ved løbende information til beboeren. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Tilsynet vurderer, at der forekommer forskellige situationer, hvor medarbejdernes kommunikation er 
mindre tilfredsstillende, og hvor kommunikationen sker på en måde, der skaber forstyrrelser under mål-
tidet. Tilsynet vurderer, at der fra forskellige støjkilder generelt forekommer en del støj under målti-
det. Det er tilsynets vurdering, at beboernes selvbestemmelse sikres ved, at der gives valgmuligheder, 
når dette er relevant. 

Tilsynet vurderer, at der sikres en rehabiliterende tilgang under måltidet i det omfang, det er muligt. 
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En beboer hjælpes til bordet lidt senere end de andre beboere. Medarbejderen 
sætter beboeren til rette og går ud i køkkenet. En anden beboer sætter sin brugte 
tallerken og ske foran den nytilkomne beboer. Den nyankomne beboer putter 
skeen i munden og sidder med denne. Medarbejderen kommer tilbage og fjerner 
ske og tallerken. Efter noget tid kommer beboerens mad, og medarbejderen hjæl-
per beboeren med at spise på en faglig korrekt måde.  

En beboer er meget forkølet og trænger til hjælp med håndhygiejnen. Der er ingen 
medarbejdere ved dette bord, og beboeren modtager ingen hjælp. 

En medarbejder, der ikke deltager i måltidet, kommer under måltidet ind med en 
stak tallerkner fra et nærliggende kontor. Medarbejderen skal forbi spisestuen for 
at komme ud i køkkenet. Dette skaber nogen uro i spisestuen. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere: 

Beboeren kan ikke inddrages i udførelsen af praktiske opgaver. 

Der foretages sengeredning og oprydning i boligen. En af medarbejderne spritter 
sengen af, da hun konstaterer, at den er våd af urin. Medarbejderen har handsker 
på til opgaven. Medarbejderen holder pause i sengeredningen og forlader boligen 
med handskerne på. Handskerne tages først af, efter at medarbejderen har forladt 
boligen. 

Gardiner rulles fra, og der luftes ud. 

 

Observationsstudie af et frokostmåltid: 

En medarbejder stiller sig imellem to beboere, der sidder ved bordet. Medarbejde-
ren står op og hjælper begge beboere med at spise og drikke. Medarbejderen fast-
holder denne position i noget tid. Medarbejderen er venlig og hjælpsom over for 
beboerne. 

En beboer sidder alene og spiser. Beboeren får sin mad galt i halsen og hoster be-
sværet. Efter lidt tid træder fire forskellige medarbejdere til for at hjælpe beboe-
ren. En medarbejder, der kender beboeren, konstaterer, at madens art ikke er 
velegnet for beboeren, og medarbejderen tilbyder beboeren en anden ret. En an-
den medarbejder fortæller, at denne også havde overvejet, at retten nok ikke var 
velegnet til beboeren. En tredje medarbejder kommer med et glas saftevand til 
beboeren og stiller det foran beboeren på bordet. Den første medarbejder beder 
medarbejderen om at fjerne glasset, da der skal fortykningsmiddel i væsken for at 
forhindre fejlsynkning. Medarbejderen, der ville tilbyde saftevandet, er uforstå-
ende og vidste ikke, at beboeren har brug for fortykningsmiddel.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Observationsstudie af personlig pleje:  

Det er tilsynets vurdering, at den personlige pleje er særdeles velorganiseret og hensigtsmæssigt tilret-
telagt. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Tilsynet vurderer, at det i organiseringen af måltidet bør være høj prioritet på, at flest mulige medar-
bejdere sidder med omkring måltidet, så de i højere grad efterlever værtsrollen og støtter de beboere, 
der måtte have behov. 

Tilsynet vurderer, at aktivitet og opgaveløsning i køkkenet skaber visse forstyrrelser og uro omkring 
måltidet.  
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Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere: 

Beboeren kan ikke inddrages i plejen. 

Beboeren får hjælp til øvre og nedre personlig pleje i sengen.  

Tilsynet bemærker, at medarbejderen, der udfører hjælpen til nedre hygiejne, 
ikke foretager afspritning af hænder efter handskeskift. Tilsynet bemærker flere 
situationer, hvor der foretages handskeskift, men ikke håndvask eller afspritning af 
hænder efterfølgende.  

