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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: Højdevangs Sogns Plejehjem, Vigerslev Allé 117, 2500 København 

Leder: Lotte Breum 

Antal boliger: 33 boliger og 12 vurderingspladser 

Dato for tilsynsbesøg: Den 13. oktober 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med afdelingsledelsen  

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos fire beboere  

• Gruppeinterview med to medarbejdere (to social- og sundhedsassistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Højdevangs Sogns Plejehjem.  

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, 
samt at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet, hvor organiseringen understøtter plejehjem-
mets kvalitetsarbejde og udvikling. 

Under observationsstudiet foregår der særdeles tilfredsstillende kommunikation med beboeren, og kommu-
nikationen tager udgangspunkt i den personcentrerede omsorg. Tilsynet vurderer, at medarbejderen har 
særdeles god forståelse for at sikre beboerens selvbestemmelse. Ligeledes har medarbejderen særdeles god 
forståelse for, hvordan beboeren bedst motiveres til at modtage plejen, og medarbejderen har den faglige 
forståelse for, hvordan den rehabiliterende tilgang kan sikres på trods af beboerens sparsomme ressourcer 
og særlige udfordringer.  

 

Tilsynet vurderer, at hjælpen på særdeles tilfredsstillende måde organiseres og tilrettelægges ud fra hen-
syntagen til beboerens særlige behov. Hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte udføres med udgangs-
punkt i den personcentrerede omsorg. Det er således tilsynets vurdering, at hjælpen udføres ud fra beboe-
rens perspektiv, vaner og psykologiske behov. Medarbejderen har gennem hele plejeforløbet et målrettet 
fokus på at sikre, at beboeren føler sig tilpas, er i godt humør og udviser afslappethed. 

 

På baggrund af observationer på fællesarealer er det tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles 
tilfredsstillende måde støtter og inddrager beboerne i det sociale fællesskab. Medarbejderne udviser på 
særdeles tilfredsstillende måde og i fuld overensstemmelse med den personcentrerede omsorg en invite-
rende og anerkendende tilgang som led i at støtte beboerne med at deltage i samtaler og aktiviteter. 

 

Beboerne på plejehjemmet kan på baggrund af deres demenssygdom kun delvist deltage i interviewet. Men 
på baggrund af observationer på fællesarealer er det tilsynets vurdering, at medarbejdernes faglige forstå-
else for arbejdet med den personcentrerede omsorg bidrager til at sikre beboernes trivsel, tryghed og selv-
bestemmelse i hverdagen. Det er således tilsynets vurdering, at beboerne er trygge og veltilpasse ved at bo 
på plejehjemmet. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboerne på særdeles tilfredsstillende måde får 
den pleje og omsorg, de har behov for. Beboerne udviser genkendelighed og tryghed ved de medarbejdere, 
de er i dialog og kontakt med. Tilsynet kan ikke foretage vurdering af beboernes oplevelser omkring maden, 
da beboerne på grund af deres demenssygdom ikke kan svare relevant på spørgsmål herom. 

 

Under gruppeinterviewet med medarbejderne redegør disse på særdeles tilfredsstillende måde for emnerne 
i kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan 
redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og adfærd i kontakten med beboerne. Lige-
ledes redegør de på særdeles tilfredsstillende måde for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmel-
sesret, og hvorledes plejen udføres ud fra en personcentreret og rehabiliterende tilgang. Det er vurderingen, 
at medarbejderne på en særdeles tilfredsstillende måde udviser faglig forståelse for arbejdet med at sikre 
sammenhæng i forløbene, og at de i arbejdet hermed har fokus på, at dette sker i et tæt tværfagligt 
samarbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for ar-
bejdet med at sikre beboernes tryghed og sikkerhed, og således udvise faglig forståelse for arbejdet med 
sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.  
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Medarbejderne har særdeles tilfredsstillende kendskab til arbejdsgange i forhold til plejen og dokumenta-
tionen, og de har viden om, hvor der kan ske søgning af instrukser og vejledninger. Det er tilsynets vurdering, 
at medarbejderne anvender disse som et aktivt redskab i praksis. I forhold til arbejdet med besøgsplanen 
og handlingsanvisninger kan medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde redegøre herfor. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Ingen bemærkninger Ingen anbefalinger 
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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 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til dokumentationen i hel-
bredstilstande relateret til dysfagi, vægtmålinger samt anbefaling i forhold til at 
sikre den røde tråd mellem terapeuters anvisninger og plejepersonalets udførelse 
af indsatsen i praksis. 

