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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 Demenscentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Demenscenter Pilehuset, Bystævneparken 23-25, 2700 Brønshøj 

Leder: Charlotte Agger 

Antal boliger: 90 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 8. oktober 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med demenscentrets leder 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos 8 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (1 ergoterapeut, 1 sygeplejerske og 1 social og sundheds-
assistent) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

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 Demenscenter Pilehuset.  

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra seneste tilsyn, samt at der arbejdes med relevante 
emner i kvalitetsarbejdet. Organiseringen understøtter kvalitetsarbejdet. På Pilehuset er der fokus på, at 
kvalitetsarbejdet styres af lederne. Der arbejdes pt. målrettet med at finde løsninger på et større rekrut-
teringsproblem.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne under observationsstudierne kommunikerer med en individuel 
tilgang og på en venlig og respektfuld måde. Medarbejderne yder pleje og støtter med udgangspunkt i be-
boernes ønsker og vaner. Den personlige pleje udføres ud fra en rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, 
at plejen er vel tilrettelagt, og at samarbejdet mellem de to medarbejdere i det ene observationsstudie 
fungerer, så plejen kan forløbe roligt. Medarbejderne har samlet de nødvendige remedier, inden plejen 
startes. Det er tilsynets vurdering, at den praktiske støtte og personlige pleje gennemføres ud fra relevante 
og faglige retningslinjer. 

Tilsynet vurderer ud fra observationer, at fællesarealerne er indrettet efter målgruppen, og at der er mange 
forskellige muligheder for sansestimuli og aktiviteter. Der observeres flere eksempler på medarbejdernes 
målrettede arbejde med personcentret omsorg. Tilsynet vurderer, at der igennem dagen ses mange forskel-
lige former for socialt samvær på fællesarealerne, disse er alle tilpasset den enkelte beboers behov. Tilsynet 
observerer og vurderer på baggrund af det, at det for en urolig beboer gælder, at medarbejderne ikke har 
en helt ensartet opfattelse af beboerens problem og udfordring. 

Tilsynet vurderer på baggrund af beboerinterviews, at beboerne er tilfredse med at bo på Pilehuset, og at 
de oplever tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag. Det er tilsynets vurdering, at beboerne modtager 
den hjælp, som de har behov for, og at beboerne er generelt tilfredse med kvaliteten af den hjælp, som de 
modtager. Boliger, hjælpemidler og fællesarealer fremstår rengjorte, og beboerne er velsoignerede. Bebo-
erne er tilfredse med kontinuiteten i plejen og støtten, og de oplever at have en god kontakt til medarbej-
derne, samt at de i høj grad har en hverdag med samvær og aktiviteter. Hertil er beboerne tilfredse med 
udvalget af aktiviteter. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med mad og måltider, men at 
mange af beboerne har svært ved at svare på tilsynets spørgsmål om mad og måltider. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fokusområder i kvalitetsarbejdet med sammenhæng 
til de områder, som er fremhævet af ledelsen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre 
for faktorer, som medvirker til at sikre en respektfuld, ligeværdig og anerkendende kommunikation med 
beboerne. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes med at sikre beboernes selvbestem-
melse, ligesom der arbejdes tværfagligt med den rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer ligeledes, at 
organiseringen understøtter det tværfaglige arbejde i Pilehuset.  

Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe tryghed og sikkerhed for beboerne 
samt for korrekt medicinadministration. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke helt tydeligt kan 
redegøre for dokumentationen af ernæringsarbejdet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder efter 
arbejdsgange, der understøtter, at beboerne modtager den nødvendige pleje og støtte, de har behov for. 
Der er i høj grad fokus på beboernes relationer til medarbejderne.  

Medarbejderne dokumenterer løbende, og oplever, at de har mulighed for faglig sparring. Medarbejderne 
har kendskab til instrukser, vejledninger og procedurer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles 
tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvorledes både besøgsplaner og handlingsanvisninger anvendes i hver-
dagens praksis.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på baggrund af tilsynets observationer, kan redegøre for indsatser i 
forhold til beboere med særlige behov. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der i forhold til en urolig 
beboer ikke er en ensartet faglig opfattelse hos 
medarbejderne omkring problemstillingen og mu-
lige løsninger. Der er ikke udarbejdet en social-
pædagogisk handleplan for beboeren. 

Tilsynet anbefaler, at planen om at udarbejde en so-
cialpædagogisk handleplan fastholdes. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke helt 
tydeligt kan redegøre for dokumentationen af er-
næringsarbejdet. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt sikres en 
ensartet og fælles faglig forståelse for, hvorledes der 
skal ske dokumentation af indsatser relateret til er-
næringsområdet. 
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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 

Leder oplyser, at der er fulgt op på tilsynets seneste anbefalinger. 

I forhold til anbefaling om kommunikation og anvendelse af kælenavne til beboerne 
er der blandt andet afholdt workshops, hvor det er drøftet, hvad god kommunika-
tion er på Pilehuset. Der arbejdes ud fra Tom Kitwoods blomstringsteori. Der er ar-
bejdet med kollegial supervision, og med forebyggelse af forråelse.  

Leder oplyser, at der i forhold til anbefaling om aktiviteter er arbejdet med dette 
på temadagene. Et nyt aktivitetstilbud er ”Regensens Frisør- og Barbersalon”. Det 
er gratis for beboerne at benytte tilbuddet, og det fungerer som et en-til-en tilbud. 
Anvendelse af dette tilbud hører under Klippekortsordningen. Under COVID-19 har 
demenscentret åbnet en pølsebod kaldet ”Slagternes Grill” på de udendørs fælles-
arealer. Pølsevognen har åbent en gang om ugen som et frokosttilbud. Dette har 
været en stor succes, og demenscentret har været nødt til at forlænge sæsonen, så 
der nu serveres suppe hver onsdag fra boden. Der har været forskellige tilbud om 
ture blandt andet til Tivoli. Der er ligeledes tilbud om at anvende en udendørs 
pool. Denne har dog været lukket ned i en periode.  

