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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: Aalholmhjemmet, Maribovej 41, 2500 Valby 

Leder: Christian Suhr 

Antal boliger: 32 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 2. marts 2021 (Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2020) 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos 4 beboere  

• Gruppeinterview med 2 medarbejdere (1 sygehjælper og 1 social- og sundhedshjælper) 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

Christina Frederikke 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 Aalholmhjemmet.  

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 plejehjemmet, 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 plejehjemmet. Tilsynet vurderer, at 
indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- og problemområder, og at organiseringen understøtter 
plejehjemmets systematiske kvalitetsarbejde. 

 

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen under observationsstudiet af måltidet er præget af respekt, 
anerkendelse og værdighed, samt at hjælpen udføres med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelsesret 
og den rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at måltidet er organiseret hensigtsmæssigt. Roller og 
ansvar er fordelt imellem medarbejderne, hvilket bevirker, at måltidet forløber roligt og uden forstyrrelser 
for beboerne. Det er tilsynets vurdering, at der ikke er 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 omkring beboerne på fællesarealerne, og det er tilsynets vurde-
ring, at medarbejderne udviser stor omsorg og opmærksomhed i forhold til beboernes tryghed og trivsel. 

 

Tilsynet bemærker, at beboerne er påvirkede af deres demenssygdom, og at de derfor har svært ved at 
svare på mange af tilsynets spørgsmål. Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever livskvalitet, 
selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag på plejehjemmet. Tilsynet vurderer, at beboerne får den 
hjælp, de har behov for. Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, ligesom hjælpemidler er tilstrække-
ligt rengjorte. Det samme er tilfældet for beboernes boliger. Det er tilsynets vurdering, at beboerne gene-
relt oplever at kende medarbejderne. Beboerne har vanskeligt ved at svare på spørgsmål vedrørende orga-
nisatorisk borgerinddragelse grundet deres kognitive udfordringer. Det samme er tilfældet for spørgsmål 
vedrørende overgange. En enkelt beboer beskriver, at vedkommende oplevede en god indflytning på pleje-
hjemmet. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en god kontakt til medarbejderne. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til de emner, der er i fokus i plejehjemmets kvalitetsarbejde. 
Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan de sikrer en respektfuld og anerkendende kom-
munikation 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. Medarbejderne har kendskab til faktorer, der skaber tryghed og sik-
kerhed for beboerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne generelt oplever tilfredsstillende ar-
bejdsgange i relation til plejen og dokumentationen. Medarbejderne er bekendte med, hvor de kan finde 
instrukser, vejledninger og procedurer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med 
besøgsplanerne. Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejderne i mindre tilfredsstillende grad har kend-
skab til handlingsanvisningerne generelt, samt hvordan de skal anvendes. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne under ob-
servationsstudie af måltidet 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 gældende retningslinjer. 

 

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 de medarbejdere, som del-
tager i interview, i mindre tilfredsstillende grad 
har kendskab til handlingsanvisningerne generelt, 
samt hvordan de skal anvendes. 

 

Tilsynet anbefaler, at social- og sundhedshjælperne 
støttes i at øge deres kendskab til handlingsanvisnin-
ger, samt hvordan de skal anvendes. 
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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 sidste års tilsyn.  

Vedrørende hygiejne fortæller ledelsen, at der har været et naturligt og målrettet 
fokus på emnet – særligt grundet situationen med Covid-19. Ledelsen fortæller, at 
de hygiejniske retningslinjer drøftes løbende med medarbejderne, og at medarbej-
derne er opmærksomme på at støtte hinanden i at arbejde i overensstemmelse 
med retningslinjerne.  

Kommunikation og omgangsform drøftes ligeledes løbende med medarbejderne 
med udgangspunkt i den personcentrerede omsorgsmodel og fokus på, at beboerne 
er i centrum. Ledelsen fortæller, at der er nogle udfordringer i forhold til, at med-
arbejderne ikke har et særskilt rum, hvor de kan tale om beboerne. Ledelsen er op-
mærksom på dette og forsøger at finde hensigtsmæssige løsninger.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller vedrørende fokusområder i kvalitetsarbejdet, at Covid-19 har 
været det altoverskyggende fokusområde. Allerede fra starten har medarbejderne 
brugt værnemidler meget restriktivt, grundet plejehjemmets målgruppe, som har 
behov for nærhed og tæt kontakt. Plejehjemmet har haft to udbrud. Københavns 
Kommunes hygiejneorganisation har været på plejehjemmet og undervist medar-
bejderne i brugen af værnemidler. Der er arbejdet med zoneopdeling i videst mu-
ligt omfang, og servicepersonalet er gået op i tid. Ledelsen fortæller, at det er de-
res oplevelse, at beboerne har håndteret medarbejdernes brug af værnemidler 
utroligt godt. Det samme er tilfældet for medarbejderne.  