 

Afdelingsledelsen oplyser, at de efter sidste tilsyn tog anbefalingerne til sig og 
blandt andet fik rettet et ledelsesmæssigt fokus på nødvendigheden af at sikre en 
løbende proces for arbejdet med kvalitetssikring af dokumentationen. Via lærings-
teamet foregår der undervisning i dokumentationen. Der arbejdes med temaopdelt 
undervisning, så det sikres, at man kommer igennem undervisning i alle de forskel-
lige dokumenter. Målet er, at undervisningen skal bidrage til, at arbejdet med om-
sorgssystemet giver mening for medarbejderne, og at der opnås en fælles faglig 
forståelse af systemet. 

I forhold til anbefalingen relateret til vejning af beboerne, oplyser afdelingsledel-
sen, at dette nu udføres ud fra en mere reflekteret tilgang og på en måde, der sik-
rer, at vejninger foregår på samme måde hver gang, så data er sammenlignelige. 

I handlingsanvisningen for vægtmåling dokumenteres, hvornår på dagen beboeren 
skal vejes, hvilken vægttype der skal anvendes, og om beboeren vejes med eller 
uden tøj/sko. Yderligere beskrives intervallet for vejningen i handlingsanvisningen.  

Hvis der observeres uhensigtsmæssige ændringer i en beboers vægt, italesættes be-
boerens udfordringer på et tavlemøde, hvor der i et tværfagligt samarbejde tages 
stilling til fremadrettede indsatser. 

Afdelingsledelsen oplyser, at dysfagi er et af ergoterapeutens ansvarsområder. Er-
goterapeuten har ansvaret for at videreformidle dysfagi-indsatser til plejepersona-
let, og således sikres den røde tråd mellem terapeuters anvisninger og plejeperso-
nalets udførelse af indsatsen i praksis. I forbindelse med, at der sidste år blev givet 
anbefaling herpå, er proceduren blevet skærpet. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Afdelingsledelsen oplyser, at fokusemner i kvalitetsarbejdet i høj grad relaterer sig 
til de anbefalinger, der blev givet sidste år. 

I forhold til kvalitetsarbejdet med dokumentationen tilføjer afdelingsledelsen, at 
undervisningen i læringsteamet forløber planmæssigt, og at alle medarbejdere 
netop har været igennem dokumentationsdelen i denne omgang. Kvalitetsarbejdet 
ligger i et årshjul og skal fortsætte løbende. 

Det er ledelsens vurdering, at idet der løbende kommer nye læringspakker og an-
sættes nye medarbejdere, er det nødvendigt med en vis kontinuerlighed i ovenstå-
ende kvalitetsarbejde. 

Ud over et målrettet fokus på indsatser omkring vejning er der et skærpet fokus på 
ernæringsindsatser for den individuelle beboer, så der forebygges et vægttab. Ind-
satser sker i et tæt tværfagligt samarbejde mellem plejepersonalet, kvalitetssyge-
plejersken, køkkenpersonalet og ergoterapeuten. 

Som led i forbedringsindsatsen gennemføres medicinaudits to gange ugentligt. 
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Der er netop opstartet audits på hygiejneområdet, hvor fokus vil være rettet på, 
hvornår og hvordan medarbejderne vasker deres hænder, og om medarbejdernes 
uniformsbeklædning lever op til kravene på området. Pt. drøftes det, hvordan au-
dits kan gennemføres, og hvilke metoder der skal anvendes. 

Afdelingsledelsen beskriver, at Højdevangs Sogns Plejehjem er et hus, hvor de til-
byder mange mellemmåltider. Men ved det sidste tilsyn blev de mere opmærk-
somme på, at dokumentationen af tilbuddene ikke i alle tilfælde var tilstrækkelig. 
Vigtigheden af at dokumentere, hvad den enkelte beboer ønsker af mellemmålti-
der, er nu blevet italesat over for medarbejderne. 

