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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: Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400 København N 

Leder: Randi Krogsdal Steen 

Antal boliger: 146 plejeboliger, heraf 22 MPO-pladser 

Dato for tilsynsbesøg: Den 1. november 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos ti beboere på plejehjemmet og tre borgere på MPO, heraf en borger, der selv 
henvender sig til tilsynet 

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper og 2 social- og sundhedsas-
sistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

Pernille Breck 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 Håndværkerforeningens Ple-
jehjem.  

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

 

Mindre tilfredsstillende 

 

Tilsynet giver denne vurdering, idet der på de Midlertidige Pleje Opholdspladser (MPO) på plejehjemmet 
findes flere forhold, der kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor manglerne findes væsentlige. Disse 
forhold vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. Tilsynets samlede vurdering følges op af en 
række anbefalinger rettet mod flere faglige temaer på MPO. Det er samtidig tilsynets vurdering, at der på 
de fire almindelige plejehjemsafdelinger, som tilsynet også har besøgt og vurderet, ses meget tilfredsstil-
lende forhold, og at der kun i forhold til observationsstudiet af frokostmåltidet er anledning til at give en 
anbefaling for plejehjemsafdelingerne.  

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn, og at der 
arbejdes med relevante faglige indsatser i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets organisering understøtter mu-
ligheden for at sikre et godt tværfagligt samarbejde. 

Under begge observationsstudier af personlig pleje er det tilsynets vurdering, at der foretages individuel 
kommunikation på et særdeles tilfredsstillende niveau med beboerne. Dette med udgangspunkt i beboernes 
behov og medarbejdernes kendskab til beboerne. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboernes selvbe-
stemmelse og rehabilitering sikres på et fagligt grundlag og med udgangspunkt i beboernes behov og funk-
tionsniveau. Tilsynet vurderer, at plejen er velorganiseret, og at der tages de nødvendige hensyn til bebo-
erne undervejs. Tilsynet vurderer, at en medarbejder med stor faglighed foretager en relevant ændring i 
forhold til den planlagte pleje under hensyntagen til beboerens aktuelle situation. Den praktiske hjælp og 
hjælpen til personlig pleje og støtte foretages efter retningslinjerne og ud fra en individuel og omsorgsfuld 
tilgang. Medarbejderne følger gældende hygiejniske retningslinjer. 

Under observationsstudiet af frokostmåltidet er det tilsynets vurdering, at medarbejderne kommunikerer 
på en venlig, inddragende og anerkendende måde med beboerne. Det er tilsynets vurdering, at en medar-
bejder skærmer en beboer fra en anden beboers udsagn, dette lykkes dog kun i nogen grad. Beboerne har 
selvbestemmelse, og de anvender deres ressourcer under måltidet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har 
faste roller under måltidet, og at måltidets organisering i starten fungerer godt. I slutningen af måltidet er 
det tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke får afsluttet måltidet samlet for beboerne, og at måltidet 
forstyrres. Tilsynet vurderer, at en medarbejder udfører hjælpen til spisning for en beboer på en faglig 
korrekt måde, og at medarbejderen har en god kontakt til beboeren og er opmærksom på beboerens behov 
under måltidet. 

Fællesarealerne er indrettet i forhold til målgruppen, og der er en respektfuld, anerkendende og til tider 
humoristisk kommunikation på plejehjemmet. Det er tilsynets vurdering, at der er relevante tilbud om ak-
tiviteter for beboerne. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne på Håndværkerforeningens fire plejeafdelinger er tilfredse med at bo på 
plejehjemmet, og at de oplever selvbestemmelse. En borger på MPO oplever ikke at have selvbestemmelse 
i forhold til, hvornår borgeren skal i seng.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt modtager den personlige pleje og støtte, som de har behov for, og 
at beboerne er tilfredse med plejens kvalitet. Det er tilsynets vurdering, at plejen ydes med en rehabilite-
rende tilgang.  
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Tilsynet vurderer, at tre borgere på MPO ikke er tilfredse med flere forskellige aspekter af plejen. Dette 
drejer sig både om ikke at modtage den hjælp, som der er behov for, om kvaliteten af plejen og om, hvor-
vidt hjælpen gives til rette tid.  

 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til administration af deres medicin. En borger på 
MPO har haft en oplevelse med udlevering af forkert medicin. Tilsynet konstaterer efter nærmere afdækning 
af sagen, at en medarbejders beskrevne arbejdsgang ikke er i overensstemmelse med gældende retnings-
linjer for medicinadministration. 

 

Det er tilsynet vurdering, at beboerne og borgerne alle ved, hvor de skal henvende sig, såfremt de ønsker 
at klage. En borger oplyser at have efterspurgt dialog med en leder flere gange uden at opnå kontakt.  

Tilsynet vurderer, at beboere og borgere er soignerede, samt at fællesarealer, boliger og hjælpemidler er 
rene. Beboerne på plejeafdelingerne oplever kontinuitet i medarbejdergruppen, og at medarbejderne følger 
op på aftaler, mens borgerne på MPO ikke oplever kontinuitet. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd, og at de ople-
ver, at medarbejderne har respekt for deres privatliv. To borgere på MPO-pladser beskriver en mindre vær-
dig kommunikation. Tilsynet vurderer, at der er et varieret aktivitetstilbud passende til målgruppen, og at 
beboerne oplever at blive tilbudt samvær med andre beboere. 

 

 

Tilsynet vurderer, at der er meget forskellige oplevelser af mad og måltider på Håndværkerforeningens 
Plejehjem og MPO-Pladser. Beboerne på plejeafdelingerne er generelt tilfredse med maden og deres målti-
der. En enkelt beboer savner mere frugt og grønt på menuen. Det er tilsynets vurdering, at to borgere på 
MPO-pladser beskriver utilfredsstillende forhold omkring mængden af mad, medarbejdernes forståelse for 
dansk madkultur, manglende tilbud om mellemmåltider og medarbejdernes manglende understøttelse af 
måltiderne. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet, for en værdig og respekt-
fuld kommunikation med beboerne og for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmelsesret og for ud-
førelsen af en rehabiliterende pleje og støtte. Ligeledes beskriver medarbejderne et velfungerende tvær-
fagligt samarbejde. Medarbejderne kan på faglig korrekt vis redegøre for arbejdet med at understøtte be-
boernes tryghed og sikkerhed, herunder det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og arbejdet med 
utilsigtede hændelser og læring heraf. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene omkring tilrette-
læggelse af plejen og dokumentationsarbejdet samt for anvendelsen af instrukser og vejledninger. Det er 
ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbej-
det med besøgsplanen og handlingsanvisninger. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker under observationsstudiet af 
frokosten, at en medarbejder skærmer en beboer 
for en anden beboers mindre værdige udsagn, 
dette lykkes kun i nogen grad. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fagligt fokus på, 
hvorledes medarbejderne kan skærme en konkret be-
boer, så denne ikke udsættes for mindre værdige ud-
sagn under måltidet. 

Tilsynet vurderer, at beboere og borgere har følt sig velkomne på Håndværkerforeningens Plejehjem og 
MPO-Pladser. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at det interne og eksterne tværfaglige samarbejde er 
velfungerende. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 HÅNDVÆRKERFORENINGENS PLEJEHJEM KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
7 

 

 

Tilsynet bemærker ligeledes, at organiseringen af 
frokosten ikke fungerer under afslutningen af mål-
tidet, idet der tages ud af bordet, inden alle be-
boerne er færdige med at spise, og at medarbej-
derne ligeledes forlader spisestuen, før alle bebo-
erne er færdige med måltidet. 

 

 

 

Tilsynet anbefaler ligeledes, at arbejdet med at sikre 
det gode måltid på plejehjemmet fortsættes, så 
medarbejderne udfører værtsrollen under hele mål-
tidet, og at der arbejdes med, hvordan måltider af-
sluttes. 

Tilsynet bemærker, at tre borgere på MPO frem-
fører en række oplevelser og kritikpunkter. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt følges op 
på de tre borgeres oplevelse af kvaliteten af den 
pleje og støtte, som de modtager. 

Hertil anbefales det, at der ledelsesmæssigt iværk-
sættes udvikling af kvaliteten på en række faglige 
områder på MPO, herunder medarbejdernes faglige 
forståelse og opgaveløsning. Det er tilsynets anbefa-
ling, at der bør arbejdes målrettet med følgende 
områder: 

• Borgernes selvbestemmelse.  

• Den faglige planlægning og udførelse af 
pleje og støtte. 

• Overholdelse af retningslinjer for medicin-
administration. 