I forhold til anbefalingen om en konkret beboers hygiejniske problemstillinger er 
der arbejdet med dette, og en af løsningerne har været den nye frisør- og barber-
salon. 

I forhold til anbefalingen om benævnelse af kostformer og beskrivelser af kostfor-
mer er journalerne gennemgået for, hvilken kostform beboerne skal have. Der er en 
høj opfyldelsesgrad i forhold til ernæringsscreening, når der trækkes data for 
dette. Der er flere ergoterapeuter ansat på Pilehuset, som foretager dysfagi-scree-
ninger, og der er mulighed for supervision i forhold til tygge-synke problematikker. 
Der er fulgt op i forhold til anbefaling om en konkret beboers ernæringsstatus. 

I forhold til handlingsanvisninger for vejning af beboerne er der fulgt op på anbefa-
lingen om at gøre disse mere handlevejledende, og der er indkøbt nye vægte. Lige-
ledes er der arbejdet med at sikre beskrivelser i dokumentationen af, hvilken hjælp 
og støtte beboerne har behov for under måltiderne. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Leder fortæller, at der er afholdt kurser i DCM, og seks medarbejdere fra Pilehuset 
har deltaget i kurset. Der afholdes to basiskurser og et avanceret kursus. 

Leder oplyser, at der med stor succes er ansat en farmakonom, som arbejder fra 
centrets medicinrum. Farmakonomen foretager alle doseringer på centret. Ligele-
des foretager farmakonomen kontakten til lægen og apoteket om medicinen. Der 
foretages medicinauditering.  

Centret har valgt dokumentation som indsatsområde i kvalitetsarbejdet. Centrets 
fire sygeplejersker skal gennemgå dokumentationen og være ansvarlige for, at der 
er korrekt udfyldte journaler. Dette er netop sat i gang. 

Det er leders oplevelse, at der er arbejdet konstruktivt med hygiejne under COVID- 
19 epidemien, og at evt. udbrud hurtigt bremses. Man har netop foretaget tredje 
vaccination af beboerne. Der er fortsat stor opmærksomhed på at forebygge smitte 
på centret. 
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Leder oplyser, at der er en øget selvmordsrisiko hos patienter med sygdommen 
Huntingtons Chorea, og der arbejdes på centret med at øge sikkerheden i forhold 
til selvmordsforsøg. Der er supervision af en psykolog til medarbejderne, og der er 
arbejdet med, hvilket indikatorer der kan være fokus på i forhold til denne patient-
gruppes særlige forhold og behov. Det overvejes på centret, om der skal iværksæt-
tes et samarbejde om dette tema med de øvrige centre i Danmark. 

Der arbejdes løbende med at udvikle på aktivitetstilbuddene. Eksempelvis skal der 
oprettes et keramikværksted og en selfiebod, ligesom der er planer om at etablere 
en vinkælder, hvor der kan afholdes vinsmagning.  

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

På centret er der ansat en souschef, seks afdelingsledere i plejen og en servicele-
der. Hertil er det en ergoterapeut, som står for kvalitetssikring af den personcen-
trerede omsorg. Der foretages mapping, og der arbejdes med BPSD. Pilehuset ar-
bejder med at forene BPSD med den personcentrerede omsorg, så det er meningsgi-
vende for medarbejderne. Leder ser dette som en stor faglig udfordring. 

UTH-arbejdet varetages af en afdelingsleder, som er indberetningsansvarlig. Hæn-
delserne drøftes på ledermøderne, og det er lederne, der bærer fælles opmærk-
somhedspunkter og indsatser videre til medarbejderne i afdelingerne. Leder finder, 
at det er væsentligt, at det er lederne, der varetager kvalitetsarbejdet på centret. 

Leder oplyser, at der er rekrutteringsproblemer, og der som noget nyt er ansat 
sundhedsmedarbejdere, der afventer dansk autorisation. Disse medarbejdere an-
sættes som ufaglærte medarbejdere. Leder oplever, at disse medarbejdere er me-
get motiverede og loyale.  Det er en helt nyopstartet indsats, som netop er startet, 
og indtil videre er der er ansat syv medarbejdere på denne måde.  

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Der er intet fokus for tilsynet. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra seneste tilsyn, samt at der arbejdes med rele-
vante emner i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter kvalitetsarbejdet, og at der i Pilehuset er fokus på, at 
kvalitetsarbejdet styres af lederne. Der arbejdes med at finde løsninger på et større rekrutteringspro-
blem. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere 

Medarbejderne starter med at hilse venligt godmorgen og spørger beboeren, om 
hun har sovet godt. Radioen spiller i baggrunden, og der tændes lidt lys. Gennem 
medarbejdernes rolige adfærd og venlige kommunikation skabes der en god mor-
genstemning omkring beboeren. Beboeren tiltales ved fornavn. Medarbejderne er 
bevidste om at tale til beboeren i korte og præcise sætninger. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen kommunikerer med beboeren på en ligeværdig og respektfuld 
måde, som er afstemt ud fra beboerens behov. Medarbejderen taler højt og tyde-
ligt, der anvendes korte sætninger, og der gives få valgmuligheder. Medarbejderen 
taler til beboeren i øjenhøjde og tiltaler beboeren ved navn. Medarbejderen er 
smilende og taler i en venlig tone.  