En afdelingsleder beskriver, hvordan der arbejdes med Safety Cross til dokumenta-
tion af konkrete fund i forhold til medicindispensering, -håndtering og -administra-
tion. Den faglige drøftelse af de fund, der er gjort, sker på tavlemøder og gennem 
faglig sparring mellem medarbejderne og ledelsen. Den faglige sparring sker som 
led i læringen af de fejl, der konstateres. Alle de indsamlede data går videre til 
kvalitetssygeplejersken og bliver således en del af forbedringsindsatsen. 
På plejehjemmet arbejdes der med borgerkonferencer. Et tværfagligt team gen-
nemgår beboerne ud fra NPI (Screening til karakterisering af psykopatologi hos be-
boere med demens).  

Der afsættes i gennemsnit 45 minutter til hver beboer, og der gennemgås to bebo-
ere om ugen. Efter afholdelse af borgerkonferencen, udarbejdes en socialpædago-
gisk handleplan, når der vurderes behov for en sådan. 

Afdelingslederne oplyser, at arbejdsmetoden er særdeles struktureret, og at meto-
den bidrager til, at man får øje for de små detaljer, der kan have en stor og afgø-
rende betydning for beboernes trivsel i hverdagen. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

På en afdeling prøver de at arbejde med duoledelse på afdelingslederniveau. Pleje-
hjemmet er firstmover på området og får supervision fra kommunens HR-afdeling. 

Personalegruppen er tværfagligt sammensat ved repræsentation af eksempelvis 
pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, en psykomotorisk terapeut, aktivi-
tetspædagog og en kvalitetssygeplejerske. Den tværfaglige sammensætning og den 
tætte relation mellem medarbejderne understøtter kvalitetsarbejdet, idet der i 
samarbejdet opnås mange forskellige aspekter på beboernes udfordringer. 

Afdelingsledelsen beskriver, at der på plejehjemmet er en fast mødestruktur, som 
ligeledes bidrager til tværfagligt samarbejde og vidensdeling. 

I leveringen af kerneydelser for beboerne tages der udgangspunkt i den personcen-
trerede omsorg. Det er afdelingsledernes oplevelse, at medarbejderne har den helt 
rette faglige forståelse herfor. Plejehjemmets introduktionsprogram og føl-ordning 
sikrer, at medarbejderne opnår de rette kompetencer fra start. 

Arbejdet med indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser foregår efter en 
systematisk arbejdsgang. Blandt andet går alle indberettede hændelser videre til 
kvalitetssygeplejersken, og det videre forløb sker som led i arbejdet med forbed-
ringsindsatsen. 

Fraværsprocenten og personaleomsætningen ligger på et meget tilfredsstillende ni-
veau ifølge afdelingslederne. Pt. er der visse udfordringer med at få besat ledige 
barselsvikariater. Bortset herfra opleves der ikke rekrutteringsvanskeligheder. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, 
samt at der arbejdes med relevante emner 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? 

Kommunikation på fællesarealerne. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen henvender sig til beboeren på en stille og rolig måde. Medarbejde-
ren taler til beboeren med lav stemme og anvender en del fysisk berøring i kontak-
ten med beboeren. Beboeren roses og anerkendes undervejs. 

I dialogen med beboeren har medarbejderen fokus på at kommunikere i korte og 
præcise sætninger. Medarbejderen stiller kun spørgsmål, når det er relevant for 
situationen, og medarbejderen er opmærksom på kun at tale om de emner, som 
beboeren magter at forholde sig til.  

Medarbejderen udviser i høj grad evnen til at være lyttende, nærværende og ind-
følende. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Beboeren kan ikke selv give udtryk for ønsker og behov. 

Medarbejderen fortæller løbende, hvad der skal ske. Beboeren giver udtryk for 
smerte, og medarbejderen spørger flere gange ind til, hvor beboeren har ondt. Be-
boeren smiler og fortæller, at det ved hun ikke. Medarbejderen holder pause i ple-
jen, hver gang beboeren udtrykker smerte eller ubehag. 

Der opstår flere situationer, hvor beboeren siger fra over for hjælpen. Medarbej-
deren forsikrer beboeren om, at hun blot vil hjælpe, og at de snart er færdige. Be-
boeren afledes, så plejen kan gennemføres. Eksempelvis gives beboeren et tøjdyr i 
hånden, og medarbejderen spørger venligt, om ikke beboeren synes, hunden er 
sød. Beboeren afledes også ved, at medarbejderen er i fysisk berøring med beboe-
ren og ved, at medarbejderen smiler og kommer med opmuntrende beskeder. Be-
boeren accepterer, at medarbejderen fortsætter plejen. Flere gange spørger med-
arbejderen, om det ikke var godt at blive hjulpet, hvilket beboeren bekræfter. 