• Borgernes mulighed for kontakt til ledelsen.  

• Kontinuitet. 

• Kommunikation og adfærd. 

• Udvikling af mad- og måltidsområdet på 
MPO. Herunder, at der er tilstrækkelig mad 
ved måltiderne, medarbejdernes forståelse 
for dansk madkultur, tilbud om mellemmål-
tider, og medarbejdernes tilstedeværelse og 
understøttelse af måltiderne. 
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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 

Ledelsen oplyser, at der er fulgt op på tilsynets anbefalinger fra det seneste virtuelle 
tilsyn. Der blev ved tilsynet givet anbefalinger vedr. dokumentationen herunderl kor-
rekt udarbejdelse af dokumentationen og ajourføring af denne, samt behovet for at 
rette fokus på at sikre den nødvendige forståelse for arbejdet med dokumentationen 
i forhold til borgere på MPO-ophold.  

I forhold til at sikre kvaliteten af den generelle dokumentation redegør ledelsen 
for, at der er en kontinuerlig opfølgning på dokumentationen og faglige drøftelser 
med medarbejderne. Hertil udføres auditering af journalerne.  

I forhold til dokumentation på MPO- området, oplyser ledelsen, at der er afholdt 
møde mellem tidligere afdelingsleder og en konsulent fra Social- og Omsorgsforvalt-
ningen. Det er her afklaret, hvordan der skal dokumenteres, herunder at der ikke 
længere sker dobbeltdokumentation af pleje og støtte i henholdsvis handlingsanvis-
ning og besøgsplan. Der anvendes nu udelukkende handlingsanvisning.  

Ledelsen oplever, at journalerne ikke er fyldestgørende, når borgerne ankommer 
på MPO, hvilket giver en del arbejde for medarbejderne. Der arbejdes derfor med 
at sikre kvaliteten i journalerne bedst muligt, og det er ledelsens oplevelse, at 
journalerne har en god kvalitet, når borgernes ophold på MPO afsluttes. 

I forlængelse af tilsynets anbefaling om at sikre, at vikarer dels udfører den pleje, 
som beboerne/borgerne er vant til og har behov for, og dels at vikarerne har de 
nødvendige faglige kompetencer til at løse opgaven hos beboerne/borgerne, oplyser 
ledelsen, at der er udarbejdet et introduktionsprogram for vikarerne, som vikarerne 
efter gennemgang underskriver . Vikarerne oplæres blandt andet i at orientere sig 
på den elektroniske tavle og i omsorgssystemet, inden de løser opgaver. Ligeledes 
modtager alle vikarer en kode til omsorgssystemet og besked om at følge plejehjem-
mets arbejdsgang med tidstro registrering. Ledelsen italesætter vigtigheden af en 
god introduktion over for de medarbejdere, der forestår introduktionsopgaver. 

Der er også udarbejdet en god nattevagtsinstruks, tilpasset hver afdeling, så vika-
rerne ved, hvad de skal udføre af opgaver, og hvor de skal henvende sig ved for-
skellige situationer. 

Ledelsen oplyser, at der er rekrutteringsudfordringer i forhold til sygeplejerske- og 
social- og sundhedsassistentstillinger. Ledelsen oplyser samtidig, at Håndværkerfor-
eningen nok har færre problemstillinger på dette område end andre plejehjem. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

 

Ledelsen oplyser, at der på plejehjemmet særligt er fokus på at øge kvaliteten i 
fagligheden. Der er opstartet forsøg med anvendelsen af systemet ”SoSu Play” (Et 
adaptivt redskab - hvor medarbejderne kan gå ind og orientere sig i vejledninger, 
der er tilpasset elever på forskellige niveauer. Systemet anvendes af elever på So-
cial- og Sundhedsskolen).  

Der undervises fortsat i personlig pleje på en demonstrationsdukke som et led i in-
troduktionen af nye medarbejdere, så det sikres, at alle kan udføre korrekt person-
lig pleje. Dette medvirker blandt andet til at forebygge urinvejsinfektioner. Erfarne 
medarbejdere undervises også i forhold til at anlægge KAD. 
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På baggrund af en række utilsigtede hændelser har der været særligt fokus på 
mave-tarm området på plejehjemmet. Plejehjemslægen og en afdelingsleder har 
undervist medarbejderne, særligt omkring laksantia og afføring. 

Der arbejdes ud fra Virginia Hendersons 14 behovsområder, og medarbejderne mar-
kerer på tavlen, inden for hvilket af de 14 områder der er en opmærksomhed eller 
indsats hos den enkelte borger, hvis borgeren triageres gul eller rød. 

Datadrevet ledelse er et nyt stort fokusområde, som der skal arbejdes med som led 
i at sikre kvalitet i plejen. Indsatser vil være baseret på data om den aktuelle situa-
tion på plejehjemmet. Der arbejdes på at få udarbejdet en arbejdsgang for dette 
hurtigst muligt.  

Plejehjemmet er i gang med projekt ’Den lille sult’ i samarbejde med Meyers 
Madhus. Håndværkerforeningen er en del af projektet i et år. Projektet træner 
medarbejderne i at kunne udføre små indsatser med mad, som et led i at facilitere 
relationer mellem beboerne. En lille gruppe medarbejdere har arbejdet med pro-
jektet, og de skal i tilsynsugen på internat og arbejde videre med projektet.  

Ledelsen har i det øvrige samarbejde med Meyers Madhus valgt at have fokus på 
måltidsværtskabet. Der er pt. udført en fotodokumentation omkring Det gode mål-
tid, hvor maden følges fra køkken til maden spises. Ledelsen beskriver, at arbejdet 
med maden, madkultur og værtskab er en kontinuerlig indsats på plejehjemmet. 

Ledelsen fortæller, at der er aktiviteter året rundt på plejehjemmet, og at de fri-
villige løfter en stor indsats sammen med aktivitetsmedarbejderne. 

Ledelsen oplyser, at plejehjemmet er nomineret til ” Danmarks bedste plejehjem” 
af foreningen Danske Seniorer. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret med forstander og otte ledere - heraf en leder af fag-
staben og en serviceleder. I fagstaben er der ansat otte sygeplejersker - to i fast af-
tenvagt og fem med ansvar for en afdeling i et år ad gangen. 

Der er ansat fire fysioterapeuter, der findes ligeledes kompetencer inden for vurde-
ring af borgernes tygge-synke evner. Der har tidligere været pædagoger ansat på 
plejehjemmet, men ledelsen oplever, at de er svære at fastholde. 

Afdelingsleder for fagstaben/souschef på plejehjemmet er UTH-ansvarlig og følger 
indberetningerne en gang om ugen. Lederen sørger for formidling til afdelingsle-
derne og foretager minianalyser, hvor også medarbejderne deltager for at sikre for-
ankring af viden i afdelingerne. Den UTH-ansvarlige leder foretager hændelsesana-
lyse og fremlægger dette for kvalitets- og udviklingsudvalget, som består af både 
ledere og medarbejdere.  

Der foretages triagering en gang ugentligt, og der afholdes tavlemøder dagligt. 

Én afdeling er ved at afprøve en gennemgang af beboerne en gang ugentligt af en 
times varighed ved tavlen.  

BPSD-arbejdet er en fast integreret del af arbejdet. En sygeplejerske, som er vi-
densperson i demens, støtter op om dette arbejde.  

Medarbejderne har udarbejdet forskellige PDSA cirkler i afdelingerne i forhold til de 
individuelle behov i de respektive afdelinger. Der udføres medicinaudits hver uge, 
og der udføres hygiejneaudit ud fra kommunens hygiejneskemaer. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn, og at der 
arbejdes med relevante faglige indsatser i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Der er ingen ønsker til særlige opmærksomheds punkter under tilsynet. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen taler i en venlig og respektfuld tone til beboeren. Beboeren tiltales 
ved fornavn under hele forløbet. 

I dialogen mellem beboeren og medarbejderen er det tydeligt, at de to kender 
hinanden godt. Beboeren udtrykker flere gange, at hun er meget glad for medar-
bejderens hjælp, fordi de kender hinanden så godt, og fordi hjælpen bliver givet 
på en grundig og god måde. 

 

Observationsstudie af hjælp til bad 

Både beboeren og medarbejderen har et fremmedsprog til fælles, og medarbejde-
ren kommunikerer på det fælles sprog til beboeren. Beboeren er præget af sin de-
menssygdom og kommunikerer ikke.  

