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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interview med leder, gruppein-
terview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerinterviews. For hvert mål foretager de tilsyns-
førende en vurdering ud fra de indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, 
der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Dronning Ingrids Hjem, Carl Jacobsens Vej 8, 2500 Valby 

Leder: Gitte Piriwe Risom 

Antal boliger: 136 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 18. november 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos tolv beboere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere (en sygehjælper og tre social- og sundhedsassistenter) 

Tilsynsførende: 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

Pernille Johansson, Manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Dronning Ingrids 
Hjem.  

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

 

Tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra seneste tilsynsbesøg, der er dog fortsat 
udfordringer i forhold til et observeret måltid ved dette års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes 
med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier af per-
sonlig pleje er en respektfuld, ligeværdig og anerkendende kommunikationen med beboerne. Medarbej-
derne sikrer beboernes medindflydelse, og de arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets 
vurdering, at arbejdsgangene under den personlige pleje er velorganiserede, og at der ingen afbrydelser er 
i de to forløb. Tilsynet vurderer, at hjælpen til den praktiske støtte og personlige pleje udføres under 
hensyntagen til beboernes individuelle behov. Medarbejderne følger gældende retningslinjer for hygiejne, 
dog fraset et tilfælde, hvor medarbejderen ikke udfører korrekt håndhygiejne ved handskeskift. 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet af frokostmåltidet er en individuel, anerkendende og 
venlig kommunikation, men at en medarbejder i forhold til kommunikation ikke udfolder sin rolle som mål-
tidsvært tilstrækkeligt. Beboerne inddrages i forskellige valg undervejs i måltidet, dog ses det i et tilfælde, 
at en beboers ønske om at få fløde til sin frugtgrød ikke imødekommes. Der er fortsat restriktioner i forhold 
til, at beboerne ikke selv må tage maden, hvorfor den rehabiliterende tilgang er begrænset. Det er tilsynets 
vurdering, at der under observationsstudiet af frokostmåltidet er opmærksomhed på at tilbyde beboerne 
mad og drikke og at understøtte indtagelsen, men at organiseringen ikke i tilstrækkelig grad sikrer ro under 
måltidet. Dette gælder både støj fra madvognen, og at der tages af bordet efter første ret, før alle er 
færdige med at spise. Tilsynet vurderer, at det er uhensigtsmæssigt for beboernes koncentration og appetit 
samt mindre æstetisk, at der udleveres medicin under desserten. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at 
det ikke er god faglig praksis, at medarbejderne drøfter problemstillinger omkring en beboers medicin i 
spisestuen, hvor beboerne kan hører drøftelserne. En medarbejder bærer ikke forklæde ved anretning af 
maden, og medarbejderen overholder derved ikke de hygiejniske retningslinjer for servering. Tilsynet vur-
derer, at en medarbejder hjælper en beboer faglig korrekt med at spise. 

Det er tilsynets vurdering, at der er en imødekommende, venlig og anerkendende kommunikation på fæl-
lesarealerne, samt at der udvises respekt for beboernes privatliv. Hertil observerer tilsynet en korrekt faglig 
korrektion, da en medarbejder stopper en kollega i at tale om personlige forhold omkring en beboer på 
fællesarealerne. Tilsynet vurderer, at der i to tilfælde sker opbevaring af personfølsomme data på en måde, 
hvor retningslinjer på området ikke overholdes. Tilsynet vurderer, at der er forskellige sociale fællesskaber 
i formiddagstimerne, både organiserede tilbud og samvær, der opstår naturligt i hverdagen. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet og tryghed i hverdagen på plejehjemmet. Ligeledes op-
lever beboerne generelt at have selvbestemmelse og medindflydelse, dog oplever to beboere ikke, at de er 
blevet hørt, inden der er sket en omorganiseringen af måltiderne i de to afdelinger. En beboer og en pårø-
rende oplever, at medarbejderne har overtaget beboerens medicin uden aftale med beboeren. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte. 
Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, de kan, og beboerne er tilfredse med 
hjælpen til medicinadministration. Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt ved, hvor de vil hen-
vende sig, hvis de er utilfredse med forholdene på plejehjemmet.  

Der er ikke en fælles oplevelse af kontinuitet i hjælpen blandt beboerne. Flere beboere oplever, at der 
kommer en del vikarer, og at de ikke altid har kendskab til opgaverne. 
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Tilsynet vurderer, at beboerne oplever venlig og respektfuld kommunikation fra medarbejderne, ligeledes 
oplever beboerne generelt, at der er respekt omkring deres privatliv. En beboer og dennes pårørende giver 
dog eksempler på, at medarbejderne ikke har den fornødne respekt og rette adfærd i forhold til deres 
adgang til beboerens bolig. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever et varieret tilbud af aktiviteter, 
og at mange beboere benytter sig af tilbuddene med stor fornøjelse. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne. Det er tilsynets vurdering, 
at flere beboere lægger stor vægt på og er tilfredse med, at de kan se deres ønsker omkring maden bliver 
fulgt op af køkkenet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for de prioriterede emner i kvalitetsarbejdet, og for 
hvordan der sikres respektfuld kommunikation og adfærd. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan 
redegøre for beboernes selvbestemmelsesret og den rehabiliterende tilgang i pleje og støtte. Medarbejderne 
beskriver et velfungerende tværfagligt samarbejde på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for bebo-
erne. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved 
udlevering af medicin. Ligeledes kan medarbejderne redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og den 
sundhedsfaglige dokumentation og for, hvor der kan søges instrukser og vejledninger, og hvorledes redska-
berne anvendes i den daglige praksis. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med 
besøgsplanerne og handlingsanvisninger.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes de beskytter beboernes person-
følsomme oplysninger i hverdagen, men at medarbejderne ikke er tydelige i forhold til opbevaring af opga-
velister med personfølsomme oplysninger. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der under observationsstu-
diet af frokostmåltidet ses mangler i den faglige 
udførelse. Det drejer sig om: 

• Organiseringen, hvor måltidet forstyrres 
af støj fra madvognen og af, at medarbej-
derne tager ud af bordet, før alle bebo-
erne er færdige med første ret. 

• Rollen som måltidsvært, som en medar-
bejder ikke udfolder i tilstrækkelig grad, 
idet medarbejderen ikke udviser nærvær 
og understøtter kommunikationen under 
måltidet. 

• En beboers mindre ønske til tilbuddet af 
mad ikke imødekommes. 

• En medarbejder, der ikke bærer forklæde 
ved serveringen, og dermed ikke overhol-
der de hygiejniske retningslinjer. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på 
rammerne for Det gode måltid og medarbejderne op-
gaver i rollen som måltidsvært. 

Tilsynet bemærker, at der deles medicin ud under 
måltidet.  

Hertil drøfter medarbejderne problemer omkring 
dokumentation af en konkret beboers medicin – 
hvilket vækker uro hos en anden beboer. 

Tilsynet anbefaler, at medicinadministration sker in-
den måltidets start.  

Ligeledes anbefales det, at medarbejderne oprethol-
der diskretion i forhold til oplysninger om beboerne, 
uanset om drøftelsen er af teknisk karakter. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderen under ob-
servationsstudiet til personlig pleje i et tilfælde 

Tilsynet anbefaler, at der som en del af kvalitetsind-
satsen for hygiejne sikres, at gældende regler for 
håndhygiejne til enhver tid følges. 
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ikke udfører korrekt håndhygiejne i forbindelse 
med handskeskift. 

Tilsynet bemærker, at der i to tilfælde sker over-
trædelse af reglerne for opbevaring af personføl-
somme data. 

Tilsynet bemærker samtidig, at medarbejderne 
ikke er tydelige i forhold til opbevaring af opga-
velister med personfølsomme oplysninger. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
reglerne om behandling af personfølsomme data til 
enhver tid overholdes. Hertil anbefales, at der etab-
leres arbejdsgange, så der ikke ligger lister med per-
sonfølsomme data i køkkenet eller på ulåste konto-
rer, og at medarbejderne er bekendte med gældende 
regler på området. 