I flere tilfælde anvender beboeren forkert betegnelse af en genstand. Medarbejde-
ren vælger ikke at korrigere beboeren, men fortsætter dialogen ubemærket. I si-
tuationer, hvor beboeren har vanskeligt ved at finde det rette ord, italesætter 
medarbejderen genstanden med rette betegnelse.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere 

Under plejeforløbet informeres beboeren løbende om, hvad der skal ske, og ligele-
des observeres det, at beboeren forberedes, før der foretages en forflytning. 

Beboeren kan ikke selv tage initiativ eller give udtryk for behov og ønsker. Beboe-
ren virker veltilpas og afslappet under hele plejeforløbet. Beboeren udtrykker 
flere gange et ”ja”, når medarbejder taler til hende. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Plejen gennemføres med udgangspunkt i beboerens egne ønsker, hvor beboeren 
inddrages på relevant vis. Forløbet gennemføres i beboerens tempo og ud fra en 
fast rutine. Dette tydeliggør medarbejderen fx ved at sige: ”Det plejer vi altid at 
gøre”. 

Indledningsvist inviterer medarbejderen beboeren ud på badeværelset. Beboeren 
starter med at rejse sig, men siger herefter ”Nej” og sætter sig på sengen. Medar-
bejderen sætter sig ved siden af beboeren og giver sig tid til at tale lidt, inden be-
boeren igen inviteres med ud på badeværelse. Denne gang siger beboeren ”Ja” og 
går ud på badeværelset.  

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere 

Beboeren har kun meget begrænsede ressourcer og kan derfor ikke umiddelbart 
inddrages i plejeforløbet. Flere gange forsikrer en af medarbejderne om, at de er 
her for at hjælpe beboeren, og at de nok skal passe godt på hende.  

Efter plejen er udført, får beboeren støtte til at spise sin morgenmad. Medarbej-
deren giver beboeren mulighed for selv at tage skeen til munden og spise, når hun 
kan. Medarbejderen inddrager således beboeren, når det er muligt. Medarbejderen 
spørger et par gange beboeren, om hun er mæt, og om hun vil have mere at 
drikke. 
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Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Beboeren sætter sig på sengekanten og går ud på badeværelset med støtte fra rol-
lator. Medarbejderen anvender guidning, spejling og en kompenserende tilgang i 
støtten af beboeren.  

Beboeren gives muligheder for at være aktivt deltagende, svarende til egne res-
sourcer. Beboeren vasker fx sig selv i ansigtet og reder sit hår.  

Under måltidet støttes beboer ligeledes i at spise selv. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere 

Medarbejderne har på forhånd aftalt, hvordan de skal fordele opgaverne imellem 
sig. Medarbejderne oplyser, at det er første gang, de to arbejder sammen. Medar-
bejderne har på forhånd aftalt fremgangsmåden. Begge medarbejdere har den 
nødvendige viden om, hvilken hjælp beboeren skal have. Remedier findes frem til 
plejen, og disse anbringer på et rullebord. Sengen køres ud fra væggen, og medar-
bejderne placerer sig på hver sin side heraf. Medarbejderne fordeler plejeopgaven 
imellem sig på en hensigtsmæssig måde.  

Hjælpen udføres i et stille og roligt tempo afstemt beboerens behov. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Plejen foregår på badeværelset, hvor medarbejder har de nødvendige remedier til 
rådighed. Arbejdet er tilrettelagt hensigtsmæssigt og forløber uden afbrydelser.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

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

Der udføres oprydning og sengeredning efter, at plejen er udført.  

Medarbejderen, der udfører opgaven, er omhyggelig med at rede sengen og sætte 
puder på sengen, som beboeren tilsyneladende er vant til. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen udfører relevante praktiske opgaver i boligen, som fx håndtering af 
vasketøj og tømning af skraldepose.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne under observationsstudierne kommunikerer med en individuel til-
gang og på en venlig og respektfuld måde.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne yder pleje og støtter med udgangspunkt i beboernes ønsker og va-
ner. Hjælpen til den personlige pleje udføres ud fra en rehabiliterende tilgang. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejen er veltilrettelagt, og at samarbejdet mellem de to medarbejdere i det ene 
observationsstudie fungerer, så plejen forløber roligt.  Medarbejderne har samlet de nødvendige reme-
dier, inden plejen startes. 
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Beboeren deltager ikke aktivt i opgaveløsningen, grundet sine kognitive udfordrin-
ger. Alle opgaver udføres ud fra relevante faglige retningslinjer. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje ved to medarbejdere. 

Beboeren får hjælp til øvre og nedre hygiejne i sengen. Dele af påklædningen fo-
regår ligeledes i sengen, og resten af påklædningen foregår efter, at beboeren er 
forflyttet fra seng til kørestol. Medarbejderne betjener liften på en korrekt måde. 

Medarbejderne følger gældende retningslinjer for at sikre korrekt håndhygiejne. 

Beboeren kan ikke selv være aktivt deltagende under plejeforløbet.  

Under plejeforløbet stiller medarbejderne få og enkelte spørgsmål, som beboeren 
svarer på med enstavelsesord. Beboeren får som det sidste redt sit hår. En af med-
arbejderne spørger beboeren, om hun gerne snart vil til frisør. Efter endt pleje 
hjælpes beboeren ud til morgenbordet. Medarbejderen spørger, om beboeren er 
sulten, hvilket beboeren bekræfter. 