Medarbejderen anvender fysisk berøring og kropssprog i guidningen af beboeren. 
Medarbejderen skifter sit tonefald indimellem. Nogle gange tales i en meget stille 
tone – andre gange i et normalt toneleje. Medarbejderen udviser en meget smi-
lende og venlig attitude over for beboeren. Gennem observationer af medarbejde-
rens kropssprog, mimik og adfærd over for beboeren er det tydeligt, at medarbej-
deren har stort fokus på at sikre beboerens tryghed under hele plejeforløbet. For 
at få beboerens opmærksomhed indleder medarbejderen ofte sine sætninger med 
beboerens fornavn. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Den medarbejder, der står for servering af frokosten, hilser venligt på beboerne, 
der sidder klar og venter i spisestuen. Maden, der er smurt smørrebrød, præsente-
res på fadet for beboerne.  

En beboer nævner, at brødet er meget tørt, og ikke kan skæres ud. Beboeren sid-
der med en demensdukke på armen, og medarbejder spørger venligt beboeren, om 
det kan hjælpe at lægge dukken lidt væk. Det mener beboeren bestemt ikke, men 
lidt efter er dukken lagt væk, og det går meget bedre for beboeren med at skære 
brødet ud.  

En medarbejder støtter en beboer til at spise. Medarbejderen taler stille under 
hele måltidet med beboeren, der takker for hjælpen undervejs.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter muligheden for at sikre et godt tværfag-
ligt samarbejde. 
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Medarbejderen og beboeren fører en lavmælt, men hyggelig dialog om måltidet, 
og medarbejderen er meget anerkendende i sin tilgang til beboeren. Medarbejde-
ren sætter fx ord på beboerens præferencer for mælk, hvilket gør beboeren tyde-
ligt glad. Medarbejderen roser beboeren efter måltidet er færdigt, og beboeren 
tilbydes mere at drikke, hvilket beboeren takker ja til.  

En beboer er aktiv med spørgsmål og snak under måltidet, herunder kommenterer 
beboeren på en anden beboer flere gang på en uhensigtsmæssig og mindre værdig 
måde. I første omgang lykkes det en medarbejder at komme den udsatte beboer 
til undsætning ved verbalt at afværge spørgsmålene, men undervejs lykkes det i 
mindre grad for medarbejderen at skærme den udsatte beboer.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen giver beboeren valgmuligheder under plejen. Eksempelvis spørges 
beboeren, om hun vil have udført øvre eller nedre personlig pleje først. Medarbej-
deren spørger ofte beboeren, før hun foretager en handling. Eksempelvis spørges 
beboeren, før der gives creme på. 

Medarbejderen fortæller løbende beboeren, hvad hun foretager sig. 

Efter endt pleje spørges beboeren om, hvad hun kunne tænke sig til morgenmad. 
Beboeren ønsker røræg og rugbrød, som medarbejderen forsikrer, at hun snarest 
vil få serveret. 

 

Observationsstudie af hjælp til bad 

Beboeren kan på baggrund af sin demenssygdom ikke selv tage initiativ eller ud-
trykke behov. Medarbejderen sikrer beboerens indflydelse ved løbende at infor-
mere om, hvad der skal ske. Medarbejderen stiller sig flere gange foran beboeren 
og kommunikerer i øjenhøjde. Flere gange smiler og nikker medarbejderen med 
hovedet i forsøg på få beboerens bekræftelse. Beboeren smiler let tilbage til med-
arbejderen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Ved serveringen fortælles beboerne, at de selv kan vælge, hvad de ønsker at spise 
fra fadet med smørrebrød. Beboerne spørges, om de vil have mere mad og drikke, 
og beboernes svar respekteres.  

En beboer sidder for sig selv. Beboeren får sin mad skåret ud og spiser maden med 
fingrene. Beboeren har et mindre fad med mad på og har de samme valgmulighe-
der som de øvrige beboere, der får serveret fra et større fad. En medarbejder rej-
ser sig fra det store bord og tilbyder sin hjælp til beboeren. Dette blandt andet til, 
at beboeren kan vælge den næste mad fra fadet og til udskæring af maden. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen motiverer og guider beboeren til at være aktiv under plejen. 

Beboeren inddrages i vendinger og den øvre personlige pleje. Beboeren tager selv 
initiativ til at anvende egne ressourcer, og medarbejderen udviser tålmodighed og 
lader beboeren gøre det, som hun selv magter. 

Beboeren er vant til at få fysiurgisk behandling i sengen og kommer først herefter 
op at sidde i sin stol. Medarbejderen informerer om, at beboeren nok skal få hjælp 
til at komme op, når hun har fået sin behandling. 

 

Observationsstudie af hjælp til bad 

Medarbejderen har svært ved at vække beboeren. Medarbejderen anvender fysisk 
berøring og taler i en stille og rolig tone til beboeren. Medarbejderen får kontakt 
med beboeren og informerer om, hvad der er hendes plan. 
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Under hjælpen taler medarbejderen løbende med beboeren og bruger sit krops-
sprog som del af guidningen. Medarbejderen holder små pauser for at informere 
beboeren om, hvad der sker. 

Beboeren har kun meget begrænsede ressourcer, der kan inddrages. Beboeren kan 
kun hjælpe lidt til under forflytninger. Således udføres fuld hjælp til plejen.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Maden er anrettet på fade, som nogle af beboerne selv kan tage fra. Ved det store 
bord sætter en medarbejder sig og spørger beboerne, om de kan lide maden. Med-
arbejderen støtter en af beboerne ved bordet med at spise. En beboer sidder lidt 
skærmet fra de andre beboere og spiser sin mad med fingrene. Beboeren klarer 
det meste af måltidet selv, og medarbejderne kommer kun hen til beboeren, når 
denne har behov for hjælp. Alle beboerne deltager aktivt med de ressourcer, de 
hver især har under måltidet  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen ifører sig forklæde og handsker. Et rullebord er gjort klar med de 
remedier, som medarbejderen skal bruge under plejen. Medarbejderen arbejder i 
et roligt tempo, der passer beboeren godt. Der forekommer ingen forstyrrelser un-
der plejen. Medarbejderen arbejder systematisk og målrettet i udførelsen af ple-
jen. 

 

Observationsstudie af hjælp til bad 

Medarbejderen ifører sig forklæde og handsker. Medarbejderen bruger et rulle-
bord, hvor hun har de remedier, der skal bruges til plejen. Medarbejderen arbej-
der i et roligt tempo, der passer beboeren godt og holder flere gange små pauser 
for at sikre, at beboeren er tryg i situationen. 

Der forekommer ingen forstyrrelser under plejen. Medarbejderen arbejder syste-
matisk og målrettet i udførelsen af plejen. 

Medarbejderen oplyser til tilsynet, at badet måske ikke kan gennemføres alligevel, 
men at hun i stedet må nøjes med at udføre hjælp til personlig pleje i sengen, da 
beboeren virker meget træt. Undervejs i forløbet er det medarbejderens vurde-
ring, at hun alligevel godt kan gennemføre hjælpen til bad. Medarbejderen forkla-
rer efterfølgende, at nogle gange er man nødt til at justere sin plan alt efter, 
hvordan beboeren har det. På baggrund af ovenstående observeres det således, at 
medarbejderen i høj grad tager hensyn til beboerens aktuelle situation og agerer 
herefter. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier i personlig pleje foretages individuel kommu-
nikation på et særdeles tilfredsstillende niveau med beboerne. Dette med udgangspunkt i beboernes 
behov og medarbejdernes kendskab til beboerne. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboernes 
selvbestemmelse og rehabilitering sikres på et fagligt grundlag og med udgangspunkt i beboernes indivi-
duelle behov og funktionsniveau. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne under observationsstudiet af måltidet kommunikerer på en venlig, 
inddragende og anerkendende måde med beboerne. Det er tilsynets vurdering, at en medarbejder 
skærmer en beboer fra en anden beboers udsagn, dette lykkes dog kun i nogen grad. Beboerne har selv-
bestemmelse, og de anvender deres ressourcer under måltidet. 
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Observationsstudie af frokostmåltid 

Da beboerne ankommer til spisestuen, er der dækket bord med service og serviet-
ter, og fadene med smørrebrød er forberedt til at kunne komme på bordene. 

Medarbejderne har tydelige roller under måltidet, og de sidder det meste af tiden 
på deres pladser og støtter beboerne. 

For en beboer, der har siddet alene med en medarbejder ved et bord, ryddes der 
af bordet, og bordet tørres af, mens de andre beboere stadig spiser. Der skramles 
med service, og medarbejderen går frem og tilbage, hvilket forstyrrer måltidet. 
Der går kun kort tid, så er de øvrige beboere færdige med at spise. Beboeren, for 
hvem der er ryddet af bordet før tid, sidder stadig på sin plads. Således kunne af-
rydningen have afventet, at de øvrige beboere havde spist færdigt. 