Øvrige fokusområder i kvalitetsarbejdet har været – og er stadigvæk - dokumenta-
tion, og en konsulent fra områdekontoret har lavet dokumentationsaudit sammen 
med to medarbejdere, som er ansvarlige for dokumentationen på plejehjemmet. 
Der er blandt andet fokus på at genbesøge den røde tråd. Plejehjemmets faglige le-
der følger op på dokumentationen i tæt samarbejde med kontaktpersonerne. 

Plejehjemmet har arbejdet med medicin og medicinhåndtering i forbindelse med 
forbedringsindsatsen. Der arbejdes med PDSA’er, og det er ledelsens oplevelse, at 
medarbejderne hele tiden erfarer, at det er givende at arbejde datadrevet på den 
måde, som det gøres med forbedringsmetoden og PDSA’er.  

Ledelsen fortæller, at fremtidige projekter blandt andet er BPSD og forebyggelse af 
urinvejsinfektioner.  

 

 

Mål 2: Indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- eller problemområder 

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Ledelsen fortæller, at der arbejdes med voldsforebyggelse i forhold til, at bebo-
erne kan have udadreagerende adfærd. Plejehjemmet har blandt andet arbejdet 
med nænsom nødværge og blomstringssupervision. 

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 plejehjemmet. 
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Vedrørende utilsigtede hændelser fortæller ledelsen, at det er plejehjemmets fag-
lige leder, som har ansvaret for at samle og skabe overblik over hændelserne. 
Mange af de utilsigtede hændelser indberettes på fald og manglende medicingiv-
ning. I forhold til manglende medicingivning samarbejdes med læge, og der opret-
tes eventuelt socialpædagogiske handleplaner.  

I forhold til dysfagi fortæller ledelsen, at medarbejderne er meget opmærksomme 
på beboerne og kender dem rigtigt godt. Det er således muligt for medarbejderne 
at observere forandringer i beboernes tilstand tidligt og iværksætte relevante 
handlinger, herunder at kontakte nødvendige samarbejdspartnere.  

Der bruges sengevagter hos de beboere, hvor medarbejderne ved, at der er risiko 
for fald. Derudover er plejehjemmet meget opmærksomme på at igangsætte rele-
vante indsatser og bruge relevante hjælpemidler. 

 

 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret med en forstander samt en faglig leder og en persona-
leleder, som går på tværs af afdelingerne. Derudover har plejehjemmet fire de-
mensvejledere, som er fagligt ansvarlige for hver deres gruppe af beboere. Lige nu 
har plejehjemmet to vakante aftenvagtstillinger. Det er ledelsens oplevelse, at der 
er rekrutteringsudfordringer i forhold til at ansætte fagligt kompetente social- og 
sundhedsassistenter. Plejehjemmet gør i overvejende grad brug af faste afløsere.  

Ledelsen fortæller, at der samarbejdes med Højdevangs Sogn i forhold til terapeu-
ter, som er tilknyttet plejehjemmet i 16 timer om ugen. 

Plejehjemmet har en kvalitetsgruppe, der skal startes op igen på den anden side af 
Covid-19. Derudover skal alle medarbejdere på kursus i ABC Demens for at sikre, at 
alle medarbejdere har den fundamentale og grundlæggende forståelse og faglige 
viden. I foråret opstartes det konkrete arbejde med BDSD-projektet på afdelin-
gerne.   

 

 

Mål 4: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet bliver bedst om at lægge mærke til kommunikationen og omgangsformen 
på fællesarealerne.  