Tilsynet bemærker, at beboeren ikke får hjælp til tandbørstning. En af medarbej-
derne forklarer, at dette først gøres, når beboeren har spist morgenmad. De har 
tidligere forsøgt at gøre det i forbindelse med morgenplejen, men beboeren har 
lettere ved at medvirke hertil, når hun har været oppe i lidt tid. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen guider beboeren ud på badeværelset. Her støttes beboeren med 
afklædning og med den nedre personlige pleje. Medarbejderen er iført relevante 
værnemidler under plejen. Medarbejderen foretager korrekt skift af handsker og 
korrekt håndhygiejne mellem handskeskift.  

Den øvre pleje foretages af beboeren foran spejlet. Medarbejderen anvender guid-
ning og spejling i tilgangen til beboeren.  

Af hensyn til beboeren er tilsynet ikke til stede på badeværelset, og det er derfor 
ikke muligt at observere, om indsatserne udføres på faglig korrekt vis. Tilsynet 
gennemgår forløbet med medarbejderen ud fra faglige overvejelser og relevante 
retningslinjer. Medarbejderen svarer særdeles tilfredsstillende og korrekt på tilsy-
nets spørgsmål og udviser høj faglighed i opgaveløsningen.  

Efter plejen følges beboeren ud i den fælles spisestue, hvor der serveres morgen-
mad og medicin gives. Medicinen er kontrolleret på korrekt vis og ses indtaget.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Alle fællesarealer er ryddelige og renholdte. 

På afdelingernes fællesarealer ses opslag, der er relevante for både beboere og 
pårørende. Der ses opslag med aktiviteter, praktiske informationer og menuplan. 

 

Overalt på demenscentret er der synlige medarbejdere, som tiltaler beboerne i en 
venlig og respektfuld tone. Tilsynet observerer respektfuld og anerkendende kom-
munikation og adfærd på fællesarealerne. Der observeres flere situationer, hvor 
medarbejderne har en inviterende tilgang over for beboerne, og medarbejderne 
spørger om lov til at hjælpe, før en handling udføres.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte og personlige pleje gennemføres ud fra relevante og faglige 
retningslinjer. 
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Når en medarbejder henvender sig til en beboer, sker dette i øjenhøjde, og der 
anvendes fysisk berøring. Medarbejderne udviser bevidsthed om deres kropssprog, 
hvor der anvendes en inviterende og positiv tilgang i mødet med beboerne med ty-
delig og smilende mimik. Medarbejderne har en ligeværdig tilgang og tilgår bebo-
erne på individuel vis. Fx tales der engelsk til de beboere, som selv kommunikerer 
på engelsk. For beboere med kommunikative udfordringer giver medarbejderne sig 
tid til at forstå, hvad beboerne forsøger at kommunikere, og de tilbyder forskellige 
ordvalg. 

Medarbejderne giver sig tid i mødet med beboerne, hvor de udviser nærvær og ro. 
Der anvendes korte sætninger, tydelig tale og få valgmuligheder. Beboernes selv-
bestemmelse italesættes, når det er nødvendigt. Medarbejderne anvender guid-
ning, spejling, afledning og berøring. 

Beboerne tiltales ved fornavn, og der bankes på døren, før medarbejderne træder 
ind i boligen. 

 

Indretningen af de fælles opholdsrum indbyder til socialt samvær, og indretningen 
stemmer overens med målgruppens behov. Tilsynet observerer eksempelvis, at af-
delinger for beboere med Huntingtons Chorea sygdom er indrettet efter beboernes 
særlige udfordringer, og samtidigt observeres der en indretning, der giver mulig-
hed for, at beboerne kan have et socialt samvær med hinanden. 

På en afdeling er der et sanserum med et ”kuglebad” og en sansestol. Rummet har 
en afslappet belysning og mulighed for at vise billeder/film fra en projektor. Tilsy-
net bliver oplyst, at særligt sansestolen er til stor glæde for flere af beboerne.  

På andre afdelinger ses ligeledes sansestimulerende indretning med sansestole og 
rør med lys.  

På en afdeling ligger afdelingens kat og sover hos en beboer i beboerens bolig. 

Tilsynet observerer, at tre beboere sidder på fællesarealet og spiser morgenmad.  

 

Tilsynet overhører, at en beboer råber på hjælp i boligen flere gange. Tilsynet 
drøfter situationen med to medarbejdere, som har forskellige opfattelser af bebo-
ers behov. En medarbejder oplyser, at beboerens adfærd er blevet forværret over 
den seneste måned, og der er taget kontakt til lægen.  Medarbejderen oplyser, at 
der ikke er en socialpædagogisk handleplan for denne beboer, men at det er rele-
vant at iværksætte en plan snart. 

Sociale aktiviteter Tilsynet ser flere eksempler på, at medarbejdere er synlige på fællesarealer og i 
god dialog med beboerne, mens der drikkes kaffe. 

Tilsynet observerer flere situationer, hvor medarbejdere i deres adfærd og kom-
munikation udviser faglig forståelse for den personcentrede tilgang. Der observeres 
situationer, hvor tilgangen i høj grad er afstemt efter beboernes særlige behov og 
udfordringer. Tilsynet ser eksempelvis: 

• En beboer inviteres til at komme med i kælderen. Beboeren takker ja til 
tilbuddet og følger smilende med medarbejderen. 
 

• En medarbejder sidder på en bænk på fællesarealet med en beboer. Med-
arbejderen anvender fysisk berøring i sin kontakt med beboeren og for at 
berolige beboeren.  
 

• En medarbejder går rundt på fællesarealet med en beboer i hånden. Bebo-
eren roses og anerkendes.  
 