Begge medarbejdere forlader spisestuen i slutningen af frokosten, dette mens to 
beboere stadig spiser. Beboerne afslutter derfor måltidet, uden at der er medar-
bejdere til stede. Medarbejderne returnerer herefter og rydder af bordet.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Der foretages oprydning efter plejen. Før morgenmaden serveres, luftes der ud i 
boligen. Medarbejderen har alle brugte remedier på et rullebord, som køres ud i 
skyllerummet, hvor de bliver sorteret. Der foretages spritning af hænder.  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Der udføres ikke praktiske opgaver under observationsstudiet. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Der udføres ikke praktiske opgaver under observationsstudiet. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen starter med at udføre hjælp til nedre personlig pleje, mens beboe-
ren ligger i sengen. Beboeren har en del spørgsmål til udskillelse, som medarbej-
deren svarer på. Medarbejderen beroliger beboeren om, at alt er som det skal 
være. 

Medarbejderen er meget omhyggelig med at udføre hjælp til nedre hygiejne, og 
medarbejderen forklarer beboeren, at dette er særligt vigtigt, da beboeren har 
kateter. 

Når det er relevant, afdækkes beboeren med et håndklæde som led i at udvise re-
spekt for beboerens blufærdighed. Beboeren smøres godt med creme. 

Beboeren inddrages i valg af undertøj, og det aftales, at beboeren bliver liggende i 
sengen til efter, hun har fået fysiurgisk behandling senere på morgenen. Medarbej-
deren tilbyder beboeren at få creme smurt på benene, før strømperne gives på. 
Beboeren og medarbejderen taler om, at huden er blevet meget pænere. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at plejen er velorganiseret, og at der tages de nødvendige hensyn til beboerne under-
vejs. Tilsynet vurderer, at en medarbejder med stor faglighed foretager en ændring i forhold til den 
planlagte pleje under hensyntagen til beboerens aktuelle situation. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faste roller under måltidet, og at måltidets organisering i star-
ten fungerer godt. I slutningen af måltidet er det tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke får afslut-
tet frokostmåltidet samlet for beboerne, og at måltidet forstyrres. 
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Medarbejderen stiller ting frem på beboerens sengebord, så beboeren selv kan 
klare øvre personlig pleje og tandbørstning. Medarbejderen opfordrer beboeren til 
at børste sine tænder grundigt. 

Medarbejderen følger gældende retningslinjer i forhold til at sikre korrekt håndhy-
giejne. 

 

Observationsstudie af hjælp til bad 

Medarbejderen starter med at udføre hjælp til nedre hygiejne, mens beboeren lig-
ger i sengen. Beboeren forflyttes over på bækkenstol og køres på badeværelset, 
hvor beboeren får et bad. Medarbejderen håndterer loftlift på korrekt måde. 

Under badet taler medarbejderen med beboeren. Påklædningen foregår ligeledes 
på badeværelset. Tilsynet overværer ikke badet. 

Beboeren forflyttes fra bækkenstol til seng og senere igen fra seng til kørestol. 
Medarbejderen foretager forflytningen på en stille og rolig måde, og medarbejde-
ren er meget smilende over for beboeren, mens forflytningen foregår. Medarbejde-
ren støtter beboeren med begge sine hænder. Tilsynet bemærker, at medarbejde-
ren under hele forløbet har særdeles god øjenkontakt med beboeren. 

Beboeren får serveret morgenmad efter endt pleje. Beboeren synes at være våg-
net lidt mere op. Medarbejderen er opmærksom på, at beboeren måske skal have 
hjælp til indtagelse af morgenmaden. 

Medarbejderen følger gældende retningslinjer i forhold til at sikre korrekt håndhy-
giejne. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

En beboer støttes til spisning af en medarbejder. Medarbejderen følger beboerens 
tempo, og der er en god kontakt mellem beboeren og medarbejderen under målti-
det. Undervejs er medarbejderen koncentreret om beboeren, og hjælpen udføres 
på en faglig korrekt måde under hele måltidet.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Ved plejehjemmets indgang ligger en lille købmand/kiosk, hvor beboerne kan købe 
lidt fornødenheder, og der ses to velholdte akvarier med små farverige fisk. 

Plejehjemmet bærer præg af at være en ældre bygning, men der arbejdes med 
forskellige virkemidler på at gøre indretningen hjemlig. Gangene er indrettet med 
borde og stole, og på en afdeling er der duge på bordene. Fællesarealerne er lige-
ledes indrettet med billeder og planter, og der hænger troldegrene fra loftet i to 
afdelinger. Der er en lille dagligstue på hver afdeling med TV, sofaer, borde, stole 
og planter på bordene. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at den praktiske hjælp og hjælpen til personlig pleje og støtte foretages efter ret-
ningslinjerne og med en individuel og omsorgsfuld tilgang. Medarbejderne følger gældende hygiejniske 
retningslinjer. 

Tilsynet vurderer, at en medarbejder udfører hjælpen til spisning for en beboer på en faglig korrekt 
måde, og at medarbejderen har en god kontakt til beboeren og er opmærksom på beboerens behov un-
der måltidet. 
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Tilsynet bemærker, at der på en etage er en meget kraftig lugt af tobaksrøg på 
gangen. En medarbejder forklarer, at der er tre beboere på denne etage, der ry-
ger, og at der er luftrensere i boligerne og uden for boligerne, men at der stadig 
lugter af røg, når døren åbnes ind til boligerne.  

Tilsynet drøfter ligeledes lugten med ledelsen, der fortæller, at der er lavet aftale 
med beboerne om deres rygning i forhold til udluftning, og at beboerne skal holde 
døren til gangen lukket. En beboer har indgået aftale med medarbejderne om en 
fast frekvens og rammer for beboerens rygning.  

I gårdhaven ses forskellige demensdyr, og en hyggelig indretning med blomster/ 
planter, grill og siddemiljøer, som dog ikke benyttes grundet årstiden. 

En medarbejder deler mad ud til de beboere, der spiser i egen bolig. Medarbejde-
ren banker på døren til beboerens bolig og spørger, om beboeren ønsker noget at 
spise. Medarbejderen kommer med individuelle humoristiske kommentarer under-
vejs. 

På gangen ses en beboer, der støttes i at indtage drikkevarer. En medarbejder 
hjælper beboeren, og medarbejderen fører dialog med beboeren.  

Medarbejderne taler i en anerkendende og humoristisk tone, der bærer præg af 
kendskab mellem beboere og medarbejdere. 

Tilsynet observerer flere gange, at der bankes på døren, inden medarbejderen 
træder ind i beboerens bolig. 

Sociale aktiviteter Tilsynet kommer på flere afdelinger i formiddagstimerne, hvor der er helt stille på 
fællesarealerne.  

En beboer nævner over for tilsynet, at beboeren tidligere var formand for en bil-
lardklub, og at der også er en billardklub på plejehjemmet, som beboeren er ble-
vet en del af. 

På plejehjemmets fællesarealer i afdelingerne hænger en oversigt over ugens akti-
viteter. Aktivitetstilbuddene rammer bredt og er tilpasset målgruppen. Det oplyses 
af medarbejderne, at der både er åbne og lukkede aktiviteter, hvor beboere er sat 
sammen på tværs af afdelinger i forhold til deres interesserer. Der er fx biograf, 
fysisk træning, petanque, billardklub, sang og musik. Ugen op til tilsynet er der af-
holdt oktoberfest på plejehjemmet. Dette udtrykker flere beboere sig positivt om 
til tilsynet. 

På en afdeling sidder to medarbejdere og tre beboere i opholdsstuen. Beboerne 
ser tv sammen med den ene medarbejder, mens den anden medarbejder er opta-
get af sin private telefon. Tilsynet oplyses om, at der er tale om en medarbejder, 
der ikke arbejder i plejen. Tilsynet er i dialog med ledelsen om medarbejdernes 
anvendelse af private telefoner i selskab med beboerne. Ledelsen oplyser, at det 
er et opmærksomhedspunkt. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne og en borger oplyser, at de er tilfredse med at bo på plejehjemmet eller 
have ophold på MPO, samt at de føler sig trygge. Beboerne og borgeren siger fx: 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at fællesarealerne er indrettet i forhold til målgruppen, og at der er en respektfuld, 
anerkendende og til tider humoristisk kommunikation på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at der er relevante tilbud om aktiviteter for beboerne. 
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• ”Jeg har det godt - Jeg har ikke noget at klage over”. 