Tilsynet bemærker, at tre beboere har oplevelser 
i relation til deres selvbestemmelse og medindfly-
delse. Dette drejer sig dels om omorganisering af 
måltiderne og dels om, at en beboers medicin blev 
fjernet fra beboerens bolig uden beboerens sam-
tykke. 

Tilsynet anbefaler, at der dels sættes et ledelses-
mæssigt fokus på, hvordan beboernes selvbestem-
melse, medindflydelse og oplevelse af selvbestem-
melse og medindflydelse sikres fremadrettet, og dels 
at der følges op på tre konkrete beboeres oplevelser 
og forhold. 

Tilsynet bemærker, at flere beboere oplever, at 
der mangler kontinuitet i plejen, og at vikarer 
ikke altid kender til opgaverne. 

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at styrke 
kontinuiteten i plejen, og at der udvikles arbejds-
gange, som understøtter, at vikarerne kender til op-
gaverne, før de hjælper beboerne. 

Tilsynet bemærker, at en beboer og dennes pårø-
rende oplever, at medarbejderne ikke altid ringer 
på, inden de træder ind i beboers bolig, ligesom 
de har oplevet, at en medarbejder gik i beboerens 
skab uden at have en aftale med beboeren. 

Tilsynet anbefaler, at det i et relevant forum drøftes, 
hvorledes det sikres, at medarbejderne til enhver tid 
har den fornødne respekt for beboernes privatliv. 
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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 

Lederen er ansat i stillingen siden sidste tilsyn.  

Ved sidste års tilsyn modtog plejehjemmet en række anbefalinger i forhold til em-
nerne: Aktivitetstilbud, beboernes soignering, respekt for fortroligheden om bebo-
ernes helbredsmæssige situation, korrekt brug af værnemidler, tilstrækkelig ren-
holdelse af hjælpemidler og boliger, respektfuld kommunikation med beboerne, 
overholdelse af retningslinjer under COVID-19 pandemien og rammen om det gode 
måltid. 

Ledelsen oplyser, at der er arbejdet med alle tilsynets anbefalinger. 

I forhold til anbefaling om manglende aktiviteter er der foretaget en omorganise-
ring, så aktivitetsmedarbejderne nu har ansvar for en ”søjle” hver med en opdeling 
på tværs af etagerne, hvorfor der nu er tre søjler på plejehjemmet. Der er en del 
ture ud af huset, og det er ledelsens oplevelse, at medarbejderne er godt oriente-
ret i forhold til anvendelse af klippekortet. 

To beboere fremstod mindre soignerede ved seneste tilsyn. Ledelsen oplyser, at der 
er daglige drøftelser i forhold til beboernes behov for støtte. 

Tilsynets observation af en konsultation med en af plejehjemmets læger, hvor der 
ikke blev udvist tilstrækkelig diskretion, er drøftet med både læger og medarbej-
dere. 

Tilsynet gav anbefaling i forhold til medarbejdernes anvendelse af værnemidler. 
Anvendelsen af værnemidler bliver løbende drøftet. 

I relation til tilsynets anbefalinger om renholdelse af hjælpemidler og boliger, er 
der fulgt op dels ved at indføre skemaer for renholdelsen af hjælpemidler, og dertil 
er der afholdt audit i forhold til rengøring af boliger. Der er ligeledes afprøvet en 
anden fordeling af rengøringsopgaver i boliger og på fællesområder, og der er udar-
bejdet beskrivelse af, hvilke dele af boligen, der som standard skal renholdes. 

Relateret til kommunikationen med beboerne, er der arbejdet med dette på en te-
madag. Hertil følger lederne løbende op og reagerer på uhensigtsmæssig kommuni-
kation og agerer selv som rollemodeller. Der arbejdes med professionel adfærd og 
at udvikle forståelsen af dette. 

Servering af mad fulgte ikke de daværende retningslinjer under COVID-19. Man er 
nu tilbage til mere hjemlige forhold på plejehjemmet, men der er stadig afdelin-
ger, hvor det er medarbejderne, der serverer maden. 

Der blev givet anbefaling om at arbejde mere organiseret med måltidsværtskab. 
Der er oprettet en arbejdsgruppe, hvor arbejdet har taget udgangspunkt i tilsynets 
anbefalinger. Der er udarbejdet en række forslag til det gode måltid. Det skal hver 
dag være planlagt, hvem der er måltidsværter, og hvem der serverer. Der er udar-
bejdet lommekort og en pjece, som endnu ikke er implementeret. I gruppen har 
alle afdelinger været repræsenteret, og disse har meldt tilbage i egen afdeling. 

Der er pt. opfølgning på et COVID-19 -udbrud. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Plejehjemmet er ved at genetablere medicin som en del af Forbedringsindsatsen, 
hvor en konsulent fra forvaltningen skal understøtte, hvordan data anvendes bedst i 
kvalitetsarbejdet. Der afholdes faste møder under Forbedringsindsatsen, og der au-
diteres ud fra en fast kadence på medicin, hygiejne og dokumentation.  
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Der arbejdes med utilsigtede hændelser (UHT), hvor Leder af sygepleje, udvikling 
og kvalitet er ansvarlig for proces og bearbejdning af hændelserne. UTH-arbejdet 
ligger i et fast rul på ledermøderne, og der er faste tilbagemeldinger til afdelingsle-
derne. På hver afdeling arbejdes der med de konkrete UTH’er på teammøder og 
tværfaglige konferencer. 

Der arbejdes også med BPSD, og den demensfaglige rådgiver har undervist vedrø-
rende magtanvendelse og omsorgspligt/-svigt. Sammen med Demensrejseholdet, er 
der omkring en konkret beboer for at sikre, at beboeren modtager den nødvendige 
pleje. 

Der arbejdes med NPI-screening og BPSD-konferencer. Ledelsen oplever, at der er 
effekt af arbejdet.  Der er et bredt tværfagligt samarbejde omkring BPSD, og det er 
afdelingslederne, der faciliterer konferencerne. 

En sygeplejerske med stor erfaring fra demensområdet underviser i udfyldelse af 
socialpædagogiske handleplaner. 

Der har været afholdt brandkursus, og snart afholdes der kursus i hjerte-lungered-
ning. 

Plejehjemmet deltager i en indsats om mellemmåltider med Mette Martinussen, og 
der sker afprøvning på en afdeling. Ledelsen oplyser, at der er arbejdet med friste-
vogne.  

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Der har været en del udskiftning i stillingerne på ledelsesniveau, og der er samtidig 
sket en omorganisering af kvalitetsarbejdet. Herunder er der oprettet en ny stil-
lingsbetegnelse som Leder af sygepleje, udvikling og kvalitet.  Med oprettelsen af 
stillingen er det ledelsens ønske, at kvalitetsarbejdet er forankret i ledelsesgrup-
pen. Kvalitetsarbejdet drøftes på ledermøderne, og der er tæt samarbejde mellem 
Leder af sygepleje, udvikling og kvalitet og afdelingslederne. 

Der er fire kvalitetsgrupper på plejehjemmet, som Leder af sygepleje, udvikling og 
kvalitet varetager, og hvor medarbejderne deltager. Der findes grupper for hygi-
ejne, dokumentation, medicin og måltider.  

I forhold til bemandingen med sygeplejersker er der ansat tværgående sygeplejer-
sker og dagsygeplejersker, og på en etage er der ansat en sygeplejerske i basisstil-
ling, ligesom der rekrutteres en basissygeplejerske mere. Der er dertil ansat an-
svarshavende aftensygeplejersker. 

Der er social- og sundhedsassistenter i alle vagtlag, dog er der overvægt af social- 
og sundhedshjælpere på plejehjemmet, og der opleves rekrutteringsvanskelighe-
der. 

Der er en demensvidensperson, og en sygeplejerske har også uddannelse som de-
mensvidensperson. Der er 8-10 demensvejledere ansat på plejehjemmet. 