Efter endt pleje forflyttes beboeren med lift fra seng til stol. Forflytningen sker på 
en korrekt måde. Beboeren får børstet sine tænder og køres ud i den fælles spise-
stue, hvor der serveres morgenmad. Tilsynet bemærker, at medarbejderen, der 
kører beboeren ud i spisestuen, ikke vasker eller spritter hænder, før hun forlader 
boligen. Medarbejderen vasker først hænder i køkkenenheden på fællesarealet. 

Således observeres det, at ingen af de to medarbejdere foretager håndvask eller 
afspritning af hænder, før de forlader boligen.  

En af medarbejderne udleverer medicin og foretager den nødvendige kontrol her-
af. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Tilsynet observerer, at en medarbejder hilser venligt på alle beboere, mens hun 
går ned ad gangen. Medarbejderen bevæger sig roligt, smiler, og har god tid til 
alle. Der ses flere eksempler på, at medarbejderne i deres kommunikation og ad-
færd møder beboerne ud fra en personcentreret tilgang. 

På fællesarealet leger en hund med en bold. Hunden tilhører en medarbejder, og 
tilsynet oplyses om, at beboerne er meget glade for hunden. 

Et fællesareal er indrettet med reoler og et siddearrangement, der indbyder til, at 
man sætter sig. Tilsynet bemærker, at der under hele tilsynsbesøget står en del 
papkasser i fællesområdet. Det oplyses, at begge elevatorer på en afdeling er gået 
i stykker, og derfor er stueetagen blevet opsamlingssted for de andre etagers ble-
levering, varer og linned. 

Der hilses venligt på de beboere, som kommer ud i den fælles spisestue. Medarbej-
derne spørger venligt, om beboerne har sovet godt og forsikrer dem om, at deres 
morgenmad snart vil være klar. 

Medarbejderne banker på, før de går ind til beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Tilsynet vurderer, at beboeren får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som beboeren har 
behov for og er vant til. Det er dog tilsynets vurdering, at der under både plejen og hjælpen til praktisk 
støtte sker mindre tilfredsstillende overholdelse af gældende retningslinjer for at sikre korrekt håndhy-
giejne. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Tilsynet vurderer, at støtten til indtagelse af måltidet i et tilfælde er mindre tilfredsstillende, idet 
hjælpen ikke sker på en faglig korrekt måde. 

Tilsynet vurderer, at en beboer har problemer med at spise sin mad, og at der opstår fejl i forhold til 
den mad og væske, som beboeren tilbydes. 
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Om formiddagen sidder flere beboere i den fælles spisestue og spiser morgenmad. 
To beboere sidder over for hinanden. Beboerne taler ikke sammen, men synes at 
hygge sig med måltidet. 

Medarbejderne er omkring beboerne og støtter, når der er behov. 

Sociale aktiviteter Ledelsen oplyser, at der på nogle af afdelingerne primært er tilbud om en-til-en 
aktivitet, idet beboerne ikke magter at deltage i aktiviteter med flere deltagere, 
grundet deres kognitive formåen. Flere beboere har størst glæde ved at være i so-
cialt samvær med medarbejderne. Beboerne profiterer af medarbejdernes nær-
vær. Leder oplyser, at der i arbejdet med den personcentrede tilgang er fokus på, 
at medarbejderne udviser nærvær over for beboerne. 

På andre afdelinger har beboerne glæde af fællesaktiviteter, som eksempelvis sto-
legymnastik og musikarrangementer, og derfor er man opmærksom på at sikre fa-
ste tilbud herom. 

Eksempler på aktiviteter observeret på fællesarealer: 

• En beboer sidder afslappet i en sækkestol og spiser et stykke franskbrød. 
Beboeren synes at hygge sig i situationen. 

• På en afdeling spilles der stille og rolig musik i radioen. 

• En beboer sidder og småblunder med en demensdukke i favnen. 

• En beboer sidder og vinker. Tilsynet observerer flere gange, at medarbej-
derne vinker tilbage, hvilket beboeren reagerer positivt på. 

• En beboer spørges, om hun har lyst til at gå med medarbejderen ind i boli-
gen, hvor hun kan se en af de film, hun er så glad for. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Tilsynet bemærker, at flere af beboerne på grund af hukommelsesmæssige udfor-
dringer ikke kan svare på tilsynets spørgsmål. 