• På en afdeling sidder to beboere over for hinanden. Beboerne har fået ser-
veret morgenmad, men beboerne spiser ikke maden, der er sat foran dem. 
En medarbejder oplyser, at de to beboere har helt særlige udfordringer på 
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grund af demenssygdom og profiterer godt af at sidde over for hinanden. 
Medarbejderen beskriver, at beboerne reagerer uhensigtsmæssigt, hvis en 
medarbejder tilbyder at hjælpe med indtagelsen. Medarbejderen fortæller 
endvidere, at man også har forsøgt sig med, at en medarbejder sidder med 
ved bordet og selv indtager lidt mad. Evalueringen heraf var efterføl-
gende, at indsatsen ikke var den rette. Beboerne har lang latenstid, men 
de får altid spist deres morgenmad ved at spejle sig i hinanden. 
 

• En beboer sidder i en komfortkørestol, placeret tæt ved et akvarium. Be-
boeren er afslappet og småblunder med en demensdukke i favnen. 

 

Eksempler på øvrige aktiviteter og observationer: 

• Tilsynet observerer, at en medarbejder om formiddagen går rundt med en 
guitar og spiller musik på flere af afdelingerne. 

• På en afdeling er en medarbejder ved at bage pandekager til beboerne. 

• En medarbejder sidder og ser fjernsyn med en beboer. Medarbejderen sid-
der tæt på beboeren og signalerer nærvær. 

• En medarbejder sidder sammen med en beboer, imens beboeren indtager 
sin morgenmad. Medarbejderen anvender fysisk berøring. Der er kun spar-
som dialog, hvilket er afstemt beboerens behov. 

• En medarbejder går tur på gangen med en beboer i hånden. Medarbejde-
ren anvender et roligt toneleje. 

• En medarbejder sidder sammen med en beboer og vejleder beboeren i at 
skrive sit navn på et stk. papir. 

• En medarbejder sidder sammen med to beboere i en lille niche og kaster 
med en ballon. Der spilles musik målrettet målgruppen. Indimellem synger 
enten medarbejderen eller beboerne med på sangene. Der er en hyggelig 
stemning under aktiviteten. Medarbejderen roser beboerne for deres ind-
sats.  

• En beboer følges til frisør.  

• Tre beboere sidder på fællesarealet og spiser morgenmad. Beboerne spiser 
hver sin slags mad. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Flere af beboerne kan generelt ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. Tilsynet 
observerer, at beboerne virker veltilpasse og afslappede.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at fællesarealerne er indrettet efter målgruppen, og at der er mange forskellige mu-
ligheder for sansestimuli og aktivitet. Det er tilsynets vurdering, at der ses mange eksempler på medar-
bejdernes målrettede arbejde med personcentret omsorg. 

Tilsynet vurderer, at der igennem dagen ses mange forskellige former for socialt samvær på fællesarea-
lerne, disse er alle tilpasset den enkelte beboers behov. 

Tilsynet observerer og vurderer på baggrund af det, at det for en urolig beboer gælder, at medarbejderne 
ikke har en helt ensartet opfattelse af beboerens problem og udfordring. 
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Ved tilsynets besøg hos en beboer går beboeren hen til vinduet og beundrer udsig-
ten. Beboeren står længe og kigger og synes at nyde situationen. De øvrige bebo-
ere svarer, at de er glade for at bo på demenscentret. Flere af beboerne fremhæ-
ver kontakten til medarbejderne. Beboerne virker trygge under tilsynets besøg. 

Beboerne siger: 

• ”Jeg har det godt – jeg kender de fleste mennesker”. 

• ” Det er stille og roligt”. 

• ”Jeg føler mig fremmed”. 

• ”Her er så dejligt”. 

 

En beboer er i tvivl om, hvorfor han bor på Pilehuset, men beboeren synes, at der 
er dejligt og rart at være.  

Selvbestemmelse Beboerne giver udtryk for oplevelsen af at have medindflydelse og selvbestem-
melse. En beboer har dog en kommentar hertil. Beboeren fortæller, at han ikke al-
tid føler sig informeret, når der har været en sygeplejerske eller læge på besøg. 

Beboerne siger om det at have selvbestemmelse: 

• ”Det føles som at bo på et pensionat”. 

• ”Jeg står op, når det passer mig”. 

 

En beboer fortæller, at han selv bestemmer, hvornår han står op, og hvornår han 
går i seng. 

En anden beboer kan ikke svare på spørgsmålet. Men der ses flere eksempler på, 
at medarbejderne adspørger beboeren og afventer tilladelse og accept, fx inden 
tilsynet og beboeren går ind i boligen. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for. Beboerne beskri-
ver tilfredshed med kvaliteten af hjælpen, og de oplever, at de inddrages i det 
omfang, det er muligt. Tilsynet bemærker, at flere beboere dog ikke er realistiske 
i beskrivelserne omkring egne ressourcer. En beboer siger: 

• ” Jeg får hjælp, hvis jeg vil have det – hvis jeg ikke selv kan”. 
 

Om hjælpens kvalitet siger beboerne: 

• ” Jeg har nogle, (medarbejdere) der er gode”. 

• ”De gør det så godt alle sammen”. 

Beboerne oplever at få medicinen til tiden. En beboer fortæller, at hun er meget 
glad for, at hun nu får noget medicin, der ikke gør hende træt. 

 

Beboerne har forskellig tilgang til, hvordan de ville håndtere det, hvis de skulle 
klage. Beboerne siger: 

• ”Jeg ville gå direkte til chefen eller medarbejderen, det vedrører. Men 
jeg har ikke haft brug for det endnu”. 