Der arbejdes med PDSA-cirkler på medicinområdet, og der auditeres på dokumenta-
tions- og hygiejneområdet. Lederne har desuden deltaget i kursus i forandringsle-
delse og vidensdeling af data. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra seneste tilsynsbesøg, men at der fort-
sat ses udfordringer i forbindelse med et observeret måltid ved dette års tilsyn. Det er tilsynets vurde-
ring, at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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E-tavlerne er implementeret ugen før tilsynsbesøget. Der er fokus på, hvordan tav-
lerne anvendes til at skabe overblik. Der arbejdes ikke med triagering, men det er 
ledelsens ønske, at dette skal implementeres på sigt. 

Der samarbejdes med terapeuter fra Sundhedshuset, som kommer fast på pleje-
hjemmet tre gange ugentligt. Der arbejdes med et miniprojekt, hvor der sendes be-
sked via Cura til terapeuterne. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet bliver bedt om at lægge mærke til, hvordan værtskabet fungerer under 
måltidet. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen banker på døren og indleder besøget med at hilse venligt på bebo-
eren. Der er en god dialog mellem medarbejderen og beboeren. Dialogen bærer 
præg af, at medarbejderen og beboeren har et godt kendskab til hinanden. Der er 
en let og til tider humoristisk tone, som beboeren synes at nyde. Medarbejderen 
tiltaler beboeren ved fornavn og taler til beboeren på en respektfuld og ligeværdig 
måde. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 2: 

Medarbejderen banker på døren og henvender sig til beboeren, som stadig ligger 
let sovende i sengen. Medarbejderen siger godmorgen til beboeren i en rolig tone, 
mens hun let berører beboeren på armen. Medarbejderen italesætter, at hun vil 
klargøre tingene til brug for plejen, og at beboeren kan ligge og vågne imens.  

Under plejen igangsætter medarbejderen dialog under hensyntagen til beboeren 
og ud fra emner, som beboeren kan tale med om. Medarbejderen fortæller fx lidt 
om sit barn og spørger herefter ind til beboerens børn. Beboeren synes at nyde 
samtalen. Medarbejderen taler i en rolig og respektfuld tone under hele forløbet.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne bydes varmt velkommen af medarbejderne efterhånden, som de ankom-
mer til spisestuen. Dialogen er afstemt den enkelte beboer.  

Ved det ene bord taler beboerne indbyrdes sammen, og stemningen er hyggelig. 
Beboerne ved dette bord kender tydeligvis hinanden og er meget snakkesalige.  

Ved et andet bord sidder tre beboere og en medarbejder. Medarbejderen indbyder 
ikke til dialog, men sidder og kigger ud i luften, indtil en beboer, der sidder lige 
ved siden af, kommenterer på medarbejderens adfærd.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter kvalitetsarbejdet. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 DRONNING INGRIDS HJEM KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
11 

Herefter begynder medarbejderen at tale med de beboere, der sidder ved bordet.  

En anden medarbejder kommer til og sætter sig skiftevis ved de tre borde, for at 
informere beboerne om, at der er torsdagsbar senere på dagen, hvilket flere af be-
boerne ser frem til.  

En beboer hjælpes med indtagelse af mad, og medarbejderen taler til beboeren på 
et fremmedsprog, som beboeren forstår og gengælder. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 1: 

Forløbet varetages i et roligt tempo, som er afstemt beboerens behov. Der tages 
udgangspunkt i beboerens rutiner og vaner. Medarbejderen inddrager beboeren på 
relevant vis, fx spørges der ind til, hvor lang tid beboeren ønsker at være alene på 
badeværelset, hvorefter medarbejderen respekterer beboerens ønske.  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 2: 

Medarbejderen starter med at spørge beboeren, om hun er klar til at komme op, 
hvilket beboeren svarer ja til. Medarbejderen italesætter sine handlinger over for 
beboeren gennem forløbet og sikrer sig beboerens accept, inden handlingen udfø-
res. Medarbejderen inddrager beboeren og giver beboeren relevante valg. Fx spør-
ges der ind til, om beboeren vil sidde lidt alene på toilettet, og om beboeren øn-
sker at have det tøj på, som medarbejderen har fundet frem. Beboeren afviser en 
bestemt trøje, hvorefter medarbejderen finder en anden. Medarbejderen spørger 
ind til, om beboeren ønsker sit hår flettet, og medarbejderen følger beboerens øn-
ske. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

En medarbejder oplyser beboerne om muligheder for drikkevarer, og der tages in-
dividuelle hensyn til beboernes ønsker. Der stilles kander på bordet, som beboerne 
selv kan tage fra.  

To medarbejdere kører et rullebord med tallerkener og mad rundt mellem bor-
dene, så beboerne kan se maden, som løbende præsenteres. Beboerne spørges in-
dividuelt ind til, hvor mange kartofler de ønsker, og hvor de ønsker sovsen place-
ret på tallerkenen. En beboer bryder sig ikke om maden, og beboeren ønsker i ste-
det at få ekstra dessert. Beboerens ønske imødekommes af en medarbejder. 

En beboer spørger efter fløde til hindbærgrøden, men en medarbejder oplyser, at 
det er køkkenet, der bestemmer sammensætningen af menuen, og at køkkenet har 
valgt, at frugtgrøden skal serveres med sødmælk. Beboeren accepterer dette. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 1: 

Beboeren gives i høj grad mulighed for at anvende egne ressourcer selvstændigt. 
Hele den øvre personlige pleje varetager beboeren selv. Beboeren varetager her-
udover delvist den nedre personlige pleje med støtte fra medarbejderen.  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 2: 

Beboeren støttes i at komme op på sengekanten, og beboeren rejser sig selv med 
vejledning fra medarbejderen. Beboeren går ud på badeværelset med rollator.  

Medarbejderen motiverer, gennem vejledning og guidning, beboeren i selv at fore-
tage den øvre personlige pleje. Ligeledes motiveres beboeren til at deltage i dele 
af påklædningen. Medarbejderen roser og anerkender beboeren for indsatsen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Maden serveres af medarbejderne, grundet COVID-19, og beboernes ressourcer 
inddrages i det omfang, det er muligt.  
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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 hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen medbringer ståliften, som skal anvendes indledningsvist i forløbet, 
og klargør toiletstolen. Den personlige pleje udføres på badeværelset, hvor alle re-
medier er klar. Der forekommer ingen unødige afbrydelser eller forstyrrelser under 
forløbet.  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 2: 

Den personlige pleje foregår på badeværelset, hvor medarbejderen har alle de 
nødvendige hjælperedskaber til rådighed, så opgaven kan varetages uden unødige 
forstyrrelser.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

En medarbejder sætter rolig og afdæmpet musik på, inden måltidets start. Musik-
ken er tilpasset målgruppen, men der kommer også en del baggrundsstøj fra mad-
vognen, som er tilsluttet stikkontakten. Efter 15 minutter slukkes der for madvog-
nen, og baggrundsstøjen mindskes betragtelig.  

Der er tre borde i spisestuen, som er dækket op med glas og bestik. En medarbej-
der tager den varme mad fra madvognen og stiller den over på et rullebord, som er 
klargjort med tallerkener. Maden præsenteres for beboerne. 

En medarbejder er løbende opmærksom på at tilbyde mere mad, og medarbejde-
ren serverer for de beboere og medarbejdere, der sidder med ved bordene. Der 
sidder en medarbejder med ved to af bordene. En medarbejder skåler med bebo-
erne og sikrer på den måde, at beboerne indtager tilstrækkeligt med væske. 

Afrydning fra hovedretten fra bordene påbegyndes, inden alle beboere er færdige 
med at spise. Ved det ene bord, hvor en beboer hjælpes til at spise, er beboerne 
ikke færdige med at spise hovedretten, før desserten bliver serveret.  