Fem ud af otte beboere kan svare relevant. 

Generelt beskriver beboerne, at de er glade for at bo på plejehjemmet, og at de 
er trygge ved hjælpen: 

• ”Jeg føler mig tryg og har det godt – Jeg laver tit lidt sjov i hverdagen, så 
det ikke bliver for trist”. 

• ”Det er et dejligt sted at bo”. 

• ”Jeg havde nogle spørgsmål i forbindelse med noget nyt medicin, så rin-
gede min kontaktperson efter sygeplejersken, som kom med det samme og 
gav sig god tid til at fortælle. Det var meget trygt”. 

• ”Der er en god humor i afdelingen - både blandt personalet og beboerne”. 

• ” Det er forfærdeligt, at man skal bo sådan et sted, og at man ikke kan 
klare sig selv, men de er søde – det går fint”. 

Sidstnævnte beboer fortæller, at det aldrig har været beboerens ønske at skulle 
bo på et plejehjem, men at det dog er den bedste løsning.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen og samværet på fællesarealerne på særdeles tilfreds-
stillende vis bidrager til en hyggelig stemning. Tilsynet vurderer, at der kommunikeres i en respektfuld 
og anerkendende tone til beboerne. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, der er tilpasset målgruppen. 
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Selvbestemmelse Beboerne oplever i vid udstrækning, at de har selvbestemmelse og medindflydelse 
på egen hverdag: 

• ”Meget – helt bestemt! Jeg har en elcykel, som jeg bruger flittigt. Det 
støtter personalet op omkring, så jeg kommer ud stort set hver dag”. 

• ”Når man ikke kan klare sig selv, er det her det bedste alternativ”. 

• ”Det synes jeg, der er ingen, der prøver at bestemme over mig”. 

En beboer trækker lidt på svaret om selvbestemmelse og siger: 

• ” Der er regler - jeg må ikke cykle uden cykelhjelm. Man skal også have en 
GPS på – man ligner et fastelavnsris. Men jeg bider det i mig for at komme 
ud og cykle”. 

Beboeren kommer frem til, at reglerne nok er ret fornuftige. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Generelt oplever beboerne, at hjælpen til den personlig pleje er afstemt med de-
res behov. Beboerne beskriver, at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. En 
enkelt beboer beskriver, at det også handler meget om den personlige kemi mel-
lem personalet og beboeren. 

Flere nævner, at der altid er mulighed for at få yderligere hjælp, hvis de har brug 
for det. 

Beboerne udtaler: 

• ”Jeg klarer faktisk stort set mig selv, men jeg har været syg én gang, hvor 
jeg havde behov for hjælp til bad, og det fik jeg uden problemer”. 

• ”Jeg synes, de alle er gode og altid flinke til at hjælpe”. 

• ”Jeg kan meget selv, men de hjælper mig med badet – det har jeg det 
bedst med”. 

 

Beboerne oplever, at de inddrages i plejen og daglige gøremål i det omfang, det er 
muligt: 

• ”Nogle gange kan de godt finde på at bede mig om at hjælpe til, og så gør 
jeg det som regel”. 

• ”Jeg var kendt som ”grillmesteren”, da jeg boede derhjemme, og nu er 
jeg også blevet grillmester her i afdelingen. De spørger mig tit, om jeg 
ikke kan hjælpe til med maden. Det er faktisk dejligt”. 

• ”Ja, i dén grad! Jeg dækker tit bord”. 
 

Alle beboerne oplever, at de får den ordinerede medicin til tiden. En enkelt be-
boer oplyser, at beboeren dagligt får udleveret en doseringsæske med medicin til 
selvadministration. 

 

Flere af beboerne har vanskeligt ved at redegøre for, hvad de vil gøre, såfremt de 
er utilfredse eller vil klage. Beboerne oplever generelt ikke, at der er noget at 
klage over. En beboer nævner, at man kan klage til kommunen eller sige det til 
medarbejderne eller forstander. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med at bo på plejehjemmet. Beboerne oplever livs-
kvalitet, selvbestemmelse og tryghed i hverdagen.  
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En beboer siger: 

• ”Jeg ville gå til vores afdelingschef, men jeg har kun haft behov for det 
én gang, da min cykel var udsat for hærværk. Hun handlede prompte, og 
så fik jeg lov at stille den i deres cykelskur, som er aflåst, og så har der 
ikke været problemer siden”. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til deres behov. 
Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse. Boligerne er rene og ryddelige, sva-
rende til beboernes ønsker. En enkelt beboer har mange ting liggende rundt om-
kring i boligen, men beboeren oplyser, at det er vigtigt for hende, at tingene ligger 
på deres faste plads, hvilket respekteres af medarbejderne. 