 

  

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 plejehjemmets systematiske kvalitetsarbejde. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af frokostmåltid 

Beboerne mødes med venlighed, respekt og i øjenhøjde. Stemningen er rolig og 
behagelig. Der småsnakkes i det omfang, beboerne kan rumme dette. Indimellem 
skåler medarbejderne med beboerne, og der grines. Der snakkes fx om eftermid-
dagens hygge med kaffe og kage.  

En beboer er vred og har flere udbrud under måltidet. En medarbejder sætter sig 
hen ved beboer og forsøger at aflede ved at tale positivt og anerkendende til be-
boer. Medarbejder spørger fx ind til maden og roser beboer, hver gang beboer 
handler på en positiv måde. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Maden står smurt på et fad på bordet.  Maden præsenteres for beboerne, og de 
beboere, der kan rumme det, spørges ind til deres ønsker. Andre beboere guides i 
højere grad til at vælge. En beboer har svært ved at finde ro ved bordet og rejser 
sig gentagne gange. Medarbejderne forsøger med en værdig tilgang at hjælpe be-
boer med at finde ro, men det lykkes ikke rigtig, selv om medarbejderne tålmodigt 
og med stor ro prøver at hjælpe beboer flere gange.  

Der er saftevand og mælk på bordet, som beboerne kan vælge imellem. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Beboernes ressourcer inddrages i det omfang, det kan lade sig gøre i forhold til de-
res demenssygdom samt i forhold til den nuværende situation med Covid-19. En 
beboer hjælpes på respektfuld vis med at indtage maden. De øvrige beboere har 
ressourcer til selv at indtage maden.   

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af frokostmåltid 

Maden er smurt inden måltidet starter, og bordet er dækket med drikkevarer og 
service. Der er ro i spisestuen, hvor tre medarbejdere er samlet sammen med fem 
beboere. En medarbejder hjælper en beboer med at spise. En anden medarbejder 
spiser sammen med beboerne og står for serveringen. Den tredje medarbejder sid-
der sammen med en urolig beboer lidt væk fra de øvrige beboere. 

En beboer rejser sig kort efter måltidets start for at gå på toilettet. Beboer går 
uroligt frem og tilbage under måltidet. En medarbejder inviterer positivt beboer 
til at deltage i måltidet, men det accepteres, når beboer afviser. Hændelsen ska-
ber ikke forstyrrelser for de øvrige beboere.  

En beboer sidder lidt væk fra bordet og bliver pludselig vred. Beboer rejser sig og 
kaster med noget mad. En medarbejder rejser sig hurtigt og henvender sig til be-
boeren på en positiv og rolig måde. Beboer inviteres til at sidde sammen med med-
arbejder, og der serveres ny mad.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under måltidet er præget af respekt, anerkendelse og værdig-
hed. Det er tilsynets vurdering, at hjælpen udføres med udgangspunkt i beboernes selvbestemmelsesret 
og den rehabiliterende tilgang. 
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Medarbejder bliver hos beboer under måltidet, hvilket har en positiv effekt på be-
boeren og på de øvrige beboere, som ikke bliver forstyrret af hændelsen. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Der udføres ingen unødvendige praktiske opgaver under måltidet. Tilsynet bemær-
ker, at nogle medarbejdere er iført handsker under måltidet, imens dette ikke er 
tilfældet for andre medarbejdere. En medarbejder, som sidder og hjælper en be-
boer med indtagelse af mad, er iført handsker. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Ikke relevant.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealerne er rene og ryddelige. Væggene er dekoreret med vægmalerier af 
blandt andet træer og blomster. Der hænger reminiscensskabende billeder på 
væggene. Rundt omkring står møbler, hvor beboerne kan sætte sig og tage et hvil. 
I to hjørner er placeret figurer af fx en ko og en papegøje. Tilsynet bliver oplyst, 
at figurerne er en del af BPSD-projektet. 

Tilsynet observerer, at kommunikationen imellem medarbejdere og beboere er 
præget af venlighed, respekt og omsorg. Det er tydeligt, at medarbejderne har et 
godt kendskab til beboerne. Beboerne fremstår rolige og veltilpasse, smiler venligt 
og hilser på tilsynet. Der er en hyggelig og hjemlig stemning på afdelingerne. 