I forbindelse med desserten, begynder madværten at dele medicin ud til bebo-
erne. En beboers medicin kan ikke fremsøges på medarbejderens håndholdte de-
vice, og medarbejderen må tilkalde en kollega via telefonen. Den tilkaldte medar-
bejder finder en tablet, og medarbejderne taler højlydt om fejlen og nævner den 
specifikke beboers navn flere gange. En anden beboer, der næsten hedder det 
samme, udtrykker bekymring herom, da beboeren tror, at samtalen drejer sin om 
beboerens medicin. Medarbejderen beroliger beboeren og fortsætter medicingiv-
ning. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier af personlig pleje er en respektfuld, ligevær-
dig og anerkendende kommunikation med beboerne. Medarbejderne sikrer beboernes medindflydelse og 
arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet af frokostmåltidet er en individuel, anerkendende 
og venlig kommunikation, men at en medarbejder i forhold til kommunikation ikke udfolder sin rolle 
som måltidsvært tilstrækkeligt. Beboerne inddrages i forskellige valg undervejs i måltidet, dog ses det i 
et tilfælde, at en beboers ønske til at få fløde til sin frugtgrød ikke imødekommes. Der er fortsat re-
striktioner i forhold til, at beboerne ikke selv tager af maden, hvorfor den rehabiliterende tilgang er 
begrænset. 
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen foretager forskellige praktiske opgaver, efter at den personlige 
pleje er færdiggjort. Medarbejderen reder fx beboerens seng, tømmer affaldet og 
rydder let op i boligen. Støtten udføres ud fra relevante faglige retningslinjer. Be-
boeren gives ikke mulighed for at deltage i opgaveløsningen, hvilket vurderes rele-
vant ud fra beboerens funktionsniveau.  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 2: 

Mens beboeren sidder på toilettet, foretager medarbejderen enkelte praktiske op-
gaver i boligen. Medarbejderen lufter ud og reder beboerens seng. På badeværel-
set ses to store kurve med låg, som anvendes til vasketøj. Vasketøjskurvene under-
støtter, at urent tøj og linned kan håndteres på korrekt vis.  

Efter at den personlige pleje er færdig, foretager medarbejderen øvrige praktiske 
opgaver, såsom oprydning og tømning af skrald. Medarbejderen følger gældende 
retningslinjer under indsatsen. Beboeren vurderes ikke at have ressourcer til at 
kunne deltage i de udførte opgaver. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Det observeres, at medarbejderen, der har rollen som madvært og står for porti-
onsanretningen af maden, ikke er iklædt plastforklæde ved madhåndteringen. Le-
delsen oplyser tilsynet om, at der er retningslinje for, at der skal bæres forklæde 
ved håndtering af mad. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 1: 

Medarbejderen indleder med at give beboeren kompressionsstrømper på. Medar-
bejderen observerer beboerens hud og italesætter over for beboeren, at der ses 
bedring i et sår. 

Medarbejderen støtter herefter beboeren i at komme op og sidde på sengekanten, 
hvorefter liftstykket placeres korrekt. Beboeren forflyttes med stålift til toiletsto-
len. Beboeren køres herefter ud på badeværelset, hvor hun selvstændigt varetager 
den øvre personlige pleje.  

Medarbejderen forlader boligen efter aftale med beboeren. Medarbejderen bruger 
tiden til at klargøre beboerens morgenmad og morgenmedicin.  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at arbejdsgangene under observationsstudierne i personlig pleje er velorganiserede, 
og at der ikke er afbrydelser i de to forløb. 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet af frokostmåltidet er opmærksomhed på at tilbyde 
beboerne mad og drikke og at understøtte indtagelsen, men at organiseringen ikke i tilstrækkelig grad 
sikrer ro under måltidet. Dette gælder både støj fra madvognen, samt at der ryddes af bordet efter før-
ste ret, før alle er færdige med at spise. 

Tilsynet vurderer, at det er uhensigtsmæssigt for beboernes koncentration og appetit samt mindre 
æstetisk, at der udleveres medicin under desserten.  

Tilsynet vurderer, at det ikke er god faglig praksis, at medarbejderne drøfter problemstillinger omkring 
en beboers medicin i spisestuen, hvor beboerne kan høre drøftelserne. 
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Efter den aftalte tid vender medarbejderen retur til boligen. Medarbejderen støt-
ter beboeren i den nedre personlige pleje ud fra en kompenserende tilgang. Bebo-
eren støttes med den nedre påklædning og liftes herefter til kørestolen.  

Medarbejderen hjælper beboeren med høreapparaterne og serverer herefter mor-
genmad for beboeren. Der udleveres medicin, som er kontrolleret på korrekt vis. 

Medarbejderen følger gældende hygiejniske retningslinjer under hele besøget og 
foretager korrekt håndhygiejne samt handskeskift. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 2: 

Medarbejderen støtter beboeren i at komme op at sidde på sengekanten, hvorefter 
beboeren følges ud på badeværelset. Medarbejderen tilbyder beboeren at sidde 
lidt alene, hvilket beboeren takker ja til. Kort efter kalder beboeren på medarbej-
deren, som reagerer øjeblikkeligt. 

Medarbejderen ifører sig engangsforklæde og handsker. Den øvre personlige pleje 
foretages af beboeren med vejledning fra medarbejderen. Medarbejderen anven-
der motivation og guidning. Den nedre personlige hygiejne udføres af medarbejde-
ren på badeværelset, mens beboeren står ved rollatoren.  

Medarbejderen støtter herefter beboeren med påklædning. 

Medarbejderen varetager korrekt skift af handsker. I et tilfælde udføres der ikke 
korrekt håndhygiejne i forbindelse med handskeskift, hvilket dog er tilfældet i øv-
rige skift af handsker.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

En medarbejder støtter en beboer i at få maden skåret ud og i at spise. Medarbej-
deren sidder ved siden af beboeren og er løbende opmærksom på, om beboeren 
ønsker mere mad eller trænger til at få tørret sin mund.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Tilsynet observerer, at medarbejderne taler venligt og respektfuldt til beboerne og 
banker på dørene, inden de træder ind i beboernes boliger. I et eksempel henven-
der en medarbejder sig fx til en beboer og roser ham for hans påklædning. Medar-
bejderen spørger ind til, om beboeren har været i bad, hvilket beboeren svarer ja 
til.  

En gruppe medarbejdere opretholder en lang dialog med beboerne. Der er en god 
stemning.  

En medarbejder banker på døren ind til en bolig og fortæller beboeren, at maden 
er serveret. Medarbejderen spørger, om beboeren kommer og spiser, hvilket bebo-
eren bekræfter. 

Tilsynet observerer, at en medarbejder spørger en kollega, om det gik godt med 
badet. Medarbejderen nævner ikke navnet på beboeren, der spørges ind til.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til den praktiske støtte og personlige pleje udføres under hensyntagen til 
beboernes individuelle behov. Medarbejderne følger gældende retningslinjer for hygiejne, fraset et til-
fælde, hvor medarbejderen ikke udfører korrekt håndhygiejne ved handskeskift. 

Tilsynet vurderer, at en medarbejder ikke bærer forklæde ved anretning af maden, og derved ikke 
overholder de hygiejniske retningslinjer for servering. 

Tilsynet vurderer, at en medarbejder udfører faglig korrekt hjælp til at spise. 
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Den anden medarbejder svarer kort på spørgsmålet og indleder herefter med at 
fortælle om konkrete observationer hos den pågældende beboer. Den første med-
arbejder siger roligt til kollegaen, at det kan de tale om på et andet tidspunkt. 
Samtalen foregår i den fælles opholdsstue, hvor tre beboere er til stede. Medar-
bejderens afbrydelse medvirker til at sikre, at der blev udvist respekt for beboe-
rens privatliv, og at der ikke blev delt personfølsomme oplysninger om beboeren. 