Hjælpemidlerne er rengjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Flere beboere udtrykker, at det er det samme hold af medarbejdere, der er om-
kring dem, og at de oplever kontinuitet i plejen og overholdelse af aftaler. 

Enkelte beboere oplever, at der er en del forskellige medarbejdere i afdelingen. 

Beboerne beskriver: 

• ” Der er nogen, der har været her i mange år, og så kommer der nye, der 
får en uddannelse”. 

• ”Der er desværre ofte vikarer, men jeg har en kontaktperson, som jeg er 
glad for”. 

• Det er tit forskellige, der kommer, men de ved trods alt, hvad de skal”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboerne oplever, at medarbejderne taler i en venlig, respektfuld og anerken-
dende tone’. 

Beboerne siger: 

• ” Alle folk taler pænt, det er dejligt at være her”. 

• ” De taler pænt, nydeligt, og hører på, hvad man siger”. 

• ”Ja, her taler alle pænt – vi behandler generelt hinanden ordentligt”. 

 

En pårørende er på besøg og giver ligeledes udtryk for, at medarbejderne kommu-
nikerer i en venlig og respektfuld tone. Tilsynet bemærker, at en pårørende efter-
spørger mere information om, hvordan beboeren har det. Derudover efterspørges 
mere generel information om hverdagslivet på plejehjemmet. 

 

Beboerne oplever generelt, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv 
og personlige grænser. Beboerne udtaler: 

• ”Ja, alle banker på – og jeg tager ofte på weekend hos min familie. Det 
bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er meget tilfredse med hjælpen, og at de oplever at blive inddraget. 

Det er tilsynets vurdering, at beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til bebo-
ernes behov. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at rengøringsstandarden i boligerne og omkring bebo-
ernes hjælpemidler er særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har forskellige oplevelser af kontinuiteten i plejen, men beboerne pro-
blematiserer ikke, at der i perioder har været skiftende medarbejdere. 
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• ”Det er der meget respekt omkring – jeg kan være mig selv eller gå ud til 
de andre – det bestemmer jeg helt selv”. 

En beboer udtaler dog:  

• ”Det er begrænset, hvor meget privatliv man har her, men de blander sig 
ikke i ting, der ikke kommer dem ved i forhold til deres arbejde” (beboe-
ren kan ikke uddybe, men virker tilfreds). 

 

I forhold til tilbuddet om aktiviteter oplyser beboerne, at der er forskellige tilbud. 
En beboer fortæller, at der har været arrangeret spændende ture, og at der også 
fremadrettet er planer om forskellige busture, gåture og en tur til dyrehaven. Be-
boeren har også set film og nævner, at det har været rigtig godt. Beboeren delta-
ger i gymnastik. Der er indimellem tilbud om film, men beboeren kan bedst lide at 
se TV hos sig selv. 

• ” Vi er kommet i gang med gymnastik”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Flere af beboerne kan ikke svare relevant på spørgsmål tilknyttet sektorovergange, 
og enkelte beboere oplever, at det ikke har været aktuelt. 

En enkelt beboer oplyser, at beboeren selv taler med sin læge, mens to beboere 
har indtryk af, at det fungerer fint med kommunikationen om deres helbredsoplys-
ninger og samarbejdet mellem lægen og plejehjemmet. 

Beboer udtaler: 

• ”Der er ikke noget dér, jeg har indtryk af, at det fungerer – jeg har i 
hvert fald ikke oplevet problemer”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Generelt beskriver alle beboerne, at de er tilfredse med madens kvalitet.  

Beboerne udtaler: 

• ”Jeg er rigtig glad for maden, jeg synes faktisk den er god”. 