I sin tilgang er medarbejderen bevidst om, at beboeren ikke magter at få givet 
flere valgmuligheder, men at beboeren har stort behov for guidning, motivation og 
nærvær. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen, som er på en særdeles tilfredsstillende måde, understøtter pleje-
hjemmets kvalitetsarbejde og udvikling. 
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Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Beboeren kan ikke selv deltage i plejen.  

Medarbejderen spørger et par gange beboeren om lov til at udføre plejen. På et 
tidspunkt udtrykker beboeren, at hun helst vil have, at medarbejderen vasker 
hende i ansigtet. Medarbejderen bekræfter over for beboeren, at det gør hun 
gerne. Når det er relevant for situationen, forsøger medarbejderen at motivere 
beboeren til at være aktiv i plejen. Eksempelvis opfordres beboeren til selv at va-
ske sig i ansigtet og selv at gå over på toilettet.  

Medarbejderens adfærd og måde at kommunikere på viser tydeligt, at medarbej-
deren arbejder ud fra den personcentrerede tilgang. Hjælpen udføres på en støt-
tende, guidende og omsorgsfuld måde. Under hele forløbet anvendes sansestimule-
ring af beboeren. Når beboeren udtrykker, at det er rart at blive vasket lidt, be-
kræfter medarbejderen dette over for beboeren. 

Beboeren smiler flere gange til medarbejderen og giver hende et let kys på kin-
den. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen har et godt kendskab til, hvilken hjælp beboeren har behov for, og 
hvordan beboeren er vant til at få hjælpen. I tilrettelæggelsen af plejeforløbet 
udviser medarbejderen nærvær og omsorg for beboeren. 

Hjælpen tilbydes i et tempo, der i høj grad er afstemt efter beboerens særlige be-
hov og udfordringer. Ligeledes observeres det, at medarbejderen udviser stor tål-
modighed, hvilket bidrager til, at medarbejderen kan motivere beboeren til at 
modtage hjælpen. 

Der forekommer ingen unødige forstyrrelser under plejeforløbet. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Under observationsstudiet udføres kun sengeredning i boligen, mens beboeren er 
der. Af hensyn til beboerens behov udføres øvrige praktiske opgaver, når beboeren 
har fået serveret morgenmad på fællesarealet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet foregår særdeles tilfredsstillende kommunikation 
med beboeren, og at kommunikationen tager udgangspunkt i den personcentrerede omsorg. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderen har særdeles god forståelse for at sikre beboerens selvbestem-
melse. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderen har særdeles god forståelse for, hvordan 
beboeren bedst motiveres til at modtage plejen, og at medarbejderen har den faglige forståelse for, 
hvordan den rehabiliterende tilgang kan sikres på trods af beboerens sparsomme ressourcer og særlige 
udfordringer. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at hjælpen på særdeles tilfredsstillende måde organiseres og tilrettelægges ud fra 
hensyntagen til beboerens særlige behov. 
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Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejderen starter med at lægge et blødt tæppe omkring beboeren og rører 
fysisk beboeren lidt over hele kroppen for at skabe størst mulig tryghed ved situa-
tionen. Medarbejderen oplyser, at beboeren kan have svært ved at modtage hjælp 
til personlig pleje. 

Beboeren får tøfler på og følges til badeværelset. Medarbejderen udfører hjælp til 
personlig hygiejne, mens beboeren står ved håndvasken. 

Under hele plejeforløbet er medarbejderen meget opmærksom på at berolige be-
boeren og holde små pauser, når beboeren har brug herfor. Beboeren læner ind 
imellem sit hoved ind til medarbejderen. Medarbejderen giver beboeren mulighed 
for at være i situationen, så længe beboeren ønsker det.  

Beboeren tilbydes toiletbesøg og gives ro til at sidde alene på toilettet. Medarbej-
deren udfører øvre personlig pleje og forsøger at motivere beboeren til at få bør-
stet tænder. Medarbejderen viser beboeren tandbørsten og giver beboeren den i 
hånden. Medarbejderen lader beboeren stå og svinge med tandbørsten for en 
stund og kan herefter udføre let tandbørstning. 

Beboeren inviteres til at gå med ned i spisestuen for at spise morgenmad. Medar-
bejderen tager beboeren under armen, og på vej ned til morgenbordet signalerer 
beboeren velvære og trivsel ved at være sammen med medarbejderen. 