Sociale aktiviteter I formiddagstimerne opholder flere beboere sig på fællesarealerne. I en fælles op-
holdsstue sidder to beboere og hviler sig. De ser rolige og fredfyldte ud. En beboer 
går lidt rundt og taler med de medarbejdere, hun møder på sin vej. Det lader til, 
at beboer er tryg og trives.  

Senere på formiddagen sidder to beboere sammen med nogle medarbejdere og 
hygger sig ved opholdsstuens spisebord. Alle får lidt at drikke, og beboerne får lidt 
frugt. På et tidspunkt kommer en medarbejder og tilbyder en beboer en lille muf-
fin. Beboerne takker ja til denne. Der er hyggelig og naturlig samtale omkring bor-
det. Der grines og pjattes. 

På en anden afdeling er en medarbejder i gang med at lave lagkage. Medarbejder 
fortæller, at der tit laves lagkage på afdelingen, da beboerne nyder at spise lag-
kage. Der sidder en beboer i køkkenet og nyder et glas saftevand. Medarbejder in-
viterer beboer til at deltage i aktiviteten, hvilket beboer takker ja til. Beboer pi-
sker flødeskum. Medarbejder støtter og opmuntrer beboer i aktiviteten. Af øvrige 
aktiviteter observerer tilsynet: 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at måltidet er organiseret hensigtsmæssigt. Roller og ansvar er fordelt imellem med-
arbejderne, hvilket bevirker, at måltidet forløber roligt og uden forstyrrelser for beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at der ikke er konsistens i forhold til, hvordan medarbejderne benytter handsker i 
relation til måltidet. 
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• Tre beboere sidder i køkkenet og lytter til musik 

• To beboere sidder og ser fjernsyn 

3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Tilsynet bemærker, at beboerne er påvirkede af deres demenssygdom, og at de 
derfor har svært ved at svare på mange af tilsynets spørgsmål. Alle fire beboere, 
som tilsynet taler med, fremstår rolige og i trivsel. En beboer viser entusiastisk sin 
bolig frem og fortæller, at han har mange interesser, som han dyrker på pleje-
hjemmet.  

Selvbestemmelse Tre ud af fire beboere fortæller, at de oplever selvbestemmelse i hverdagen på 
plejehjemmet. En beboer siger, at han mest passer sig selv og sidder i lejligheden, 
hvor han har sine bøger. Dette trives beboer med. Den fjerde beboer, som tilsynet 
taler med, kan ikke redegøre for selvbestemmelse. 

Beboerne kan ikke svare på spørgsmål vedrørende klippekortsordningen.  

Tryghed Alle fire beboere giver udtryk for, at de føler sig trygge på plejehjemmet. En be-
boer siger til spørgsmålet om tryghed: ”Man kender de andre beboere her”. En an-
den beboer forklarer, at hun indimellem kan blive utryg, og så er det rart at vide, 
at der er nogen i nærheden. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Tre af beboerne giver 
udtryk for, at de klarer mange ting selv, og at de sætter pris på dette. Beboerne 
kan ikke redegøre for spørgsmål vedrørende medicin.  

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. 

  

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 omkring beboerne på fællesarealerne, og det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne udviser stor omsorg og opmærksomhed i forhold til beboernes tryghed og 
trivsel.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hver-
dag på plejehjemmet.  
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Kontinuitet i støt-
ten 

Tilsynet bemærker, at beboerne har lidt vanskeligt ved at svare på spørgsmål ved-
rørende kontinuitet. Beboerne giver generelt udtryk for en oplevelse af, at de ken-
der de fleste medarbejdere på plejehjemmet. En beboer oplever, at der er kom-
met mange forskellige medarbejdere hos ham den seneste tid, men kan ikke præ-
cisere det og skifter emne, når tilsynet forsøger at spørge ind til det på en anden 
måde. 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Beboerne kan ikke redegøre for tilsynets spørgsmål vedrørende organisatorisk bor-
gerinddragelse.  

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever generelt en god kontakt til medarbejderne på plejehjemmet. 
Beboerne siger fx: 

• ”Ja, de er søde” 

• ”De er flinke”  

• ”De fleste af dem er gode nok. Ellers skal jeg nok sige noget til dem” 

Vedrørende aktiviteter giver en beboer udtryk for en oplevelse af, at der ikke sker 
så meget, og at hun ikke kender de andre beboere særligt godt. Beboer fortæller, 
at de skal på ture til sommer, hvilket beboer glæder sig til.  