• ”Jeg ville tage fat i dem, der har med det at gøre”. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne er generelt tilfredse med at bo på Pilehuset, og at de oplever tryghed og 
selvbestemmelse i deres hverdag. 
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• ” Det ved jeg ikke”. 

Observation Boliger, fællesarealer og hjælpemidler er rengjorte, og beboerne er velsoigne-
rede, svarende til deres livsstil. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne beskriver, at de kender de medarbejdere, der kommer og hjælper dem. 
Beboerne siger: 

• ”Jeg kender dem, der kommer ind til mig, og de ved, hvad de skal gøre, så 
her er der ingen problemer”. 

 

En beboer mener at kunne mærke, at det er de samme medarbejdere, der kom-
mer hos beboeren, men beboerens tilstand gør det vanskeligt for beboeren at 
være helt sikker. 

En beboer udtrykker glæde, da hun ser medarbejderen. Beboeren er i høj grad in-
teresseret i kontakten med medarbejderen. Beboeren kan ikke svare på, om hun 
kender medarbejderen.  

En beboer fortæller, at han kan genkende den ene medarbejder. Beboeren mener 
at kunne huske medarbejderens navn. Beboeren forsøger sig med forskellige bud 
på navnet, som har samme ordlyd, som medarbejderens navn. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboere beskriver oplevelsen af, at medarbejderne altid kommunikerer i en 
venlig og respektfuld tone. Tilsynet bemærker, at flere beboere begrunder til-
fredsheden ved at bo på Pilehuset med netop den gode kontakt til medarbejderne. 
Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv. Beboerne 
siger: 

• ” De er venlige – og er der noget, så siger jeg; det er mig, der bor her”. 

• ”Alle er så søde”. 

• ”De er skam fine nok alle sammen”. 

 

Beboerne fortæller om en række forskellige aktiviteter, som de deltager i: 

• En beboer fortæller, at hun en gang om ugen går til ridning. Beboeren for-
tæller lidt herom, og det er tydeligt, at beboeren er meget begejstret for 
aktiviteten.  

• En anden beboer går selv ture i nærmiljøet. Beboeren er glad for de gode 
hjælpemidler, så hun på trods af behov for ilt, selv kan gå sig en tur.   

• En tredje beboer fortæller, at når nogle skal ned at handle, så spørger de 
om man vil med. Beboeren fortæller, at hun strikker meget. Beboeren sav-
ner ikke aktiviteter, men beboeren kan ikke redegøre så meget for tilbud-
dene. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den hjælp, de har behov for, og at beboerne er tilfredse med 
kvaliteten af den hjælp, de modtager.  

Tilsynet vurderer, at boliger, hjælpemidler og fællesarealer fremstår rengjorte, samt at beboerne er 
velsoignerede. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kontinuiteten i pleje og støtte. 
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En beboer fortæller, at der er mange aktivitetstilbud, men at han takker nej her-
til. Beboeren ønsker pt. kun at sidde i sin bolig og hygge sig med læsning og 
sudoku. 

En beboer mener ikke, at der er noget fællesskab om aktiviteter, og beboeren sav-
ner at komme udenfor. En medarbejder oplyser tilsynet om, at beboeren tilbydes 
at gå med ud og handle, ligesom beboeren kommer i pølsevognen en gang om 
ugen. Beboeren er svær at fastholde og er lettest at motivere med mad. Beboeren 
deltager ligeledes i aktiviteter med fysioterapeuten. 

 

Tilsynet observerer, at en beboer stopper op og taler med en medbeboer på vej 
ned til boligen. Efter samtalen sætter beboeren sig i fællesstuen, hvor beboeren 
indgår i dialog med en anden medbeboer.  

 

 

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

Emne Data 

Overgange Tre beboere oplyser, at de ikke har været indlagt for nyligt. De øvrige beboere kan 
på grund af helbredsmæssige udfordringer ikke svare relevant på spørgsmålet. En 
beboer oplyser, at beboeren lige har været til tandlægen. En beboer oplyser, at 
det er beboerens overbevisning, at medarbejderne taler sammen om beboerens 
behov for pleje og medicin. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne er generelt tilfredse med maden. Beboerne siger: 

• ”Der er god varm mad”. 

• ” Det er rimeligt – jeg lever af det”. 

• ”Maden er helt fin”. 
 

En beboer har udsigt til æbletræer uden for boligens vinduer, og beboeren fortæl-
ler, at medarbejderne henter æblerne, og at der er lavet æblegrød. Beboeren 
vender tilbage til dette emne flere gange. 

 

De fleste beboere kan ikke svare på spørgsmål om måltiderne, da de ikke kan hu-
ske, hvordan de oplever dem. En beboer spiser frokost og aftensmad på fællesare-
alet. Beboeren oplever ikke, at der tales så meget sammen. Beboeren fortæller, at 
der bor mange meget syge beboere på afdelingen. Beboeren oplever, at medarbej-
derne sidder med ved bordene, men det er for at støtte de beboere, der har behov 
for hjælp til at spise deres mad. En anden beboer vil helst spise i egen bolig. Bebo-
eren siger: 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne.  

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever en hverdag med samvær og aktiviteter, og at de er 
tilfredse med udvalget af aktiviteter. 

Tilsynets samlede vurdering – Ikke vurderet 

Tilsynet har ingen bemærkninger. 
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• ” Det her er jo mit hjem”.  

En medarbejder oplyser, at beboerne vælger fra dag til dag, hvor måltiderne skal 
indtages. 

En beboer synes, at det er hyggeligt nok i spisestuen, men beboer kan ikke rigtigt 
svare uddybende. 