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

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Indretningen på plejehjemmet indbyder til socialt samvær og er indrettet efter 
målgruppen. Der ligger ugeblade fremme i dagligstuen, og der er sat en demens-
dukke frem på reolen. På plejehjemmet er der fokus på at reducere støjniveauet. 
Eksempelvis lukkes døre til kontorerne. 

Tilsynet observerer, at der er medarbejdere på fællesarealerne i løbet af formid-
dagstimerne.  

En medarbejder følger en beboer til dennes bolig. Medarbejder holder beboeren i 
hånden, og undervejs taler medarbejderen om beboerens bolig. Beboeren kan ikke 
huske boligen, men lytter til medarbejderens beskrivelser. Beboeren virker rolig og 
tryg og følger gerne med. 

En beboer klager over smerter, medarbejderen spørger til smerterne. Beboeren 
klager også over træthed, og medarbejderen anerkender beboerens træthed og ta-
ler med beboeren om, at beboeren har været faldet, og at det derfor kun er natur-
ligt, at beboeren er træt. Medarbejderen og beboeren sidder tæt sammen. Medar-
bejder kigger forsigtigt på beboerens arm, hvor der er blå mærker og stryger hen 
over armen. Beboeren sidder stille ved siden af medarbejderen. 

En beboer er meget urolig og går stærkt ned af gangen med sin rollator og kalder 
på hjælp. Efter fem minutter observerer tilsynet, at beboeren ligger i en hvilestol. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte udføres med udgangspunkt i den per-
soncentrerede omsorg. Det er således tilsynets vurdering, at hjælpen på en særdeles tilfredsstillende 
måde udføres ud fra beboerens perspektiv, vaner og psykologiske behov. Medarbejderen har gennem 
hele plejeforløbet et målrettet fokus på at sikre, at beboeren føler sig tilpas, er i godt humør og er af-
slappet. 
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En medarbejder sidder ved siden af beboeren med et stimulationsredskab med lyd.  
Beboeren er afslappet og viser interesse. 

En beboer opholder sig meget på fællesarealet og går rundt uden at have et mål. 
Tilsynet observerer, at medarbejderne jævnligt kontakter beboeren og anvender 
berøring i kontakten. Medarbejderne tager en lille snak med beboeren. Beboeren 
virker glad for medarbejdernes kontakt. 

Sociale aktiviteter Tilsynet observerer to beboere, der sidder i opholdsstuen med deres morgenkaffe 
og en ostemad. De andre beboere sidder ved spisebordet. Der spilles stille musik i 
baggrunden. Beboerne er afslappede og veltilpasse. 

I formiddagstimerne sidder to beboere helt tæt ved siden af hinanden i hver sin 
lænestol. Den ene beboer har et tæppe over skuldrene. Beboerne ser en dansk 
film sammen og drikker en kop kaffe og et glas saftevand. En medarbejder kontak-
ter beboerne og taler med dem. Medarbejderen holder en let og venlig tone og 
sørger for at være i øjenhøjde med beboerne. 

Derudover observeres der i løbet af dagen flere eksempler på samvær mellem be-
boere og medarbejdere. Eksempelvis guides en beboer til at gå en lille tur, og en 
anden beboer, der er lidt urolig, tilbydes en kop kaffe.  

I en anden situation observerer tilsynet, at en beboer går rundt på plejehjemmet 
med et krus kaffe i hånden. Beboeren virker veltilpas. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne på plejehjemmet kan på baggrund af deres demenssygdom kun delvist 
deltage i interviewet. 

Tilsynet observerer, at beboerne virker veltilpasse. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Her er da dejligt – det kan da ikke være bedre”. 

• ”Jeg har det glimrende – jeg er en positiv person”. 

• ”100 procent tryg”. 

• ” Det er dejligt”. 
 

En medarbejder følger en beboer til boligen sammen med tilsynet. Medarbejderen 
og beboeren nynner en kendt melodi på vejen. De taler om, hvor glad beboeren er 
for at synge. 

Selvbestemmelse Beboerne kan generelt ikke svare relevant på spørgsmål om selvbestemmelse. 