 

 

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

Emne Data 

Overgange Beboerne har generelt svært ved at svare på tilsynets spørgsmål vedrørende over-
gange. En beboer fortæller, at vedkommende er flyttet ind for kort tid siden, og at 
indflytningen gik godt. 

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 at kende medarbejderne. 

Tilsynets samlede vurdering  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne ikke kan svare på spørgsmål vedrørende organisatorisk borger-
inddragelse grundet deres kognitive udfordringer.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever en god kontakt til medarbejderne på plejehjemmet.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne har vanskeligt ved at svare på spørgsmål vedrørende overgange. 
En enkelt beboer beskriver, at vedkommende oplevede en god indflytning på plejehjemmet.  
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at Covid-19 har været det primære fokus i kvalitetsar-
bejdet det seneste års tid. Det er medarbejdernes oplevelse, at beboerne har 
håndteret Covid-19 og medarbejdernes brug af værnemidler utroligt godt. Medar-
bejderne har haft et målrettet fokus på beboernes tryghed og trivsel, blandt andet 
i form af aktiviteter og understøttelse af kontakten til de pårørende. Medarbej-
derne oplever, at de er fortrolige med de hygiejniske retningslinjer og brugen af 
værnemidler. 

Der er arbejdet målrettet med medicin med udgangspunkt i forbedringsmetoden 
og PDSA’er. Medarbejderne oplever, at arbejdet med PDSA’er er meget givende. 
Dokumentation er desuden løbende i fokus, og medarbejderne er blevet oplært i, 
hvordan dokumentationen skal udarbejdes og sættes struktureret op.  

I øjeblikket er medarbejderne i gang med at genbesøge ABC Demens for at genop-
friske deres faglige viden på demensområdet forud for igangsættelse af BTSD-pro-
jektet.  

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Ifølge medarbejderne er øjenkontakt, korte sætninger og kropssprog afgørende 
faktorer i at opnå en god kommunikation med beboerne på plejehjemmet. Medar-
bejderne fortæller, at de gør brug af tilgange og værktøjer til pleje af personer 
med demens, som fx guidning og spejling. Kropskontakt og berøring er desuden af-
gørende, hvilket dog har været en udfordring under Covid-19.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Beboernes selvbestemmelse sikres blandt andet ved at respektere beboernes til- 
og fravalg. En medarbejder giver et eksempel på en beboer, der ikke vil have bør-
stet tænder om morgenen. Dette respekterer medarbejder og forsøger at hjælpe 
beboer med at få børstet tænder om formiddagen i stedet for. Dette lykkes med-
arbejder oftest med. Selvbestemmelsen sikres desuden ved at tage udgangspunkt i 
beboernes livshistorie, som det bliver forsøgt at udarbejde ved beboernes indflyt-
ning. Der trækkes i høj grad på pårørende i den forbindelse. 

Klippekortsordningen bruges fx til gåture, indkøb og en-til-en-kontakt. En beboer 
går til frisør og får lavet negle, hvilket hun bruger klip på. Det dokumenteres hver 
gang, når beboerne har brugt et klip.   

Rehabilitering Medarbejderne beskriver rehabilitering som værende det at hjælpe beboerne med 
at anvende deres ressourcer i videst muligt omfang – og at opleve succes med det-
te. Ifølge medarbejderne arbejder de rehabiliterende både i relation til personlig 
pleje og praktisk hjælp. Det kan fx være, at en beboer motiveres til at rede sit 
eget hår, vaske sig og/eller gå ud med morgenbakken. Rehabilitering kan ligeledes 
være genoptræning, der som udgangspunkt varetages af de terapeuter, der kom-
mer på plejehjemmet. Medarbejderne fortæller, at de samarbejder med terapeu-
terne om beboernes genoptræning. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til de emner, der er i fokus i plejehjemmets kvali-
tetsarbejde. 
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Samarbejde 

 

I forlængelse af ovenstående fortæller medarbejderne, at de samarbejder med de 
terapeuter, der kommer på plejehjemmet. Terapeuterne viser medarbejderne, 
hvordan de kan understøtte beboernes træning. Det er medarbejdernes oplevelse, 
at samarbejdet fungerer godt. Derudover samarbejder medarbejderne fx med 
tandlæger og læger.  