• ” Det er dejligt – de er søde og rare – jeg har det godt”. 

• ”Jeg synes det er dejligt – jeg kan godt lide det – der er nogen man kan 
kalde på”. 

• ”Vi bliver plejet og passet på bedste vis. De hjælper med det, jeg ikke 
selv kan finde ud af - og der er en skøn udsigt her. Hvad mere kan man 
forlange?”. 

• ”Jeg har selv bedt om at komme her, da jeg kendte det. Jeg er ked af, at 
vi skal flytte på et tidspunkt, da kommunen har varslet, at her skal reno-
veres”. 
 

En beboer på plejehjemmet og en borger på MPO siger i forhold til at være tryg: 

• ” Jeg låser døren om aftenen”. 

• ”Jeg sover godt om natten”. 
 

En hukommelsessvækket beboer er meget glad for plejehjemmets have. Beboeren 
oplever, at det er vanskeligt at have omgang med de øvrige beboere på grund af 
deres funktionstab. Tilsynet har en dialog med beboeren om dette og efterføl-
gende med en medarbejder i afdelingen, som fyldestgørende beskriver, hvordan 
medarbejderne støtter beboeren i kontakt med ligesindede på andre afdelinger.  

 

På MPO er to borgere ikke tilfredse med at være på opholdet. Den ene borger hen-
vender sig selv til tilsynet og spørger, om det er muligt med en dialog med den til-
synsførende. Borgeren oplyser, at hun har en række kritikpunkter. Disse kritik-
punkter beskrives nærmere under målepunkterne for: Pleje og støtte, Kontinuitet 
og Måltid. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever at bestemme over eget liv, og at de har indflydelse i hverdagen. 
De siger: 

• ”Jeg bestemmer selv min dagsrytme”. 

• ”Jeg kan sige nej, hvis ikke jeg gider”. 

• ”Ja, det har jeg – jeg kan sagtens sige, hvis jeg fx skal ud med familien”. 

En beboer fortæller, at beboeren gerne går tidligt i seng – og det kan man selv be-
stemme. På tilsynsdagen har beboeren også spist en sen morgenmad. 

 

På MPO føler en borger ikke, at der bliver lyttet til hendes ønsker. Borgeren har gi-
vet udtryk for, at hun gerne vil have hjælp til at komme i seng om aftenen klokken 
ca. 21.30. Borgeren fortæller, at dette ikke respekteres. En aften kl. 20.45 kom en 
medarbejder ind til hende og fortalte, at hvis hun ønskede hjælp til at komme i 
seng, skulle hjælpen leveres nu. Borgeren var meget ked af at skulle i seng på 
dette tidspunkt, da hun var midt i at se et Tv-program og gerne ville have slutnin-
gen med. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne på Håndværkerforeningens fire plejeafdelinger er tilfredse med at bo på 
plejehjemmet, og at de oplever selvbestemmelse. En borger på MPO oplever ikke at have selvbestem-
melse i forhold til, hvornår borgeren skal i seng. 
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Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne beskriver at modtage den hjælp til personlig pleje, som de har behov 
for, og at plejen har den ønskede kvalitet. De siger: 

• ”Det er glimrende – de hjælper mig på alle måder, og de siger, at jeg bare 
skal sige til, de er her for at hjælpe mig”. 

• ”Jeg kan ikke huske, hvad jeg får hjælp til, men jeg mangler ikke noget”. 

• ”Jeg klarer det selv, men de hjælper med at få plads i badeværelset – de 
fjerner bleer og affaldsstativet”.  

 

Beboerne oplever, at de inddrager egne ressourcer i plejen. 

En beboer fortæller tilsynet, at beboeren har afvist, at medarbejderne skal være 
til stede under badet – beboeren vil selv klare det. 

En anden beboer forklarer, at beboeren selv kan foretage øvre hygiejne, og at be-
boeren oplever at blive støttet til at anvende egne ressourcer. 

Flere beboere forklarer, at de selv foretager plejen. Tilsynet vurderer, at dette i 
flere tilfælde sker med støtte og guidning.  

Beboerne udtrykker blandt andet: 

• ”Det gør jeg selv – det ved de - fx styrer jeg selv liften, når jeg skal liftes 
over i stolen, så får jeg fjernbetjeningen. Så jeg kan hjælpe til, og det 
kan foregå i mit eget tempo”. 

• ”Jeg kan meget selv, men får fin hjælp ellers – de er søde og rare til at 
hjælpe”. 

• ”Jeg henter aviser til afdelingen, som jeg deler ud. Jeg får hjælp til sen-
getøjet, men ellers bliver jeg sat i omdrejninger”. Beboeren understreger, 
at det er på en god og sjov måde. 

 

På MPO udtrykker tre borgere mindre tilfredshed med indsatsen til personlig pleje 
og praktisk støtte.  

En borger oplever ikke at have fået tilbudt et bad i 14 dage. Borgeren vil gerne 
have hjælp hertil, da borgeren er bange for at falde. Tilsynet taler med en medar-
bejder herom. Medarbejderen mener ikke, at dette kan være korrekt. Tilsynet an-
erkender, at borgeren kan huske forkert.  

En anden borger fortæller, at hun ofte skal ringe mange gange om morgenen for at 
få hjælp til at komme op. Borgeren er meget utilfreds med hjælpen om natten. 
Borgeren fortæller, at hun har oplevet, at når hun beder om hjælp til at komme 
på toilettet, får hun besked på, at hun har ble på og kan tisse i denne. Borger insi-
sterede på at komme på toilettet og fik efterfølgende hjælpen hertil. Borgeren ud-
trykker endvidere, at hun finder det lidt stressende, at medarbejderen venter 
uden for døren, mens hun er på toilettet. Borgeren ville gerne, at hun blev givet 
den nødvendige tid og blot ringede efter hjælp igen, når hun var færdig. 

En tredje borger, som selv beder om en dialog med tilsynsførende, oplyser, at hun 
kun en enkelt gang har fået skiftet sengetøj, siden hun blev indlagt på MPO i star-
ten af september. Det er ikke muligt for den tilsynsførende at afdække, hvorvidt 
borgerens oplevelse er korrekt. 

 

Beboerne oplever at modtage medicinen på rette tid. Flere beboere kan dog ikke 
helt huske, om de får medicin. 

På MPO fortæller en borger, at hun forleden dag fik udleveret den forkerte medi-
cin. Borgeren ved, hvor mange tabletter hun skal have, og hun kunne se, at det var 
alt for mange tabletter, der blev udleveret til hende.  
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Borgeren tog ikke medicinen og bad medarbejderen kontrollere medicinen igen, 
hvorefter borger fik den rigtige medicin. Borgeren nævner navnet på den medar-
bejder, der udleverede medicinen. Tilsynet taler efterfølgende med afdelingslede-
ren og den pågældende medarbejder herom. Afdelingslederen er ikke informeret 
om hændelsen, og medarbejderen, der efter borgerens udsagn, skulle have udle-
veret medicinen, mener ikke, at borgerens oplevelse er korrekt. Medarbejderen 
kan ikke genkende borgerens beskrivelse. 

Under samtalen med den pågældende medarbejder, beskriver medarbejderen, 
hvordan hun udleverer medicin til borgerne, og hvordan hun sikrer sig, at den rig-
tige medicin bliver givet til den rigtige borger. Medarbejderen italesætter blandt 
andet kontrol af navn og CPR-nummer på doseringsæsken. Tilsynet bemærker, at 
medarbejderen klapper sig på baglommen og fortæller, at hun opbevarer borger-
nes doseringsæsker her og går ud og udleverer disse. Tilsynet gør opmærksom på, 
at denne arbejdsgang ikke er korrekt, og at der ved en sådan arbejdsgang kan 
være stor risiko for utilsigtede hændelser. 

 

Beboerne og borgerne har alle en strategi for, hvor de ville henvende sig, hvis de 
havde behov for at klage. De peger på sygeplejersken, medarbejderne eller ledel-
sen. Enkelte beboere nævner en medarbejder ved navn eller en pårørende. En be-
boer siger:  

• ”Jeg har ikke været utilfreds med noget, så det ved jeg ikke. Måske jeg 
skulle tale med min familie eller en af dem, der kommer her” 

 

Den borger, der beder om en dialog med tilsynsførende, oplyser, at hun flere 
gange har bedt om at få en samtale med en ledende medarbejder. Borgeren har 
endnu ikke fået tilbud herom. En medarbejder oplyser, at borgeren bad om samta-
len på et tidspunkt, hvor afdelingslederen var på ferie. Det er medarbejderens op-
levelse, at hun fik talt med borgeren om de kritikpunkter, hun ønskede en dialog 
om. Afdelingslederen giver udtryk for, at hun ikke tidligere er blevet informeret 
om borgerens ønske om dialog med en leder, men at hun netop i dag har fået en 
mail fra en medarbejder, hvori der informeres om en borgers ønske om dialog og 
et par borgeres utilfredshed på flere områder. 