En beboer fortæller dog, at hun selv vælger, hvornår hun vil drikke kaffe og stå op 
om morgenen. En anden beboer oplever at bestemme selv og udtrykker, at hun 
selvfølgelig ikke skal sove hele dagen. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde støtter og inddrager beboerne i 
det sociale fællesskab. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde og ud 
fra en personcentreret omsorg udviser en inviterende og anerkendende tilgang som led i at støtte bebo-
erne med at deltage i samtaler og aktiviteter. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 HØJDEVANGS SOGNS PLEJEHJEM KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
13 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte  Beboerne kan på baggrund af deres demenssygdom kun i meget begrænset omfang 
svare på tilsynets spørgsmål. 

En beboer udtrykker, ”I dag var der en, der sagde, at hun gerne ville vaske mig”. 
En anden beboer beskriver, at der er nogen, der hjælper med at ordne håret. 

 

I dialogen om kendskab til klagemuligheder udtrykker en beboer, ”Tingene er så 
fine, det har jeg ikke behov for”. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes be-
hov. 

Boliger og hjælpemidler ses renholdte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Kun en enkelt beboer kan svare på spørgsmål om oplevelser af kontinuitet. Beboe-
ren udtrykker: 

• ”Jeg synes ikke, at jeg ser mange forskellige. Dem der kommer hos mig, 
er de samme – og det er rart. Så skal man ikke gentage sig selv”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

På spørgsmål om beboernes kontakt til medarbejderne, svarer en beboer: 

• ” De er søde og venlige. Jeg er så taknemmelig for mit liv”. 

En anden beboer udtrykker ” De er venlige og søde”. Beboeren fortæller, at det er 
et godt team, der er på afdelingen. Tilsynet observerer, at en medarbejder har en 
god kontakt til beboeren. Der kommunikeres i en humoristisk tone til beboeren. 

De to øvrige beboere kan ikke svare på spørgsmålene.  

 

Ligeledes kan beboerne ikke svare på spørgsmål om deltagelse i aktiviteter. Tilsy-
net observerer, at en beboer har dukker, bamser og et strikketøj stående fremme i 
boligen. Alt er sirligt arrangeret på sofaen og sofabordet. Beboeren fortæller om 
dukkerne og bamserne, og hvor gamle de er. Beboeren fortæller, at hun kan lide 
at se TV, men at det kræver hjælp til at tænde TV’et. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er trygge og veltilpasse ved at bo på plejehjemmet. 

På baggrund af observationer på fællesarealer er det tilsynets vurdering, at medarbejdernes faglige for-
ståelse for arbejdet med den personcentrerede omsorg bidrager til at sikre beboernes trivsel, tryghed 
og selvbestemmelse i hverdagen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

På baggrund af observationer er det tilsynets vurdering, at beboerne på særdeles tilfredsstillende måde 
får den pleje og omsorg, de har behov for, og at beboerne udviser genkendelighed og tryghed ved de 
medarbejdere, de er i kontakt med. 
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Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Beboerne kan ikke svare på spørgsmål om overgange. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Kun en enkelt beboer kan svare på spørgsmål om maden. Beboeren giver udtryk 
for, at maden er god. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver arbejdet med BPSD (Fællesbetegnelse for en række for-
skellige adfærdsmæssige og psykiske symptomer), og hvordan der sker scoring af 
beboerne med efterfølgende afholdelse af konference. Arbejdet sker med ud-
gangspunkt i blomstringsmodellen for at finde frem til indsatser, der bedst kan 
styrke beboernes livskvalitet. 

Medarbejderne italesætter, at arbejdet er fagligt meget spændende og bidrager 
til kvalitet i helhedsindsatsen. Medarbejderne beskriver fagligt udbytte af det 
tværfaglige samarbejde. Indsatserne sikres løbende evalueret, og medarbejderne 
beskriver oplevelsen af, at der er mange eksempler på, hvordan beboerne profite-
rer af tilgangen. 

Der udarbejdes socialpædagogiske handleplaner for at sikre en ensrettet og fælles 
tilgang til beboerne. En medarbejder fortæller, at de socialpædagogiske handle-
planer i høj grad benyttes på vurderingspladserne. Handleplanerne udarbejdes i 
samarbejde med en psykomotorisk pædagog. En handleplan kan afsluttes, når ind-
satsen har haft den ønskede effekt, og situationen er blevet stabil for beboeren. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at der er stort fokus på at sikre et godt arbejds-
miljø. Når der opstår problemer, taler man om det, og drøfter det med arbejdsmil-
jørepræsentanten og i MED-udvalg.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

På baggrund af observationer omkring socialt samvær og dialog mellem beboere og medarbejdere er 
det tilsynets vurdering, at der på særdeles tilfredsstillende måde foregår respektfuld, støttende og an-
erkendende kommunikation med beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering -  

Tilsynet kan ikke foretage vurdering af beboernes oplevelser omkring sektorovergange, da beboerne på 
grund af deres demenssygdom ikke kan svare relevant på spørgsmål herom. 