• ”Jeg husker ikke nogen dårlige oplevelser” 

• ” De laver lækker mad – god gammeldags mad”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne og de pårørende på særdeles tilfredsstillende vis oplever en re-
spektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbejdernes side. Tilsynet vurderer dog, at en pårø-
rende efterspørger mere dialog om, hvordan beboeren har det og mere generel information om hver-
dagslivet på plejehjemmet. Jf. beskrivelserne under mål 6 - Observation fra tilsynet. 

Tilsynet vurderer ligeledes, at beboerne oplever respekt for deres privatliv og for deres personlige 
grænser. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever glæde ved at deltage i plejehjemmets aktiviteter. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne på særdeles tilfredsstillende vis oplever, at overgange mellem lægen og 
plejehjemmet er velfungerende. 
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En enkelt beboer er mindre tilfreds. Beboeren udtrykker, ”Jeg er lidt utilfreds, 
det er ikke altid den bedste – den kan godt være lidt kedelig”. 

En beboer fortæller, at man sagtens kan ønske noget bestemt mad eller udtrykke 
sin mening. Tre øvrige beboere har ikke oplevelsen af, at man kan komme med øn-
sker til maden. 

To beboere har oplevet, at der kan tages særhensyn, hvis man ikke bryder sig om 
maden. Beboerne udtaler: 

• ”Når der fx serveres fisk, så får jeg altid noget andet, den del er der hel-
digvis kommet styr på”. 

• ”Hvis jeg ikke kan lide maden, kan jeg altid få noget andet”. 
 

Alle beboere, der spiser ude i fælles-spisestuen, beskriver oplevelsen af, at der er 
god stemning og dialog omkring måltidet. 

Beboerne siger: 

• ”Vi forsøger altid at skabe god stemning, og personalet er flinke og sidder 
også gerne med ved bordet og hygger”. 

• ”Der er god stemning og folk er søde – vi laver også en del sjov omkring 
bordet”. 

• ”Det er et afbræk at komme ud og spise med de andre”. 

• ”Hvis det er nogle rare beboere, man sidder sammen med, er det fint nok. 
Ud over at det er et madsted, så er det også et samlingssted, hvor vi snak-
ker sammen”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der er fokus på kvalitetsarbejdet med medicinen, 
hvor fokus specielt er rettet på medicingivningen og dokumentationen af effekten 
af givet pn medicin, da man har konstateret fejl herved. Medarbejderne beskriver, 
at der gennemføres medicinaudits. 

Medarbejderne fortæller, at det er hygiejneuge i denne uge, og de beskriver for-
skellige tiltag, der arbejdes med. Eksempelvis skal der udføres håndhygiejne-test 
og laves øvelser, hvor man med hjælp fra UV-lyskasse afdækker, hvor der kan 
være inficeret med bakterier. 

I kvalitetsarbejdet er der fokus på at sikre korrekt og relevant dokumentation i de 
forskellige dokumenter i omsorgssystemet. 

I forbindelse med faglig dialog og brugen af e-tavler er man ligeledes opmærk-
somme på italesættelse af, hvad der skal dokumenteres og hvordan. 

Medarbejderne oplever, at arbejdet med e-tavler bidrager til at skabe et godt 
overblik over beboernes helhedssituation. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med madens kvalitet.  

Tilsynet vurderer, at enkelte beboere har oplevelsen af, at de ikke bliver inddraget i forhold til ønsker 
for maden. Tilsynet vurderer dog, at der er et relevant fokus på at sikre hensyntagen til individuelle øn-
sker, når der er noget på menuen, som en beboer ikke bryder sig om. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever en god og hyggelig stemning i forbindelse med måltidet. 
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Medarbejderne fortæller, at der afholdes kvalitetsmøder en gang ugentligt, hvor 
alle byder ind med problemafklaring og fastsættelse af mål. Der arbejdes med en 
kvalitetstavle med inddeling af forskellige områder, som eksempelvis mål, data, og 
audit. De anvender PDSA-metoden i forbedringsindsatsen. 

I forhold til demensindsatsen er der fokus på BSPD-arbejdet samt at udføre NPI-
screening, inden man har en beboerkonference. Alle beboere er screenet, og flere 
beboere er blevet screenet op til flere gange. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne beskriver, at de bruger en del nonverbal kommunikation, da de har 
en del beboere, som ikke har noget sprog. Særligt for disse beboere sætter medar-
bejderne også meget tydeligt ord på deres handlinger. En medarbejder beskriver, 
hvordan hun i et roligt toneleje sætter ord på beboernes handlinger, eksempelvis 
”jeg bliver bange nu”, hvis en beboer udviser en udadreagerende adfærd. Dette 
har medarbejderen positive erfaringer med.  