Observation Generelt fremstår alle beboere og borgere soignerede og veltilpasse. En beboers 
tilstand bærer lidt præg af at være sengeliggende, og at beboeren trænger til et 
bad. Medarbejderen forklarer tilsynet, at beboeren lige er flyttet ind, og derfor er 
man ikke nået til badet, idet beboeren har behov for at falde til først. 

Boligerne fremstår rene og ryddelige. En beboer savner, at der må tørres støv af 
højt oppe. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever kontinuitet i medarbejdergruppen. En beboer oplever, at der 
lige for tiden kommer mange forskellige medarbejdere, som beboeren ikke kender, 
men beboeren udtrykker, at det alt sammen går fint alligevel. Beboerne siger: 

• ”De ved - hvad de skal”. 

• ”Alle der kommer her, kender jeg – et par gange er der vikarer, men det 
er nok mere synd for personalet end for mig, da de skal bruge mere tid på 
oplæring”. 

• ”Jeg tror nok, det er de samme, der kommer”. 

 

Beboerne oplever, at der bliver fulgt op på aftaler, der indgås med medarbej-
derne. 

 

På MPO oplever en borger, at det generelt er mange forskellige medarbejdere, 
som borgeren møder. En anden borger på MPO oplever, at der er mange forskellige 
medarbejdere om aftenen og om natten. 
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne på plejehjemmet og en borger på MPO oplever, at medarbejderne taler 
til dem på en venlig og anerkendende måde.  

Beboerne og borgerne siger:  

• ” De taler meget pænt”. 

• ” Den er pæn – hverken nedladende eller grov”. 

• ” De siger mit navn”. 

• ”De taler på lige fod – de taler ikke ned til mig”. 

• ”Vi taler pænt og ordentligt til hinanden - ukvemsord gør vi os ikke i”. 

En beboer synes, at man har det godt sammen – beboere og medarbejdere imel-
lem.  

 

To borgere på MPO er ikke tilfredse med medarbejdernes kommunikation.  

En borger oplever, at nogle medarbejdere i aftenvagt og nattevagt ikke i alle situ-
ationer kommunikerer i en respektfuld tone. Borgeren oplever, at der tales i en 
”vrissende” tone. Ligeledes har en borger meget svært ved at forstå flere af med-
arbejderne, der arbejder i aftenvagt. Det er borgerens oplevelse, at dialogen van-
skeliggøres af, at flere medarbejdere ikke taler så godt dansk. 

En anden borger oplyser, at der tales til borgeren i en nedværdigende tone.  Bor-
geren udtrykker, ”Der tales til os, som om vi var i en børnehave”. Borgeren for-
tæller endvidere, at en medarbejder er kommet med udsagnet ”Dette er ikke et 
hotel”.  

 

Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv. Be-
boerne siger: 

• ” De er flinke til at banke på døren”. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den personlige pleje og støtte, som de har behov for, og at 
beboerne er tilfredse med plejens kvalitet. Det er tilsynets vurdering, at plejen ydes med en rehabilite-
rende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at tre borgere på MPO ikke er tilfredse med flere forskellige aspekter af plejen. 
Dette drejer sig både om ikke at modtage den hjælp, som der er behov for, om kvaliteten af plejen og 
om, hvorvidt hjælpen gives til rette tid.  

 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til administration af deres medicin. En borger 
på MPO har haft en oplevelse med udlevering af forkert medicin. Tilsynet konstaterer efter nærmere 
afdækning af sagen, at en medarbejders beskrevne arbejdsgang ikke er i overensstemmelse med gæl-
dende retningslinjer for medicinadministration. 

 

Tilsynet vurderer, at beboere og borgere alle ved, hvor de skal rette henvendelse, såfremt de ønsker at 
klage. En borger oplyser at have efterspurgt dialog med en leder flere gange uden at opnå kontakt.  

Tilsynet vurderer, at beboerne og borgerne er soignerede, og at fællesarealer, boliger og hjælpemidler 
er rene. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne på plejeafdelingerne oplever kontinuitet i medarbejdergruppen, og at 
medarbejderne følger op på aftaler, mens borgerne på MPO ikke oplever kontinuitet. 
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• ” De slår altid et slag på døren, før de kommer ind”. 

• ”Alle er meget søde og rare. Jeg har ikke noget at brokke mig over, så det 
gider jeg ikke spilde min tid på”. 

• ”De kommer aldrig ind uden at banke på døren, og når man har gæster, 
kan man få kaffe til dem også uden problemer”. 
 

Beboerne fortæller om de forskellige tilbud om samvær med andre beboere. Bebo-
erne nævner, at de går til bankospil, i kirke, til gymnastik, synger, ser film eller 
”Vild med dans” i TV sammen og går tur i haven, samt at man mødes ind i mellem 
med de andre beboere. En beboer har fået en veninde på plejehjemmet, og bebo-
eren hjælper også en nabo i kørestol med at komme udenfor i haven. 

En beboer fortæller, at det har været så hyggeligt til halloween.  

En beboer er ikke interesseret i aktiviteter eller kontakt til andre – det har aldrig 
været en del af beboerens liv. 

En beboer er lige blevet spurgt, om beboeren ønsker at deltage i en læsegruppe. 
Læsegruppen har været lukket på grund af COVID -19 epidemien. Det glæder be-
boer sig til at deltage i. Beboeren fortæller, at der kommer en kongelig skuespiller 
og læser højt, og så drøfter man det læste. Beboere og borgere siger: 

• ”I dag skal jeg til billardklub med en flok mænd fra nogle andre afdelin-
ger – det er hyggeligt. I morgen skal jeg til petanque. De er gode til at 
sætte os sammen med nogen, som man passer sammen med”. 

• ” Man kan også sige nej til det, man ikke vil”. 

• ”Jeg vælger til og fra, som jeg finder bedst. Jeg kan godt lide aktivite-
terne, så sker der noget”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Tre beboere beskriver at de føler sig vel modtaget ved indflytningen. Beboerne si-
ger: 

• ”De bød mig velkommen”. 

• ”Man bliver favnet, når man kommer ind ad døren”. 

Beboerne følte sig godt tilpas ved indflytningen. En beboer husker kun, at beboe-
ren var ked af det, men kan ikke huske selve modtagelsen. 

En beboer oplevede i forbindelse med en indlæggelse, at medarbejderne ordnede 
det hele, og at de var klar til at tage imod beboeren, da beboeren blev udskrevet. 

En beboer har haft medarbejderne med på hospitalet, og beboeren ved, at medar-
bejderne taler med lægen og hospitalet løbende – det er beboeren tryg ved. 

 

Flere beboere fortæller, at medarbejderne kontakter lægen, hvis der er behov for 
det. Andre beboere er mere usikre på grund af deres hukommelsesproblemer, men 
de er trygge ved, at medarbejderne gør det rette. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd, og at de 
oplever, at medarbejderne har respekt for beboernes privatliv.  

To borgere på MPO beskriver en mindre værdig kommunikation. 

Tilsynet vurderer, at der er et varieret aktivitetstilbud passende til målgruppen, og at beboerne oplever 
at blive tilbudt samvær med andre beboere. 
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Beboerne oplever, at medarbejderne taler sammen om beboerens situation og 
pleje. En beboer siger: 

” De taler sammen – det kan jeg mærke – man behøver ikke fortæller til dem alle, 
at man har det dårligt”.  

 

Borgerne på MPO fortæller, at de følte sig godt modtaget ved ankomsten til MPO.  
En borger henviser til, at der også på hendes tavle står ”Velkommen”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Generelt fortæller beboerne, at de er tilfredse med maden og variationen i menu-
erne. Ligeledes oplever beboerne, at der bliver taget individuelle hensyn til dem. 
Beboerne siger om maden: 

• ” Den er upåklagelig -Jeg har prøvet at få suppe i stedet for det, vi skulle 
have”. 

• ”Den er god – det er ganske almindelig mad – mormormad”. 

• ”Maden er god, men den varme ret er bare ikke altid varm”. 

• ”Maden er, som man kender den – og i det store hele er den god”. 