 

I morgentimerne ses det i et tilfælde, at der ligger en dagsoversigt i køkkenet. 
Oversigten indeholder beboernes navne, og hvilke sygeplejeopgaver der skal udfø-
res hos hver borger. Tilsynet spørger en medarbejder om procedurer for opbeva-
ring af oversigten. Medarbejderen beskriver, at oversigten kun ligger fremme i 
starten af morgenen, indtil medarbejderne er begyndt med dagens opgaver. Heref-
ter opbevares den i skuffen. Oversigten flyttes til skuffen under tilsynsbesøget. 

På en anden afdeling observerer tilsynet, at der på et ulåst kontor ligger to lister 
fremme med personfølsomme oplysninger om beboerne. 

Sociale aktiviteter Til morgen sidder to beboere i afdelingens spisestue og nyder morgenmaden. Der 
er en kurv med brød, små skåle med marmelade og kander med kaffe, så beboerne 
selv kan skænke op. Der er stille musik i baggrunden, og flere medarbejdere vare-
tager opgaver i køkkenet. Der ses flere eksempler på, at medarbejderne kontrolle-
rer og håndterer beboernes medicin på korrekt vis.  

På en afdeling ses det, at der står navneskilte på spisebordet i den fælles opholds-
stue. Tilsynet får oplyst, at der netop er flyttet en beboer ind, og at navneskiltene 
medvirker til, at beboeren kan lære navnene at kende på medbeboerne. 

En medarbejder spørger flere af de beboere, som er samlet i opholdsstuen, om de 
ønsker at deltage i dagens aktivitet, der er en quiz. Herefter følger medarbejderen 
de beboere, som ønsker at deltage, ned til quizzen.  

En større gruppe beboere samles i fællessalen til dagens aktivitet, som er quiz. Be-
boerne er forventningsfulde og sidder og taler sammen, imens de venter på, at ak-
tiviteten går i gang. 

På en afdeling observerer tilsynet, at en beboer sidder og ser fjernsyn.  

En medarbejder sidder sammen med en beboer og læser højt fra en bog. Beboeren 
læser med i bogen og synes at nyde aktiviteten. 

En beboer træner selvstændigt på en motionscykel i træningssalen. I en spisestue 
sidder tre beboere og hygger sig med to medarbejdere. De snakker, og der høres 
grin fra beboerne. 

På søjler i afdelingerne er der en informationstavle med information omkring kom-
mende aktiviteter og menuplanen. Det ses, at der reklameres for et musikarrange-
ment, der blev afholdt måneden før tilsynet, hvilket tilsynet nævner for en afde-
lingsleder. Afdelingslederen vil tage fat i den medarbejder, der er ansvarlig for op-
datering af skærmene. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at der er en imødekommende, venlig og anerkendende kommunikation på fællesarea-
lerne, samt at der udvises respekt for beboernes privatliv. Hertil observerer tilsynet en faglig korrekt 
korrektion, da en medarbejder stopper en kollega i at tale om personlige forhold omkring en beboer på 
fællesarealerne. 

Tilsynet vurderer, at der i to tilfælde sker opbevaring af personfølsomme data på en måde, hvor ret-
ningslinjer på området ikke overholdes. 

Tilsynet vurderer, at der er forskellige sociale fællesskaber i formiddagstimerne, både organiserede til-
bud og samvær, der opstår naturligt i hverdagen. 
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3.3 INTERVIEW MED BEBOERNE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne fortæller alle, at de har det godt på plejehjemmet, og at de er trygge 
ved at bo på plejehjemmet. En beboer har kun boet på plejehjemmet i tre uger. 
En anden beboer er præget af hukommelsesbesvær, og har derfor vanskeligt ved 
at svare på flere af tilsynets spørgsmål. En beboer har sin pårørende på besøg, som 
også byder ind under interviewet.  

Beboerne siger: 

• ”Vi har det godt her, jeg har ikke noget at klage over”. 

• ”Jeg har det godt og synes, jeg er faldet til”. 

• ”Jeg befinder mig godt – Jeg kan være meget tryg ved at være her”. 

• ”Jeg har det meget bedre her end derhjemme”. 

• ”Det er blevet bedre og bedre- Halvandet år med Corona – det var hårdt – 
nu er det hele startet op igen”. 

• ”Omgivelserne gør mig tryg, og det at man kan lukke sin dør”. 

• ”Personalet og omgivelserne gør mig tryg – når man ikke kan være der-
hjemme, så er det her det bedste alternativ”. 

• ”Det kan være lidt utrygt at vide, at alle medarbejderne har adgang til 
min bolig”. 

 

En beboer er trist og mener, at det nok handler om noget i beboeren selv. Beboe-
ren siger: 

• ” Det er trist – man er ikke selv oplagt til noget, og der sker ikke så meget 
– jeg har ikke kræfter til noget”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever, at de er med til at bestemme over deres eget liv, og at de har 
indflydelse på din egen hverdag. 

• ”Jeg kan godt bestemme, hvornår jeg kommer i seng”.  

• ”Jeg er herre i eget hus – det er ikke noget problem”. 

• ”Jeg er meget selvstændig, og det går fint”. 

• ”Jeg går mange ture og tager selv ud og handler, og det bestemmer jeg 
selv”. 

 

En beboer oplever, at selvbestemmelsen har været udfordret af, at medarbej-
derne fjernede beboerens medicin fra beboerens bolig kort efter indflytning og 
uden beboerens vidende. Den pårørende nævner også, at de ikke blev inddraget. 

 

En beboer er vred på ledelsen af plejehjemmet, fordi to afdelinger er slået sam-
men, når der skal spises. Beboeren oplever ikke, at der er plads nok i spisestuen, 
fordi beboerne fra den anden afdeling nu fylder. Sammenlægningen gør også, at 
beboernes mad bliver kold inden serveringen. Beboeren er vred over, at beboerne 
ikke blev spurgt, før sammenlægningen blev etableret. Beboeren spiser af den 
grund nu i egen bolig. Beboeren mener, at det nok snart hører op. 

En anden beboer italesætter også denne problematik for tilsynet. Denne beboer 
oplever generelt at have selvbestemmelse, men beboeren er meget ked af sam-
menlægningen af de to afdelingers måltider. Beboeren har talt med ledelsen om 
det, og det er beboerens oplevelse, at lederen siger, at: ”Sådan skal det være – 
det kan vi ikke komme uden om”. Beboeren oplever ikke at være spurgt om sam-
menlægningen, før den trådte i kraft.  
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Beboerne er blev oplyst om, at der var tale om et forsøg. Beboeren tror ikke, at 
der er tale om et forsøg længere, Beboeren tror, at den oprindelige spisestue er 
blevet anvendt til et andet formål. 

Afdelingsleder oplyser til tilsynet, at beboerne har været inddraget i beslutningen, 
og at der er sket en gradvis afprøvning. Lederen fortæller, at tiltaget ikke var ble-
vet indført, hvis der havde været tale om en bred modvilje blandt beboerne. Le-
deren oplyser, at der er taget hensyn til, at den ene af de utilfredse beboere kan 
sidde med dem, som beboeren kender. Lederen er bevidst om, at beboeren fortsat 
er meget vred. 

Lederen beskriver, at der er behov for, at medarbejderne har kendskab til flere 
beboere, og det er lykkedes med denne indsats, hvilket giver en mere stabil pleje 
og kontakt, især i sygdoms- og ferieperioder.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever, at de får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og 
at de er tilfredse med kvaliteten af den pleje, de modtager. Beboerne siger: 

• ”Nu er det mig, der har brug for hjælp, og de gør det godt”. 

• ”Når man ikke kan noget selv mere, skal man være glad for den hjælp 
man får”. 

• ”Jeg får hjælp for ikke at falde. Jeg gør det selv, men der står en hos 
mig”. 

• ”Der er nogen, der tror jeg er mere rask, end jeg er - Jeg har mange 
smerter og kan godt blive misforstået”.  

• ”Ja, det er helt sikkert – jeg skal bare sige det, og hvis det giver mening, 
så sker det”. 