Medarbejderne beskriver, at det er vigtigt at være anerkendende og tale i øjen-
højde med beboerne, så beboerne oplever ligeværdighed. Medarbejderne har fo-
kus på at aflæse beboernes kropssprog, mimik og tale. 

Medarbejderne oplever et godt samarbejde med de pårørende, og de kommunike-
rer med beboerne ud fra de ønsker, de pårørende eller beboerne har givet udtryk 
for. 

Beboernes livshistorie anvendes i kommunikationen.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne kommer med eksempler på, hvordan beboernes selvbestemmelse 
understøttes i de små valg i hverdagen. 

Medarbejderne fortæller, at det ved indflytningen afsøges, hvordan beboerne øn-
sker at modtage hjælp til personlig pleje og ønsker for deres liv på plejehjemmet. 
Medarbejderne bruger ofte beboernes livshistorie til at understøtte beboernes øn-
sker. 

Medarbejderne redegør for anvendelse af klippekortsordningen, og hvordan det er 
beboerne, der bestemmer, hvordan klip skal anvendes. Der holdes regnskab med 
klippene i Cura. 

Rehabilitering Medarbejderne fortæller vedrørende rehabilitering, at de forsøger at inddrage be-
boernes ressourcer i videst muligt omfang. Ifølge medarbejderne er rehabilitering 
en integreret del af den daglige pleje og praktiske hjælp. Beboerne motiveres til 
fx at deltage i den personlige pleje under måltidet og i forbindelse med praktiske 
opgaver på fællesarealerne. 

Medarbejder beskriver, at aktiviteterne tager udgangspunkt i beboernes egne øn-
sker, og at de bruger motivation som redskab til at inddrage beboerne i relevante 
aktiviteter, der er tilpasset den enkeltes ressourcer.  

Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, at de sikrer sammenhæng i beboerforløb i forbindelse 
med fx udskrivelse fra hospital ved, at en sygeplejerske læser episkrisen/udskri-
velsesrapporten og ringer til hospitalet ved behov for yderligere oplysninger. Her-
efter deler sygeplejersken sin viden med resten af personalet på team-møder, og 
sygeplejersken foretager den relevante dokumentation. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet på særdeles tilfredsstillende 
vis.  
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Skal en beboer indlægges eller til kontrol på hospital, planlægges der følgeskab af 
de pårørende eller af personalet. 

Medarbejderne oplever, at der er et tæt samarbejde med huslægen, og der kan 
søges støtte og rådgivning fra andre tværfaglige medarbejdere i organisationen, 
hvilket bidrager til en høj faglighed i demensarbejdet. 

Ergoterapeuten sikrer mundtlig overlevering ved fx dysfagi-udredning og dokumen-
terer i besøgsplanen og i de øvrige dokumenter i Cura. 

Medarbejderne oplever det som meget trygt at have tværfaglige samarbejdspart-
nere til rådighed. 

En medarbejder beskriver, at hun er ansvarshavende i weekender. Medarbejderen 
fortæller, at rollen som ansvarshavende er blevet redefineret og nu opleves væ-
sentlig mere tryg og velfungerende. 

Medarbejderne har stort fokus på at indhente samtykke fra beboerne ved kontakt 
til læge. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at genkendelighed og kontinuitet skaber tryghed for be-
boerne. En medarbejder beskriver, hvordan der i planlægningen tages højde for at 
sikre kontinuitet bedst muligt. Alle beboere har en kontaktperson, og hvis denne 
er på arbejde, prioriteres det, at vedkommende udfører plejen for beboeren den 
pågældende dag. 

Medarbejderne fortæller, at de anvender hjælpemidler som fx Musicmind, de-
mensdyr og specielle stole i arbejdet med at skabe tryghed for beboerne. 

Nogle beboere har GPS. Medarbejderne fortæller, at nogle beboere er glade for 
hjælpemidlet, mens andre synes, den er for synlig og til gene. 