Tilsynets samlede vurdering -  

Tilsynet kan ikke foretage vurdering af beboernes oplevelser omkring maden, da beboerne på grund af 
deres demenssygdom ikke kan svare relevant på spørgsmål herom. 
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Medarbejderne oplyser, at de netop har fået supervision fra Arbejdsmiljø Køben-
havn. Medarbejderne beskriver interessante og lærerige forløb, hvor de fik kend-
skab til gode redskaber til brug i praksis. 

Medarbejderne beskriver fokus på arbejdet med kvalitetssikringen af dokumentati-
onen. I arbejdet er der fokus på at sikre den røde tråd gennem hele dokumentatio-
nen. Primær og sekundær kontaktperson har det primære ansvar for at sikre ajour-
føring. Medarbejderne oplyser, at de løbende får undervisning i dokumentation 
ved leder og udviklingssygeplejerske, når der kommer nye opdateringer og lærings-
pakker. Medarbejderne beskriver, at arbejdet foregår i et læringsteam. 

Medarbejderne beskriver fokus på udarbejdelse af handlingsanvisninger, når dette 
er relevant. Medarbejderne nævner eksempler på ernæringsindsatser, og hvordan 
der samarbejdes med køkkenpersonalet, hvis en beboer har særlige behov. 

Medarbejderne italesætter fokus på at sikre korrekte og præcise vægtmålinger. I 
handlingsanvisningerne beskrives nøje, hvordan beboerne skal vejes, med hvilket 
tøj, på hvilken vægt og på hvilket tidspunkt på dagen. 

Der udføres ernæringsscreeninger hvert halve år. Er der ændringer i en beboers 
tilstand, justeres frekvensen af vægtmålingerne herefter. Medarbejderne udtryk-
ker bevidsthed om, at der sker dokumentation under observationsnotater, så alle 
kan se, hvilke observationer og tiltag der er foretaget. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, der har betydning for at sikre respektfuld 
kommunikation og adfærd. 

Medarbejderne beskriver blandt andet fokus på: 

• Tale i øjenhøjde. 

• Ikke tale med ryggen til beboerne. 

• Udvise interesse. 

• Udvise nærvær.  

• Anvende aktiv lytning. 

• Udvise et åbent og afslappet kropssprog. 

• Respektere beboernes til- og fravalg. 

• Udvise respekt for, at det er beboerens hjem, man arbejder i. 

• Tale i beboerens retning, jf. Tom Kitwood tilgangen. Bruge anerkendelse i 
sin kommunikation og give beboerne ret i det, de oplever, idet dette bi-
drager til at skabe ro og trivsel. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne beskriver, at beboerne bliver hørt i planlægningen af plejeforløbet 
ved, at der altid lyttes opmærksomt til, hvad beboerne gerne vil. Der udvises re-
spekt for deres til- og fravalg.  

De pårørende inddrages fra starten af indflytningen. En medarbejder beskriver, at 
der indhentes viden om beboeren hos de pårørende. I samarbejdet med de pårø-
rende beskrives opmærksomhed på, at de pårørende får informationer om, hvorfor 
beboerne reagerer, som de gør. Pårørende kan indkaldes til et lille møde. En med-
arbejder fortæller, at de kalder dialogen for en ”Omsorgssnak”. I forhold til de fa-
ste plejeboliger indkaldes beboere og pårørende til en indflytningssamtale, hvor 
der sker forventningsafstemning og spørges ind til beboernes livshistorie. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for emner i kvali-
tetsarbejdet. 
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En medarbejder beskriver, at der på vurderingspladser afholdes startsamtaler og 
afsættes god tid til at modtage og byde velkommen til både beboere og pårø-
rende.  

Medarbejderne oplyser, at beboernes kropssprog og mimik aflæses i bestræbel-
serne på at imødekomme deres ønsker og for at sikre, at beboerne er indforståede 
med at modtage hjælpen. Hvis en beboer ikke kan motiveres til at modtage plejen 
på det ønskede tidspunkt, respekteres dette, og de vender tilbage igen efter en 
kort stund. 