• ”Den fejler ikke noget – den er som man ønsker sig”. 
 

Beboerne oplever, at medarbejderne giver dem mulighed for at gøre de ting, som 
de selv kan, når de modtager personlig pleje. Hertil oplever beboerne, at der bli-
ver lyttet til – og fulgt op på, hvordan de ønsker hjælpen udført. Beboerne siger: 

• ”Jeg klarer mange ting, sådan da”. 

• ”Jeg vasker selv overkroppen”. 

• ”Det gør jeg, det er jeg nemlig selv interesseret i”. 

• Jeg gør selvfølgelig det jeg kan, men ellers er det en luksustilvæ-
relse”. 

• ”Ja, jeg har en aftale med personalet om, at jeg skal gøre det, jeg 
selv kan, og det fungerer fint”. 

• ”Jeg kan heldigvis klare mange ting selvstændigt – men de hjælper 
mig med det, jeg ikke selv kan”. 

 

I forhold til beboernes medicin, oplever beboerne, at medicinen kommer til tiden.  

 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet og tryghed i hverdagen på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever at have selvbestemmelse og medindflydelse, men at to 
beboere ikke oplever, at de er blevet hørt, inden der er sket en omorganisering af måltiderne i de to 
afdelinger. En beboer og en pårørende oplever, at medarbejderne har overtaget beboerens medicin 
uden aftale med beboeren. 
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Beboerne siger: 

• ”Jeg får en æske til en dag ad gangen”. 

• ”Hvis jeg skal på tur, får jeg bare pillerne med, det har de styr på”. 

En beboer fortæller, at hun ser, at medarbejderne stiller andre beboeres medicin 
på bordet i fællesstuen og forlader rummet, uden at se medicinen indtaget. Be-
boer fortæller, at hun har sagt det til medarbejderne i situationen. Tilsynet fore-
tager ingen observationer af forkert medicinhåndtering under tilsynsbesøget. 

 

Ved tilsynets spørgsmål til beboerne om deres adgang til at klage, kan en beboer 
ikke redegøre for, hvad hun vil gøre med sin utilfredshed. Øvrige beboere fortæl-
ler, at de vil sige det til medarbejderne eller andre. Beboerne siger: 

• ”Så vil jeg sige det til dem”. 

• ”Jeg er blevet spurgt en gang, om jeg var utilfreds, men det kan jeg ikke 
sige, at jeg er”. 

• ”Går til sygeplejersken, og dem der kender mig. Så siger jeg, hvad der er 
galt, og så bliver det bedre”. 

• ”Man kan altid tale med afdelingsleder eller kontaktperson”. 

• ”Jeg går bare ud og siger det ”. 

• ”Man kan jo bare sige sin mening, og så bliver det accepteret”. 

Observation Alle beboerne er velsoignerede, svarende til deres behov og livsstil. Ligeledes bæ-
rer deres tilstand præg af, at den tildelte indsats svarer til deres behov og livsstil.  

Boligerne fremstår generelt rene og ryddelige i overensstemmelse med beboernes 
ønskede levevis. Hos en beboer observerer tilsynet, at beboers private service 
trænger til rengøring. 

Hjælpemidler er tilstrækkeligt rengjorte på nær en kørestol, der ikke er tilstræk-
keligt rengjort. 

En beboer mener, at hun ikke har modtaget rengøring i tre uger, da rengørings-
hjælpen har ferie. Tilsynet observerer, at hjemmet er rent og ryddeligt.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne har forskellige oplevelser af kontinuitet i hverdagen. Nogle beboere op-
lever generelt, at det er de samme medarbejdere, der kommer og hjælper dem, 
og at de overholder aftaler. En beboer med hukommelsesbesvær beskriver, at hun 
kender medarbejderne, og hun beskriver dem som værende søde og venlige.  

Beboerne siger: 

• ”De har jo en turnus, hvor de skifter, men jeg er godt tilfreds”. 

• ”Nogenlunde de samme. Nu i dag kender jeg fx to af dem”. 

• ”Min kontaktperson er sygemeldt, så jeg har fået en ny”. 

• ”Det er ikke mange aftaler vi laver, men de holder dem”.  

• ”Vi er heldige på den her afdeling, afløserne kender man”. 

• ”Aftaler overholdes helt automatisk – man skal ikke rykke for noget, der 
er min kontaktperson god”. 
 

Flere beboere oplever manglende kontinuitet i medarbejdergruppen. Den ene be-
boer fortæller, at hun har været med til at oplære nogle medarbejdere, og at det 
er hårdt, hele tiden at skulle sige det samme. 

Andre beboere fortæller: 

• ”Desværre er der meget skift i medarbejderne – det er mest om aftenen – 
når bare de siger, hvem de er”. 

• ”Der er mange afløsere og vikarer, det er ikke så godt – det bliver uroligt, 
men når de faste er her, så er det godt”. 

• ”Afløsere – det er kedeligt, når der kommer en afløser, der ikke kender til 
noget som helst”. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 DRONNING INGRIDS HJEM KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
19 

• ”I dagholdet kan der godt komme en del forskellige vikarer, som ikke ken-
der vores behov”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever, at medarbejderne taler til dem i en venlig og respektfuld tone, 
og at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og personlige grænser.  

Beboerne siger: 

• ”Tonen her på stedet kan man ikke klage over”. 

• ”De taler ordentligt, de er søde og rare”. 

• ”De taler ligeud og på ingen måde ned”. 

• ”Det kan være lidt op og ned, men det er jo også forskellige mennesker”. 

• ”De banker på, selv om de har en chip til døren – det betragtes 100% som 
vores egen bolig”. 

• ”Ja de kommer ikke sådan buldrende ind – de banker på døren”. 

• ”De banker altid på døren, og de respekterer, hvis jeg siger fra – jeg er 
meget støjfølsom, og de er gode til at tage hensyn”. 

• ”Medarbejderne banker altid på, og de respekterer, at jeg ikke ønsker at 
være en del af fællesskabet med de andre”. 
 

En beboer oplever, at en del af medarbejderne ikke ringer på, inden de kommer 
ind i boligen. Dette på trods af, at beboeren har fået ringeklokke på døren. Beboer 
fortæller, at medarbejderne bliver bedt om at gå udenfor og komme ind igen, hvis 
de træder ind i beboerens bolig uden at ringe på.  

Beboerens pårørende fortæller om en oplevelse, hvor en medarbejder i aftenti-
merne kom ind i boligen uden at banke på. Medarbejderen, som ikke var opmærk-
som på den pårørendes tilstedeværelse, åbnede beboers skab for at finde oplysnin-
ger til apoteket. Den pårørende bad medarbejderen forlade boligen, og om at 
bede dagvagterne om at tage sig af det dagen efter i samarbejde med beboeren. 

Beboerne oplever, at de bliver tilbudt meningsfulde aktiviteter og samvær. En be-
boer kan ikke svare på tilsynets spørgsmål. Tilsynet ser, at beboeren sidder og ny-
der en kop kaffe og læser i et ugeblad, da tilsynet kommer. Efter interview går be-
boeren tilbage til fællesstuen.  

Beboerne siger; 

• ”Hvis man selv vil deltage i det – Jeg har fået ordnet negle. Og der var 
fest i festsalen. Jeg har også med på tur”.  

• ”Jeg deltager i nogle af dem, fx når der er sammenkomst eller et fore-
drag”. 

• ”Jeg kan selv vælge til og fra – vi får en aktivitetsplan hver uge, og så kan 
man deltage i det, man har lyst til” 

• ”Der er banko og bar. Og vi har lige været til quiz”. 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk 
støtte. Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, de kan. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinadministration. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt ved, hvor de vil henvende sig, hvis de er utilfredse med forhol-
dene på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at der ikke er en fælles oplevelse af kontinuitet i hjælpen blandt beboerne. Flere be-
boere oplever, at der kommer en del vikarer, som ikke altid har kendskab til opgaverne. 
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• ”Vi har lige været i Tivoli, og var også inde og spise – så glemmer man 
helt at man er syg – personalet, der er med, sørger for det hele – det er 
dejligt”. 