Medarbejderne beskriver, at de er særlig opmærksomme ved ændringer i beboer-
nes helbredsmæssige tilstand. Der reageres hurtigt på de observerede ændringer, 
og der sikres dokumentation af det, der observeres og handles på. 

Hvis der skal gøres særlige observationer, kan man gå to medarbejdere ind til en 
beboer og foretage observationerne sammen. 

I arbejdet med forebyggende indsatser orienterer medarbejderne sig i funktionsev-
netilstande for at få et overblik over beboernes helbredsmæssige tilstand og orien-
terer sig om, hvorvidt der er noget, de skal være særlig opmærksomme på. 

Medarbejderne har fokus på tidlig opsporing og giver eksempler på forebyggende 
observationer og handlinger i relation til tryksår og faldrisiko. Medarbejderne be-
skriver, hvordan de rette hjælpemidler tages i anvendelse til at understøtte den 
forebyggende tilgang. 

Medarbejderne er bekendte med forholdsregler ved eksempelvis MRSA. Der er 
vogne, hvor der er alle de remedier, der skal bruges i tilfælde af en smittesitua-
tion.  

Medarbejderne redegør for den kontrol, der skal udføres i forbindelse med udleve-
ring af dispenseret medicin. Medarbejderne følger gældende instruks på området. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvor-
ledes der sikres respektfuld kommunikation, beboernes selvbestemmelse samt rehabilitering i leverin-
gen af pleje og praktisk støtte. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har et relevant fokus på at 
sikre tværfaglig sparring. 
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En medarbejder fortæller om at have fokus på, at medicin skal ses indtaget, og 
medarbejderen informerer beboeren om, hvilken medicin der er tale om. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at opgaverne fordeles om morgenen ud fra en dagsplan 
og ud fra et fokus på at sikre, at medarbejdernes kompetencer matcher beboernes 
kompleksitet.  

I forhold til plejen forbereder man sig ved at sikre, at man har de remedier, man 
skal bruge. Medarbejderne er opmærksomme på, at plejen skal ske med færrest 
mulige forstyrrelser. Medarbejderne har en aftale om, at man ikke tager telefon 
med ind i boligerne. 

Ved ændringer i beboernes tilstand tilkaldes kollega-assistance efter ansvarsområ-
der, og der kan måles værdier. De observerede ændringer sikres dokumenteret. 

Medarbejderne oplever, at man altid kan henvende sig til en kollega ved behov for 
sparring eller hjælp. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne fortæller, at de dokumenterer løbende eller i løbet af dagen, hvor 
der er tid hertil. Der kan også dokumenteres på fællesarealerne, så man stadig er 
synlig for beboerne. Der opleves generelt gode muligheder for, at man på skift kan 
gå fra, hvis man har noget at dokumentere, der kræver lidt ekstra tid og koncen-
tration. En medarbejder fortæller dog, at hun nogle gange udfører den sidste do-
kumentation ved brug af sin tablet, når hun sidder i sin bil, hvor hun har roen til 
det. Medarbejderne har forskellige oplevelser af, om der er ro og tid til at doku-
mentere. 

Medarbejderne kan ved tvivl hente sparring hos Cura-læringsteam, som består af 
nøglepersoner inden for dokumentationsområdet. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne fortæller, at de benytter VAR, KK-net og promedicin.dk til at ori-
entere sig omkring gældende vejledninger og procedurer. 

Medarbejderne kommer med eksempler på, hvordan de har anvendt vejlednin-
gerne til at søge viden om procedurer for fx insulingivning, tryksår og kateterpleje. 
Dette gøres for at sikre, at ydelsen udføres korrekt og efter nyeste standard. 

En medarbejder fortæller, at afdelingen har en særlig instruks for den ansvarsha-
vende funktion i weekenderne, som hun ofte orienterer sig i. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre for arbejdet med beboer-
nes sikkerhed og tryghed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne særdeles tilfredsstillende kan redegøre korrekt for medicinadmini-
stration. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgange 
omkring den personlige pleje og dokumentationen.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har forskellige oplevelser af tidspres i forhold til dokumen-
tationsarbejdet, men det er samtidig tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt er fokus herpå. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for anvendelsen 
af instrukser og vejledninger.  
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Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at der udarbejdes besøgsplaner for alle beboerne, og be-
søgsplanen anvendes, når man skal udføre pleje hos en beboer, man ikke kender så 
godt. Den skal være kort og præcis og ajourføres ved ændringer eller hver 6. må-
ned. Det er primært kontaktpersonen eller den, der kender beboeren bedst, der 
udfylder besøgsplanen. Dag- og aftenvagter dokumenterer for hver deres vagtom-
råde. 