E-tavlerne bruges blandt andet i forbindelse med tavlemøder, som dog er sat på 
pause grundet Covid-19. Det er medarbejdernes oplevelse, at tavlemøderne funge-
rer rigtigt godt, da man kan tale om forskellige udfordringer i et særskilt rum, 
uden at der er beboere til stede.  

Viden om beboerne formidles blandt andet i forbindelse med overlap imellem vag-
terne samt via dokumentationen.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at kontaktpersonsordningen fx er med til at skabe tryg-
hed for beboerne. Det samme er tilfældet for nærvær, ro og imødekommenhed. 
Der gøres ligeledes brug af demensdukker i forhold til at skabe tryghed for bebo-
erne. 

Sikkerhed for beboernes sikres gennem sundhedsfremmende og forebyggende ind-
satser i forhold til blandt andet fald, tryksår, urinvejsinfektioner og GPS’er. Med-
arbejderne fortæller, at plejehjemmet har etableret en arbejdsgang, hvor der er 
pakket et net med blandt andet rejsekort, frugt og vand, så medarbejderne hurtigt 
kan reagere og ledsage en beboer, der forlader plejehjemmet, tilbage. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvad der skal kontrolleres, når der gives medicin. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at dagens pleje planlægges hver morgen. Plejen plan-
lægges med udgangspunkt i kontaktpersonsordningen, beboerkompleksitet og med-
arbejderkompetencer.  

Ifølge medarbejderne forsøger de at minimere forstyrrelser ved fx at informere 
kollegaer, når de går ind til en beboer for at udføre pleje. Derudover kan telefo-
nen afleveres til en kollega. Medarbejderne oplever, at mængden af forstyrrelser 
er blevet mindre på det seneste. Årsagen til dette skal blandt andet findes i, at 
plejehjemmet i øjeblikket ikke har så mange beboere, der forlader plejehjemmet. 
En medarbejder oplever, at der kan være en del forstyrrelser fra telefon og alarm, 
der ringer. Medarbejder oplever ikke, at det er muligt fx at lægge telefonen uden 
for boligen.   

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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Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til tilbagemeldinger ved 
ændringer i en beboers tilstand. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Det er forskelligt, hvorvidt medarbejderne dokumenterer løbende eller sidst på 
dagen. Medarbejderne oplever, at det er muligt at undgå forstyrrelser i forbindelse 
med dokumentationsarbejdet.  

Det er medarbejdernes oplevelse, at det er muligt at få hjælp og sparring til doku-
mentationen, hvis de har behov for dette. Plejehjemmet har to ressourcepersoner 
inden for dokumentation.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

En medarbejder fortæller, at hun gør brug af VAR i forbindelse med behov for at 
orientere sig i instrukser og vejledninger. Den anden medarbejder, som tilsynet ta-
ler med, bruger ikke VAR. Medarbejderne nævner ligeledes ”Corona-app’en” og 
Indsatskataloget, hvor man kan orientere sig i forhold til, hvilke faggrupper der må 
udføre hvilke ydelser.   

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen skal indeholde individuelle og handle-
vejledende beskrivelser af beboers behov for hjælp gennem hele døgnet. Besøgs-
planerne stillet struktureret op under specifikke overskrifter. Det er kontaktperso-
nernes ansvar at opdatere beboernes besøgsplaner i tilfælde af ændringer. Der 
henvises til handlingsanvisninger.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Det er plejehjemmets social- og sundhedsassistenter, der har ansvar for at udar-
bejde handlingsanvisningerne. Medarbejderne er en smule usikre i forhold til, 
hvornår der skal udarbejdes handlingsanvisninger, samt i hvilken grad handlingsan-
visningerne skal anvendes af social- og sundhedshjælperne. Det er kun den ene 
medarbejder, som er bekendt med, at der ligger handlingsanvisninger på støtte til 
indtagelse af medicin.  

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

Evt. spørgsmål med ud-
gangspunkt i de situati-
onsbestemte 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 – 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplanerne. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne i mindre tilfredsstillende grad har kendskab til handlingsanvisningerne ge-
nerelt, samt hvordan de skal anvendes.  

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 

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. 