• ”Jeg deltager altid i stolegymnastik og banko, det er bare det bedste”. 

• ”Jeg siger normalt nej tak og kører selv ud”. 

• ”I dag skal vi til quiz – ellers er vi kun sammen til måltiderne, eller når vi 
tager på ture”. 
 

En beboer er tilfreds med at være en del for sig selv. Beboeren viser aktivitetspla-
nen for en uge. Beboeren synes, det er dejligt, at der er kommet gang i aktivite-
terne igen. 

En beboer deltager gerne i baren, men medarbejderne har rykket det til torsdag 
og tirsdag, og det bryder beboeren sig ikke om. Beboeren siger: ”Det er jo en fre-
dagsbar”. 

En beboer har sin egen motionscykel, og beboeren mener derfor ikke, at der er 
grund til at deltage i gymnastik. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Kun en beboer har erfaring med overgange og indflytning. Beboeren oplevede en 
god indflytning. Hertil fortæller beboeren, at hun har fået en større operation, og 
at medarbejderne var gode og støttende i forløbet.  

• ”Jeg har ikke oplevet, at der ikke har været styr på det”.  

 

Beboerne fortæller, at medarbejderne hjælper med kontakt til fx læge og hospi-
tal. Beboerne siger: 

• ”Hvis jeg beder om det, tager de kontakt til hospitalet”. 

• ”Lægen kommer en gang om måneden, og hvis man ønsker at tale med læ-
gen, beder man bare om det, og så kommer hun”. 

•  ”Det tror jeg da nok, de har da godt styr på”. 
 

Beboerne er mere usikre, når der spørges til medarbejdernes indbyrdes vidensde-
ling om beboernes aktuelle situation og behov. Beboerne siger: 

• ”Det ved jeg ikke, men de holder møde hver dag, og selvfølgelig taler de 
sammen om os”. 

• ”Nogle gange glipper det, og så skal jeg forklare det – men de fleste gange 
er det ok”. 

• ” Det ville være lettere for mig, hvis de andre medarbejdere også vidste, 
når jeg har det dårligt”. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever venlig og respektfuld kommunikation fra medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at der er respekt omkring deres privatliv, men at en 
beboer og dennes pårørende giver eksempler på, at medarbejderne ikke har den fornødne respekt og 
rette adfærd i forhold til deres adgang til beboerens bolig. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever et varieret tilbud af aktiviteter, og at mange beboere benytter 
sig af tilbuddene med stor fornøjelse. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 DRONNING INGRIDS HJEM KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
21 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne er generelt tilfredse med maden, herunder udvalg og kvalitet.  

Beboerne siger: 

• ”Jeg tror, at den er rigtig god, og det mener min datter også”. 

• ”Maden er dejlig”.  

• ”Den er blevet betydeligt bedre, og nu er vi lige blevet lovet et møde, 
hvor man kan komme med ris og ros. Man kan tale med køkkenet om alt. 
Jeg får fx salat hver dag”. 

• ”Jeg er så glad for maden, men lige nu kan jeg ikke lide mad, fordi jeg er 
syg”. 

• ”Maden er lidt ”lala”, det er den bedste beskrivelse, jeg kan give”. 

• ”Det er meget det samme, der går igen, der er for lidt variation, men jeg 
har sagt det til køkkenchefen, og nu kan jeg se i madplanen, at det bliver 
lavet om”. 

• ”Det er godt det hele – de er dygtige – jeg er uddannet økonoma, så jeg 
ved, hvad jeg taler om – der er frugt og alting”.  

• ”Jeg er meget tilfreds - maden er udmærket”. 

• ”Den er rigtig god – der serveres kendte retter, og de smager helt som de 
skal”. 

 

Beboerne beskriver indflydelse i forskellig grad. Fx siger en beboer, at hun henven-
der sig til køkkenet, og en anden fortæller, at der tales om maden til beboermø-
der. En beboer fortæller, at køkkenlederen indkalder til møde. Det synes beboeren 
er godt, så kan man sige, hvad man savner. En beboer, som kun har boet på pleje-
hjemmet i kort tid, mener ikke, at der er mulighed for indflydelse, men beboeren 
har heller ikke haft behov for det.  

Beboerne siger: 

• ”Der var noget med, at man kunne komme ned og snakke med køkkenet”.  

• ”Jeg har bedt køkkenet om hjælp med at tabe mig, så jeg har bedt køkke-
net om at få en særlig sovs uden fedtstof, og jeg får frugt op i stedet for 
kage”. 

• ”Ja der bliver helt sikkert lyttet til mine ønsker, og jeg roser køkkenets 
leder”. 

• ”Når man har fødselsdag, får man en lagkage”. 
 

En beboer har været nede og tale med køkkenchefen i forrige uge, hvor beboeren 
ønskede mere grønt – og blev lovet, at det blev ændret. Beboeren siger: 

• ”Nu kan jeg se på denne uges menuplan, at et af mine ønsker er kommet 
på”. 

 

Beboerne beskriver generelt, at der er en god stemning ved måltidet. En beboer 
beskriver det som hyggeligt. En anden beboer spiser i boligen efter eget ønske. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at en beboer har oplevet et godt forløb i forbindelse med en større operation. 

Tilsynet vurderer, at to beboere ikke oplever, at medarbejderne videndeler nok om beboernes aktuelle 
situation og behov. 
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Beboerne siger: 

• ”At man kan sidde og snakke sammen og grine sammen”. 

• ”Den synes jeg da er hyggeligt”. 

• ”Jeg kan godt lide at sidde alene. Jeg bryder mig ikke om at sidde sam-
men med 20 andre”. 

• ”Måltidet er fint. Der er en jeg kan snakke med”. 

• ”Vi spiser sammen i afdelingen - det er godt”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med hygiejneområdet, hvor næsten alle 
medarbejdere har deltaget på et kursus, både i forhold til håndhygiejne og generel 
hygiejne. Der er foretaget hygiejneaudit, og det er drøftet på møder, hvordan man 
skal forholde sig. Man taler åbent om de fejl, som man kan komme til at gøre. 

Der er afholdt brandkursus, og der er sat gang i en kursusrække om hjerte-/lunge-
redning. 

Der arbejdes med måltiderne med fokus på måltidsværtskabet. Der har lige været 
en gruppe medarbejdere på camp med Meyers Madhus om mellemmåltider. Det af-
tales dagligt, hvem der har hvilke roller ved måltiderne. Der er forsøg med, at to 
afdelinger spiser sammen. Medarbejderne oplever, at beboerne har modtaget 
denne sammenlægning meget forskelligt. Medarbejderne oplever, at beboerne 
blev inddraget før sammenlægningen blev foretaget. 

Der er arbejdet med dokumentationen og med forståelsen af dokumentationsar-
bejdet. Der afholdes audit på dokumentationen. Der er ligeledes fokus på, at også 
afløsere dokumenterer korrekt. Der er drøftet opgaveoverdragelse i forhold til af-
løsere, og de vises, hvordan man skal udføre opgaverne. 

Der arbejdes med forbedringsindsatsen. Der er plan om, at der skal arbejdes med 
indretning af medicinskabene, og hvordan de mobile medicinvogne er indrettet. 

Der arbejdes med demensområdet, og demensrejseholdet har været på besøg på 
flere afdelinger. 

Der arbejdes med BPSD og NIP-screeninger. Medarbejderne oplever, at indsatsen 
gør en forskel. 

I forhold til utilsigtede hændelser er der arbejdet med fald, medicinområdet, in-
fektioner og overgange mellem sektorer. Der opnås læring om hændelser i egen af-
deling, hvor man drøfter de enkelte hændelser i afdelingen.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne. 