En medarbejder beskriver, at nogle kolleger har blandede vagter, og at disse kolle-
ger især er gode at sparre med, når der skal udarbejdes en besøgsplan for bebo-
erne. 

En medarbejder beskriver eksempel på, hvordan man i samarbejde med Hukom-
melsesklinikken har orienteret sig i besøgsplanen, og ud fra beskrivelserne heri har 
de givet informationer videre til Hukommelsesklinikken. 

En medarbejder efterspørger, at besøgsplanen udarbejdes efter en ensartet skabe-
lon og med anvendelse af de samme overskrifter. Medarbejderen giver udtryk for, 
at hun ikke er introduceret for en sådan. 

Medarbejderne beskriver, at en besøgsplan skal være handlevejledende og be-
skrive beboerens ressourcer, og hvordan disse skal inddrages i plejen. 

Yderligere beskriver medarbejderne, at det også skal fremgå tydeligt, hvad beboe-
ren kan lide og ikke lide. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne beskriver, at der udarbejdes handlingsanvisninger på sundhedslovs-
ydelser. Handlingsanvisningen skal være præcis og kort i beskrivelserne, og der 
skal henvises til VAR. 

En medarbejder beskriver, at hvis der er tvivl om noget i handlingsanvisningen, ta-
ger hun kontakt til en sygeplejerske, og sammen kigger de på, om der eventuelt 
skal ske en mere præcis og handlevejledende handlingsanvisning. 

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter udarbejder handlingsanvisninger 
og sikrer, at disse er gældende og opdaterede. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet bemærker, at en pårørende efterspørger mere information om, hvordan 
beboeren har det. Derudover efterspørges mere generel information om hverdags-
livet på plejehjemmet.  

Tilsynet drøfter situationen med medarbejderne, som beskriver eksempler på til-
tag, der gøres for at sikre et godt samarbejde med de pårørende. Medarbejderne 
reflekterer over, at der nok med fordel kunne rettes et særligt fokus på, at de på-
rørende i højere grad også informeres om hverdagslivet på plejehjemmet. 

En afdelingsleder oplyser, at der er stort fokus på at sikre dialog med de pårø-
rende, når de kommer på besøg. Nogle gange afholdes der individuelle møder med 
de pårørende, hvis de har behov for en dialog med personalet.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med 
besøgsplaner og handlingsanvisninger. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever, at besøgs-
planer og handlingsanvisninger anvendes som et dagligt redskab i praksis.  

Tilsynet vurderer, at der med fordel kan rettes et ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at alle medarbej-
dere føler sig introduceret til, hvorledes besøgsplaner skal udarbejdes. 
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Derudover kommunikeres der med de pårørende via mail. Under dialogen med le-
delsen får tilsynet oplyst, at det måske ikke er alle medarbejdere, der har viden 
om, at ledelsen udsender mails til de pårørende som led i at sikre et godt informa-
tionsniveau. 

En afdelingsleder oplyser, at hun har afholdt pårørendemøde, men at der des-
værre kun var meget begrænset tilslutning hertil. 

   

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at samarbejdet med de pårørende bør sættes på dagsorden som et emne til faglig 
refleksion med medarbejderne. Dette bør ske som led i at sikre, at alle medarbejdere får viden om de 
ledelsesmæssige tiltag, der gøres - og som led i at skærpe medarbejdernes fokus på at tale med de på-
rørende om beboernes hverdagsliv og trivsel i hverdagen. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET LINDEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
24 

4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

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

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

De anvendte metoder er henholdsvis interview med ledelse, gruppeinterview med medarbejdere, observa-
tionsstudie samt tilsynsbesøg hos borgerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegå-
ende viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager på pleje-
hjemmet. 

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på den konkrete dataindsamling samt det foreliggende baggrunds-
materiale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til 
de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 
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4.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

 

BDO har ikke modtaget høringssvar inden for tidsfristen.  
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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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