 

En beboer er ikke tilfreds med udvalget af frugt og grønt. Beboeren siger: 

• ” Der mangler meget grønt – det må jeg selv købe – det er gammeldags 
sammenkogte retter – Jeg savner grønt”. 

Beboeren viser tilsynet, at beboeren selv har tomater stående. Beboeren er ikke 
tilfreds med, at der ikke er et tilbud til beboerne om mere grønt til maden. Tilsy-
net taler med en medarbejder om beboerens ønsker – medarbejderne ved ikke, at 
beboeren savner grønt. Medarbejderen vil følge op på dette. 

En borger på MPO beskriver maden som værende god. Borgeren mener ikke, at der 
er mulighed for alternative tilbud, når man ikke bryder sig om menuen. Borgeren 
fortæller, at hun er meget kræsen, og at hun heller ikke har så meget appetit, så 
derfor opleves dette ikke som et problem for borgeren. 

 

To borgere på MPO oplever, at der ikke altid er mad nok. Når man beder om et 
ekstra stykke mad, fortæller medarbejderne, at de lige må vente, til alle har fået. 
Så man kan se, om der er noget til overs. Det italesættes af medarbejdere, at der 
er to stykker mad til hver borger. Begge borgere beskriver ligeledes en situation, 
hvor en medborger kom lidt sent ind i spisestuen. Det blev konstateret, at der ikke 
var mere mad, og borgeren forlod herefter hurtigt spisestuen igen. 

Borgerne fortæller, at smørrebrødet ikke anrettes på den rigtige måde, som man 
anretter smørrebrød i Danmark. De har fået et stykke med saltkød og ikke yderli-
gere, og at et stykke smørrebrød var anrettet med leverpostej og et stykke flæske-
steg. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboere og borgere har følt sig velkomne på Håndværkerforeningens Plejehjem og 
MPO. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at det interne og eksterne tværfaglige samarbejde er velfunge-
rende. 
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Begge borgere oplever ikke, at der er tilbud om mellemmåltider. Borgeren, der be-
der om dialog med tilsynsførende, efterspørger tilbud om proteindrikke, da hun 
mener, at hun efter en operation har behov herfor. 

En af de ovenstående borgere henviser endvidere til menuplanen, hvori det frem-
går, at der vil blive serveret snaps til en ret.  

Borgeren fortæller at have spurgt nogle medarbejdere om, hvor snapsen var. Bor-
ger fik information om, at flasken var gået i stykker, og at der således ikke kunne 
blive serveret snaps som planlagt. Borger pointerer, at hun ikke selv bryder sig om 
snaps, men at det mere var et princip for hende at gøre opmærksom på den mang-
lende snaps. 

 

Beboerne på plejeafdelingerne oplever, at de selv bestemmer, hvor de vil spise, og 
at stemningen ved måltiderne generelt er god. En beboer siger: 

• ”Lidt op og ned, nogle af de andre har ikke så gode bordmanerer – men de 
skal selvfølgelig også være her - men ellers er det fint, så taler jeg med 
medarbejderne”. 

• ”Jeg sidder sammen med de andre og spiser – bare ikke morgenmaden. 
Den tager jeg inde hos mig selv. Det er meget hyggeligt at sidde sammen 
med de andre”. 

 

En beboer fortæller, at hun sidder sammen med en anden beboer i et rum for dem 
selv og spiser. Det er beboeren meget tilfreds med. 

En beboer sidder ved siden af sin nabo, som beboeren synes er venlig. Der er ikke 
noget at klage over. En beboer fortæller tilsynet, at han har svært ved at synke, 
så beboeren sidder i egen bolig og spiser. 

 

På MPO oplever en borger, at hun spiser sammen med de andre borgere i spise-
stuen, men at der som regel ikke er så meget dialog. Der sidder ikke medarbejdere 
med ved bordene. Borgeren mener, at medarbejderne sidder ved et helt andet 
bord og spiser deres mad.  

En borger fortæller, at hun spiser i spisestuen. Borgeren taler hyggeligt med en 
medborger, men ikke med medarbejderne. Borgeren oplever ikke, at medarbej-
derne er til stede under måltidet eller at de sidder med ved bordene. 

Tilsynet observerer, at borgerne sidder alene under måltidet. Der sidder fire bor-
gere i spisestuen til frokost. Ingen medarbejdere sidder med ved bordene. En med-
arbejder går et par gange til og fra spisestuen, og medarbejderen har kun meget 
sparsom dialog med borgerne. Tilsynet observerer, at tre medarbejdere opholder 
sig på det nærliggende kontor på frokosttidspunktet. 

 

Beboerne på plejeafdelingerne oplever, at der bliver lyttet til dem i forhold til de-
res ønsker til maden. Beboerne siger: 

• ”Det kan man sagtens, vi er blevet spurgt på et møde om vores positive og 
negative oplevelser med maden, og så bliver der taget hånd om det”. 

• ”Det er der ikke behov for – maden er god”. 

• ”ja, det gør der – nu får jeg fx ikke lever mere, som jeg har frabedt mig – 
det er dejligt”. 

En beboer har frabedt sig frokosten, da beboeren ikke bryder sig om smørrebrød. 
Beboeren får i stedet frugt. Morgen- og aftensmaden synes beboeren er rigtig god. 

En beboer har foreslået, at kartoflerne blev kogt lidt mere, og det lyttede de til. 

Tilsynets samlede vurdering – 4 
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på medicinområdet, 
hvor medarbejderne udfører audit hos hinanden. Data fra audits har medført ind-
førelse af lokale retningslinjer ved dosering, dette for at undgå forstyrrelser.  

Der er fokus på forebyggelse af urinvejsinfektioner. Dette sker på lidt forskellig vis 
på de enkelte afdelinger. Der er arbejdet med PDSA cirkler, indsamlet data og la-
vet lokale arbejdsgange. Blandt andet med fokus på at sikre væskeindtaget hos 
borgerne. I forhold til UVI- indsatsen er der også fokus på hygiejne. Denne drøftes 
på møder, og der undervises i nedre hygiejne i ”learning lab” med en dukke. Her-
ved sikres det, at alle medarbejderne kender de hygiejniske principper. Eleverne 
undervises og øver sig også i learning lab, inden de udfører pleje på beboerne. 

I øjeblikket er der ligeledes en PDSA- cirkel på tidstro dokumentation. Der arbej-
des med at sikre en bedre kronologisk rækkefølge i dokumentationen. 

På baggrund af utilsigtede hændelser er der et øget fokus på mave-tarm området. 
Medarbejderne fortæller, at hele huset har været involveret i dette. Der er en 
særlig opmærksomhed på de meget selvstændige beboere. Her skal medarbej-
derne blive skarpere på at følge op, spørge ind til beboerne og bruge deres sanser. 

Medarbejderne oplever en klar forbedring på området efter det øgede fokus. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne oplyser, at de i kommunikationen har fokus på at smile og udvise 
en positiv adfærd samt at anvende deres kropssprog. Medarbejderne fortæller, at 
det er vigtigt at overholde aftaler med beboerne, og at de læser besøgsplanen for 
at finde viden om, hvordan de skal kommunikere med beboerne. 

Medarbejderne anvender en individuel tilgang, og de respekterer forskellige behov 
og personligheder hos beboerne, som de møder i øjenhøjde. 

I forhold til beboere med demenssygdom anvendes der spejling, og der udvises en 
rolig adfærd i samværet med beboeren. Medarbejderne afstemmer deres sprog til 
beboerens behov, fx anvendes der korte og præcise sætninger. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Under indflytningen på plejehjemmet spørges der ind til beboerens faste vaner og 
rutiner. Dette er udgangspunkt i det videre forløb for beboeren. Under indflytnin-
gen og beboerens ophold anser medarbejderne de pårørende som en stor ressource 
i forhold til at sikre beboerne den bedst mulige pleje. Besøgsplanen udarbejdes ud 

Tilsynet vurderer, at der er meget forskellige oplevelser af mad og måltider. Generelt er beboerne på 
plejeafdelingerne tilfredse med maden og deres måltider. En enkelte beboer savner mere frugt og grønt 
på menuen.  

Det er tilsynets vurdering, at to borgere på MPO beskriver utilfredsstillende forhold omkring mængden 
af mad, medarbejdernes forståelse for dansk madkultur, manglende tilbud om mellemmåltider og med-
arbejdernes manglende understøttelse af måltiderne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet. 
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 fra beboerens ønsker, og der optages livshistorie og samtales med beboeren om 
dennes vaner. Medarbejderne inddrager beboernes ønsker i hverdagen. 