 

En beboer udtrykker, ”Morgenmad og frokosten er god, men om aftenen glemmer 
de at spørge, hvad jeg kunne tænke mig”. Beboeren har ikke sagt noget herom, da 
han ikke ønsker at klage. Beboeren oplevede, at der blev spurgt meget ind til hans 
ønsker ved indflytningen. Tilsynet taler med en medarbejder om beboerens ud-
sagn. Medarbejderen oplyser, at beboeren efter eget valg kun spiser dessert om 
aftenen. Medarbejderen italesætter, at informationen giver anledning til god re-
fleksion, og at hun vil følge op på beboerens oplevelse. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med personcentret omsorg. I forhold til 
kvalitetsarbejdet er sygeplejerskerne undervist i den sundhedsfaglige dokumenta-
tion i omsorgssystemet. Der er særligt fokus på det tværfaglige arbejde. 

Der er arbejdet med DCM, og der er mappet på de forskellige afdelinger. Man er 
nu i gang med tilbagemeldinger på afdelingerne. Alle medarbejdere tilbydes un-
dervisning i denne metode.  

Der er igen mange forskellige aktiviteter for beboerne på plejehjemmet oven på 
COVID-19 epidemien. Det er nu igen muligt at mødes på tværs af afdelingerne, og  
der kan igen skabes oplevelser uden for afdelingerne og huset. 

Medarbejderne fortæller, at medicinen nu doseres af farmakonomen, og at social- 
og sundhedsassistenterne og sygeplejerskerne er meget glade for denne løsning. 
Medarbejderne oplever, at de derved kan koncentrere deres tid på kontakten med 
beboerne.  

Der udføres audits på medicinen og dokumentationen af en sygeplejerske.  Medar-
bejderne modtager feedback på disse audits, så der sikres læring af auditeringen. 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne fortæller, at det i kommunikationen med beboerne er vigtigt at ar-
bejde med: 

• Ligeværdighed 

• At stille realistiske krav til beboerne 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med maden og rammerne for måltidet. Tilsynet konstaterer, 
at mange af beboerne har svært ved at svare på tilsynets spørgsmål om mad og måltider. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fokusområder i kvalitetsarbejdet med sammen-
hæng til de områder, som er fremhævet af ledelsen. 
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• Nærvær 

• Mimik og kropssprog 

• At vise glæde og åbenhed 

• At inddrage beboernes sanser og det taktile 

• Individuel tilgang 

• Spejling 

• Afledning 

 

I kommunikationen tages der udgangspunkt i beboernes livshistorie. Det er vigtigt 
at vide, hvor beboeren er i forhold til kommunikationen, og relationen er meget 
betydningsfuld i samarbejdet med beboerne. 

Der arbejdes med en anerkendende tilgang, og der anvendes forhandling. Kommu-
nikationen tager udgangspunkt i den personcentrerede omsorg. 

En del af beboerne har problemstillinger omkring sproget, og nogle beboere har 
svært ved at udtrykke sig. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne sikrer beboernes selvbestemmelse gennem arbejdet med beboer-
nes livshistorie. Beboerne skal ses og hilses på, og alle skal inddrages i samtalerne. 

Der er samarbejde med de pårørende omkring beboernes ønsker og livsstil. 

Der arbejdes med, at beboernes ønsker følges, og medarbejderne reflekterer over 
beboernes reaktioner, fx på plejen. Nogle gange må de ændre i plejen for at un-
derstøtte beboernes ønsker. 

Der arbejdes med klippekortsordningen, fx til wellness og hyggestunder. Der er en 
systematik for, hvordan klippekortet anvendes. Medarbejderne beskriver mange 
forskellige aktiviteter. 

Rehabilitering Der arbejdes rehabiliterende med beboerne ved, at beboerne gør mest muligt selv. 
Medarbejderne reagerer på et hurtigt funktionsfald, og der arbejdes tværfagligt 
omkring beboernes funktioner.   

Der arbejdes med funktionsevnetilstandene, og der er mulighed for at få faglig 
sparring i forhold til ændringer hos beboerne. Der er både ergoterapeuter og fysio-
terapeuter på centret. Det er en naturlig del af arbejdet, at beboerne inddrages 
og støttes til at gøre mest muligt selv. 

Samarbejde 

 

Der samarbejdes med hospitalerne, når beboerne indlægges. Medarbejderne følger 
beboerne til hospitalet for at sikre en god indlæggelse. Der er telefonisk kontakt 
til hospitalet under indlæggelsen og beboernes forløb følges. Hospitalet kontakter 
som regel Pilehuset ved udskrivelse. Er der mangler i oplysningerne fra hospitalet, 
tager medarbejderne selv kontakt til hospitalet. 

Der er fokus på at kontrollere epikrisen, og om der er en træningsplan med retur 
til centret. Sygeplejersken oplyser medarbejderne om, hvilken forberedelse der 
evt. skal ske, før beboerne vender hjem. Beboerne tilses af en sygeplejerske inden 
for et døgn efter hjemkomsten.  

I det tværfaglige samarbejde indgår: Social- og sundhedsassistenter og social- og 
sundhedshjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, diætist, læ-
ger, pædagoger, psykolog, elever og ufaglærte medarbejdere.  

Hver 6. uge afholdes der temadag afdelingsvist, dette med fokus på beboerne. 

Der er daglige tavlemøder, hvor beboerne gennemgås. På centret er man endnu 
ikke i gang med triagering. 

Viden formidles ved overlap i vagten, og man skal orientere sig i dokumentationen. 