Tilsynet vurderer, at flere beboere lægger stor vægt på og er tilfredse med, at de kan se, at deres øn-
sker omkring maden bliver fulgt op af køkkenet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for de prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne oplyser, at de i kommunikationen med beboerne lægger vægt på: 

• Tydelighed i kommunikationen. 

• Øjenkontakt. 

• Individuel tilgang. 

• Humor. 

• Kropssprog. 

• Sang. 

 

Det er vigtigt, at beboerne bliver set og hørt, og medarbejderne oplyser, at man 
anvender kropskontakt. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Beboerne inddrages via beboermøderne en gang hver måned i hver gruppe. På mø-
derne deltager beboerne og medarbejderne. Der tales blandt andet om aktiviteter 
og maden. Beboerne vil meget gerne deltage i møderne. 

I forhold til beboernes selvbestemmelse i hverdagen fortæller medarbejderne, at 
de taler med beboerne om deres ønsker til, hvornår de vil op, hvordan de vil have 
plejen udført, og hvilken tøj de ønsker at have på. 

Der afholdes indflytningssamtale, hvor der er forventningsafstemning. Beboernes 
behov og vaner beskrives i besøgsplanen, og der arbejdes med livshistorie. 

Medarbejderne oplyser, at aktivitetsmedarbejderne planlægger forskellige aktivi-
teter, såsom fx busture. Sådanne aktiviteter dokumenteres som anvendelse af klip-
pekort. Medarbejderne anvender også klippekortet. 

Medarbejderne oplever, at beboerne er overvældet over de mange aktivitetstilbud 
efter COVID-19 pandemien. 

Rehabilitering Medarbejderne forklarer, at rehabilitering betyder, at beboerne inddrages i for-
skellige gøremål. Medarbejderne oplever, at der nogle gange skal motiveres me-
get, og at der er nogle aktiviteter, som virker meget motiverede, fx besøg af hun-
dehvalpe eller babyer. Medarbejderne italesætter over for beboerne, hvorfor det 
er vigtigt at opretholde færdighederne.  

Samarbejde 

 

Medarbejderne redegør for sammenhænge ved indlæggelse af beboerne. Nogle 
kognitivt svækkede beboere følges ved indlæggelsen af en medarbejder. Ved 
hjemkomsten oplever medarbejderne, at hospitalet kontakter plejehjemmet, in-
den beboeren sendes hjem. Medarbejderne undersøger altid, om der er en pleje-
forløbsplan. 

Der sikres dokumentation, som understøtter vidensdeling mellem vagtlagene på 
plejehjemmet. Der udfyldes ligeledes en seddel med vigtige oplysninger, som vide-
regives mellem vagtlagene.  

Medarbejderne har netop været på kursus i e-tavler, og der er tværfaglige møder 
hver anden uge med terapeuterne, sygeplejersker og plejemedarbejderne. 

Der mailes meget med køkkenet, og før COVID-19 kom køkkenet fast på afdelin-
gerne, hvilket ikke er genoptaget endnu. 

Medarbejderne oplever, at det tværfaglige arbejde er velfungerende. De fortæl-
ler, at der ikke er så langt fra problem til løsning. 

Der er plejehjemslæge med fire forskellige læger fra samme lægehus, som afhol-
der stuegang efter en fast kadence. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at beboernes tryghed skabes ved: 

• Synlige medarbejdere. 

• Kontinuitet. 

• Genkendelighed. 

• Struktur /faste rammer. 

• At nødkaldet virker. 

 

Der skabes sikkerhed for beboerne ved at forebygge fald. Det sker blandt andet 
ved at sikre, at beboerne har ordentligt fodtøj, og at beboerne indtager nok væ-
ske. Der arbejdes med forebyggelse af urinvejsinfektion ved: 

• Fuld tømning af blæren. 

• Hyppigt bleskift. 

• God hygiejne. 

• Væskeindtag. 

 

Der arbejdes med forskellige sundhedsfremmende indsatser:  

• Tandbørstning. 

• Dysfagi udredning. 

• Mobilisering. 

 

Medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration – og herunder, at 
medicinen er set indtaget. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
indsatser efter 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med kontaktpersonsordningen, og at 
ordningen danner udgangspunkt for planlægning af dagens opgaver. Der er dialog 
med beboerne om, hvornår de kan tilbydes at komme op om morgenen. 

Ved hver enkelt plejesituation tages der udgangspunkt i beboerens individuelle øn-
sker og dagens situation.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for beboernes selvbestemmelsesret og 
den rehabiliterende tilgang i pleje og støtte. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne beskriver et velfungerende tværfagligt samarbejde på plejehjem-
met. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for 
beboerne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende 
retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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Servicelo-
ven/Sundhedslo-
ven 

 

Medarbejderne oplever, at telefonerne kan ringe, men at der er mulighed for ikke 
at medbringe telefonen i de besøg, hvor beboerne har behov for roen. Det sikres, 
at der er fyldt op med relevante remedier i boligen.  

Hvis der observeres ændringer i en beboers tilstand, tilkaldes en social- og sund-
hedsassistent eller sygeplejerske. Der udføres TOBS, og det undersøges ved behov, 
om beboeren har en urinvejsinfektion. Der tilkaldes læge ved behov. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne oplever ikke, at der kan dokumenteres uden afbrydelser. Der doku-
menteres gerne løbende, men der er dage, hvor dette ikke er muligt.  

Medarbejderne beskriver, at de altid når at dokumentere, det de skal, inden da-
gens afslutning. Det kan være nødvendigt at udskyde større dokumentationsopga-
ver, og indimellem må man blive 10 minutter længere på arbejdet for at blive helt 
færdig. 

Medarbejderne oplever at have de fornødne kompetencer til dokumentationsarbej-
det, samt at der er mulighed for hjælp og sparring. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne anvender VAR, blandt andet ved undervisning af elever, og når 
medarbejderne selv har behov for at genopfriske forskellige procedurer, fx ved 
skylning af kateter. 

Der arbejdes med kk-net, hvor der findes forskellige arbejdsgange og arbejdsmiljø-
beskrivelser vedoplæring af nye kollegaer. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at besøgsplanen skal beskrive beboernes ønsker og egne 
ressourcer.  Der arbejdes med faste overskrifter, som fx ”Bad”, herunder hvilken 
dag beboeren bader, hvornår på dagen og hvor meget hjælp beboeren skal mod-
tage. Der skal være detaljerede beskrivelser trin for trin, så der sikres kontinuitet 
i plejen. Planen anvendes til afløsere, eller hvis en fast medarbejder ikke har be-
søgt en beboer længe. 

Der er fast interval for revidering af besøgsplanen, og det er kontaktpersonens an-
svar, at planen er opdateret. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Der udfyldes handlingsanvisninger for ydelser under Sundhedsloven. 

Medarbejderne beskriver, at en god handlingsanvisning skal være kort og præcis 
med konkrete beskrivelser, evt. anvisning af, hvor remedierne findes i boligen og 
link til VAR. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og den sund-
hedsfaglige dokumentation. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvor der kan søges instrukser og vejled-
ninger, og at redskaberne anvendes i den daglige praksis. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplanerne og handlingsanvis-
ninger. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

På baggrund af tilsynets observationer af lister med personfølsomme oplysninger, 
der ligger fremme på ulåste kontor og i et køkken, interviewer tilsynet medarbej-
derne om deres arbejde med at beskytte beboernes personfølsomme oplysninger. 

Medarbejderne oplyser, at der ikke skrives CPR-numre i kalendere, at posten ligger 
låst inde, og at de anvender lås på tablets. 

Medarbejderne er ikke tydelige i alle forhold omkring korrekt opbevaring af opga-
velister med personfølsomme oplysninger. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes de beskytter beboernes personføl-
somme oplysninger i hverdagen, men at medarbejderne ikke er tydelige i forhold til opbevaring af opga-
velister med personfølsomme oplysninger. 
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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 

 

Der er ikke fundet faktuelle fejl i rapporten. 
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OM BDO 

 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

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