Der afholdes tværfaglige konferencer med fysioterapeut, sygeplejerske og pleje-
medarbejdere, hvor beboeren gennemgås - både ved indflytning og ved ændringer 
hos beboeren. Konferencerne dokumenteres i Cura, så alle medarbejderne kan ori-
entere sig. 

Medarbejderne er i dialog med beboerne om hverdagen og inddrager dem i beslut-
ninger. Der afholdes beboermøde en gang hver måned. 

Klippekortsordningen anvendes lidt forskelligt på afdelingerne, men anvendelsen 
dokumenteres altid i Cura. Der er en klippekortsansvarlig medarbejder i nogle af-
delinger, der sikrer, at medarbejderne får registreret klip. 

Rehabilitering Medarbejderne kan redegøre for en rehabiliterende tilgang i plejen og støtten til 
beboerne. Medarbejderne fortæller, at beboerne selv skal gøre det, som de mag-
ter. Fx giver medarbejderne beboerne en klud i hånden, når der skal gøres rent, og 
de rækker dem tøjet, så beboerne selv kan hjælpe til, så godt de kan. 

Der er fysioterapeuter i afdelingerne, hvilket medarbejderne oplever som positivt. 
Dette sikrer mere tværfaglighed, og beboerne bliver set i vante omgivelser og ikke 
kun i en træningssituation. Der er flere beboere, der modtager træning nu end tid-
ligere grundet dette tiltag. 

I weekenden skal beboerne selv smøre deres mad, da der ikke er så mange køkken-
medarbejdere. Efter COVID-19 er der igen fokus på at bruge fade og skåle ved ser-
vering af maden, for på den måde at inddrage beboernes ressourcer under målti-
derne. På denne måde kan beboerne også selv vælge maden i situationen. En be-
boer har foreslået fællessang, og beboeren har selv stået for at hente de andre be-
boere. Det blev en stor succes og betyder, at beboerne nu spiser i den store spise-
stue i stedet for forskellige steder. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at der altid er en sygeplejerske, som følger op og gen-
nemgår både medicin og dokumentation, når en beboer udskrives fra hospital. Der 
udføres TOBS i tre døgn efter udskrivelsen, en gang i hver vagt. Medarbejderne føl-
ger op med systematisk dokumentation efter indlæggelser, og medarbejderne op-
lever, at beboerne kan mærke, at alle arbejder mod samme mål. 

Dokumentations- og formidlingsarbejdet gøres lidt forskelligt på afdelingerne. I en 
afdeling er der tavlemøder to gange om ugen af en times varighed. På møderne 
deltager fysioterapeuter, sygeplejersker, plejemedarbejdere og ledere. 

Der triageres en gang ugentligt.  

Der arbejdes med en fysisk seddel, som den ansvarshavende anvender. Sedlen skal 
sikre, at der er et overblik over fx indlagte beboere, og beboere der skal være 
særlig opmærksomhed på. Alle afdelinger afleverer deres seddel til aftensygeple-
jersken.  

Det tværfaglige samarbejde bliver synligt for beboerne ved, at de oplever helheds-
pleje, og at der er et godt tværfagligt samarbejde.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for en værdig og respektfuld kommunikation 
med beboerne, for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmelsesret og for udførelsen af en reha-
biliterende pleje og støtte. Ligeledes beskriver medarbejderne et velfungerende tværfagligt samar-
bejde. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at de arbejder med at skabe tryghed hos beboerne ved 
at: 

• Sikre kontinuitet i medarbejdergruppen. 

• Beboerne bliver lyttet til. 

• Informere og medinddrage beboerne. 

• Rutiner/vaner følges. 

• Besøgsplanen opdateres, så forudsigeligheden kan imødekommes. 

• Sikre ro. 
 

I forhold til beboernes sikkerhed arbejdes der med at forebygge urinvejsinfektio-
ner og dehydrering. Hertil arbejdes der også med forebyggende og sundhedsfrem-
mende tiltag i forhold til tryksår. Dette sker fx ved at anvende lejrings-skema og 
puder og madras, der passer til beboerens behov, sikre brug af korrekte hjælpe-
midler, tværfaglig sparring og fokus på kost og proteintilskud. Ved fald udarbejdes 
der en utilsigtet hændelse, og sygeplejersken udarbejder en faldudredning. 

Der indberettes UTH online, og alle plejemedarbejdere kan indberette UTH. Der 
følges op afdelingsvist gennem lederen. Enkelte UTH’er tages op i kvalitets- og ud-
viklingsforum, hvor der også kommer et skema over, hvor mange UTH’er der er 
indberettet og hvilke. Kvalitets- og udviklingsforum benyttes til sparring. Der laves 
PDSA’er på baggrund af data fra UTH-arbejdet. 

Medarbejder kan redegøre fagligt korrekt for retningslinjer for medicingivning, og 
ved uoverensstemmelser tages der kontakt til sygeplejersken.   

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

I en afdeling anvendes e-tavler, som medarbejderne orienterer sig i i forhold til 
ændringer hos beboerne de seneste 24 timer. Opgaverne hos beboerne fordeles ud 
fra kontaktpersonssystemet og medarbejdernes kompetencer. Medarbejderne kan 
overdrage deres telefon, hvis der er behov for dette under en plejeopgave. 

Ved ændringer i en beboers tilstand foretages der observationer, og der udfører 
TOBS. Sygeplejersken informeres, og der lægges en plan for det videre forløb. Der 
sikres samtykke inden evt. kontakt til familie og læge. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne fortæller, at de prioriterer en tidstro dokumentation. Der gøres 
overvejelser, om dokumentationen kan foretages inde hos beboeren, og ellers gø-
res det, så snart man er ude af beboerens bolig. De beboere, der er kognitivt ha-
bile, inddrages i dokumentationen. Medarbejderne oplever, at de får dokumente-
ret det nødvendige, men at der en gang imellem kan der være for travlt grundet 
uforudsigelige ting. I disse tilfælde prioriter medarbejderne, hvorledes dokumen-
tationen sikres. Dette afhænger af vigtigheden i dokumentationen. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med omsorgssystemet, og ellers benyttes skrift-
lig vejledning som første valg - sekundært kolleger og leder. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på faglig korrekt vis kan redegøre for arbejdet med at understøtte 
beboernes tryghed og sikkerhed, herunder det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og arbej-
det med utilsigtede hændelser og læring heraf. 
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Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne oplyser, at de anvender vejledninger og instrukser i det daglige ar-
bejde, og at disse fremsøges på VAR og KK-net. Medarbejderne fortæller, at der på 
plejehjemmet også forefindes lokale instrukser på TEAMS, som medarbejderne an-
vender ved behov. 

VAR anvendes særligt ved vejlederopgaver i forbindelse med elevarbejdet eller 
ved sygeplejefaglige opgaver, der ikke har været udført længe. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne oplyser, at det er kontaktpersonen, der har ansvaret for udarbej-
delse af beboerens besøgsplan samt ajourføring heraf. Der foretages audit på be-
søgsplanerne en gang om måneden. Medarbejderne fortæller, at besøgsplanen skal 
give en fyldestgørende beskrivelse af beboerens ressourcer og medarbejderens 
indsats. Besøgsplanen skal sikre, at medarbejdernes tilgang til beboeren er ensar-
tet og skal indeholde information om beboerens psykiske og fysiske tilstand. Med-
arbejderne beskriver, at besøgsplanen anvendes, hvis medarbejderne ikke kender 
beboeren så godt, og at planen særligt anvendes af nye medarbejdere og vikarer 
på plejehjemmet. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne oplyser, at der skal udarbejdes handlingsanvisninger ved alle ind-
satser omhandlende sundhedslovsydelser. Det er social- og sundhedsassistenter og 
sygeplejersker, der står for udarbejdelsen af disse, og ved tvivl om udfyldelsen kan 
man sparre med en kollega. Medarbejderne orienterer sig i handlingsanvisnin-
gerne, inden der foretages handlinger knyttet hertil. Medarbejderne har en ople-
velse af, at det er blevet nemmere at udfylde disse i Cura. Medarbejderne er til-
fredse med kvaliteten af de udarbejdede handlingsanvisninger, som de finder me-
get udførlige og præcise. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Ikke relevant  

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene omkring tilrettelæggelse af ple-
jen og dokumentationsarbejdet samt for anvendelsen af instrukser og vejledninger. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med 
besøgsplanen og handlingsanvisninger. 

Tilsynets samlede vurdering – ikke vurderet 

- 
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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. 
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