Det tværfaglige samarbejde kan beboerne mærke ved, at der er sammenhæng i 
indsatserne over døgnet. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne fortæller, at beboernes tryghed sikres ved nærvær og fysisk kon-
takt, og at der anvendes humor og sikres en god stemning.  

Der arbejdes med sansestimulering, og der er fokus på at anvende remedier som 
kuglevest og kugledyner. Der afprøves forskellige sansestimulering, inden der tilby-
des medicin. Der arbejdes med kravsnedsættende pædagogik. 

En del beboere har brug for struktur, og der arbejdes med skemaer for beboernes 
dag samt aktiviteter. Medarbejderne understreger, at det er meget vigtigt at over-
holde aftaler. Beboernes afvisninger respekteres. 

I forhold til beboernes sikkerhed i hverdagen anvendes GPS-ure. Medarbejderne 
har kendskab til reglerne for magtanvendelse.  

Der er meget fokus på lejring og mobilisering som forebyggelse af tryksår. Der an-
vendes trykaflastende madrasser.  

Der er fokus på dysfagi-problematikker, og der skrives kostform under ernærings-
indsatsen i dokumentationen. Der er henvisning i besøgsplanen til ernæringsindsat-
sen. Tilsynet konstaterer, at medarbejderne ikke er helt tydelige i, hvordan der 
arbejdes med dokumentationen i forhold til ovenstående, og de udtrykker det me-
get som personlige valg.  

Medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration, og at det sikres, 
at beboerne indtager medicinen. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, som medvirker til at sikre en respekt-
fuld, ligeværdig og anerkendende kommunikation med beboerne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes med at sikre beboernes 
selvbestemmelse, ligesom der arbejdes tværfagligt med den rehabiliterende tilgang.  

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter det tværfaglige arbejde i Pilehuset. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe tryghed og 
sikkerhed for beboerne samt for korrekt medicinadministration.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke helt tydeligt kan redegøre for dokumentation af ernæringsar-
bejdet. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne oplyser, at plejen planlægges, så alle remedier er til rådighed, in-
den plejen begyndes. Medarbejderne fortæller, at de kan aftale, at de ikke har te-
lefonen med under plejen.  Der lægges en god plan for dagen, og der er en medar-
bejder til rådighed på gangen eller i dagligstuen, så der altid er en medarbejder, 
der kan træde til ved behov hos beboerne. 

Der arbejdes med at afstemme hjælpen efter beboernes præmisser, og der arbej-
des meget med pædagogiske metoder. Der arbejdes med kontaktpersonsordning og 
med relationsbåret kontakt. 

Ved observation af ændringer i beboernes tilstande efterprøver man i omsorgssy-
stemet, om der kan være en forklaring, og man taler fx med social- og sundhedsas-
sistenten eller en sygeplejerske. Der foretages TOBS, inden sygeplejersken kontak-
tes. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne fortæller, at der dokumenteres på fællesarealet på tablets, så de 
kan være synlige for beboerne. Større dokumentationsopgaver planlægges i for-
hold til arbejdsplanen. 

Medarbejderne oplever, at de får dokumenteret, det de skal. De kan få supervision 
i dokumentationsarbejdet af lederne. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Der arbejdes med indsatskataloget, KK-net og VAR. 

Medarbejderne fortæller, at de anvender vejledninger og instrukser - især i for-
hold til studerende og nye medarbejdere.  

Ergoterapeuten fortæller, at der ofte anvendes vejledninger og instrukser i forhold 
til terapeutfaglige udredninger, vægttab og lign. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at besøgsplanen skal indeholde overskrifter fra Tom 
Kitwoods blomstringsteori. Der er beskrivelser af hele beboerens døgn i besøgspla-
nen, som er beskrevet handleanvisende og i jeg-form. Det er kontaktpersonen, der 
skal udfylde besøgsplanen, og den skal som minimum opdateres hver 3. måned. 

Planerne anvendes især til at introducere nye kollegaer og afløsere. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne fortæller, at der altid udarbejdes handlingsanvisninger for sund-
hedslovsydelser. Handlingsanvisningen skal indeholde faglig plan, mål og samtykke.  
En god handlingsanvisning skal tydeligt vise indsats og begrundelse, samt om lægen 
er informeret.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, at de arbejder efter arbejdsgange, der under-
støtter, at beboerne modtager den nødvendige pleje og støtte. Der er i høj grad fokus på beboernes re-
lationer til medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, at de dokumenterer løbende, og at de har mulig-
hed for faglig sparring. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til instrukser, vejledninger og procedurer. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvorledes både 
besøgsplaner og handlingsanvisninger anvendes i hverdagens praksis. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet spørger medarbejderne om, hvordan der arbejdes i forhold til beboere 
med en råbende adfærd. Medarbejderne fortæller, hvordan der kan arbejdes 
tværfagligt omkring udarbejdelse af en socialpædagogisk handleplan og igangsæt-
telse af indsatser. Der kan søges faglig sparring med hukommelsesklinikken.  

Medarbejderne beskriver, hvordan de arbejder med grænsesætning og med forstå-
else for beboernes situation. Der er tæt samarbejde med lægen omkring beboer-
nes særlige behov.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på baggrund af tilsynets observationer kan redegøre for indsatser i 
forhold til beboere med særlige behov. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

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

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

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. 


	Forside
	INDHOLD
	FORORD
	1. FORMALIA
	2. VURDERING
	3. DATAGRUNDLAG
	4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE
	5. YDERLIGERE OPLYSNINGER
	6. BILAG - HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDEFEJL OG INFORMATIONER
	OM BDO