Medarbejderne har gode erfaringer med at skiftes til at motivere beboerne. Nogle 
gange kan en beboer motiveres blot ved, at det er en anden medarbejder, der 
kommer ind til beboeren  

 

Klippekortsordningen anvendes på plejehjemmet, og brugen heraf dokumenteres i 
Cura.  

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at den rehabiliterende tilgang handler om, at beboernes 
funktionsniveau skal vedligeholdes længst muligt. Den rehabiliterende tilgang i 
plejen og hverdagens øvrige gøremål understøtter vedligeholdelsen af beboernes 
ressourcer og funktionsniveau. 

En medarbejder pointerer, at det også er en rehabiliterende tilgang, når beboerne 
gives mulighed for selv at tage stilling til eget hverdagsliv. 

Medarbejderne italesætter, at arbejdet ud fra en personcentreret tilgang bidrager 
til at sikre den størst mulige inddragelse af beboernes ressourcer. 

Samarbejde 

 

Sammenhæng i beboernes indsatser og forløb efter en hospitalsudskrivning sikres 
ved en nøje gennemgang af dokumentationen og et samarbejde med hospitalet. 
Informationer fra hospitalet sikres dokumenteret i Cura. 

Boligen gøres klar, så beboeren kan føle sig velkommen hjem og opleve genkende-
lighed. Medarbejderne beskriver ligeledes, at der også foregår tæt tværfagligt 
samarbejde med ergoterapeuter og fysioterapeuter, når en beboer har været ind-
lagt. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter gennemgår medicinen med 
fokus på, om der er ændringer i ordinationen. 

 

På plejehjemmet anvendes e-tavler. Medarbejderne beskriver, at man i dagvagten 
er gode til at bruge e-tavlerne, men at der pt. foregår et målrettet arbejde med 
at sikre, at e-tavler også anvendes som et redskab af aften- og nattevagter. 

Der afholdes tværfaglige konferencer med deltagelse af ergoterapeuter og fysiote-
rapeuter. På de tværfaglige konferencer byder alle ind med de observationer, de 
har gjort og kommer med forslag til indsatser ud fra deres faglige kompetencer. 

 

Beboerne kan mærke den tværfaglige indsats ved, at deres udfordringer bliver løst 
og ved oplevelsen af, at de har de rette og nødvendige hjælpemidler, som de har 
behov for. En medarbejder fortæller, at brugen af de rette hjælpemidler eksem-
pelvis bidrager til, at beboerne får en bedre nattesøvn. Medarbejderen nævner 
brugen af særlige puder, madrasser og tæpper.  

Medarbejderne beskriver fokus på, at der indhentes samtykke til indsatserne. I de 
tilfælde, hvor beboerne ikke selv kan give samtykke, tages der kontakt til en even-
tuel værge. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvorledes der 
sikres respektfuld kommunikation og adfærd i kontakten med beboerne. Medarbejderne kan ligeledes 
på særdeles tilfredsstillende måde redegøre for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmelsesret, 
og hvorledes plejen udføres ud fra en personcentreret og rehabiliterende tilgang. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for faktorer, der har betydning for beboernes oplevelse af 
tryghed. Medarbejderne italesætter blandt andet: 

• Synlighed. 

• Genkendelighed. 

• Samvær og nærvær med medarbejderne. 

• Kontinuitet i hjælpen, og at plejen udføres på samme måde hver dag. 

• Struktur i hverdagen. 

• Hyppige besøg i boligerne, hvor der eventuelt tilbydes en kop kaffe eller 
noget at drikke. 

• En hyggelig og indbydende indretning på plejehjemmet. 

• Beboerne bydes velkommen, når de kommer på fællesarealet. 

 

I forhold til arbejdet med at skabe sikkerhed for beboerne beskriver medarbej-
derne, at der er udarbejdet en sikkerhedsaftale, hvori særlige opmærksomheds-
punkter er beskrevet.  

Nogle beboere har en GPS, da de har tendens til at forlade plejehjemmet. En med-
arbejder beskriver, at ofte kan man blot følge lidt efter beboeren og tilbyde at 
man går en tur sammen for herefter at vende stille og roligt tilbage til plejehjem-
met igen. 

Medarbejderne beskriver brugen af forskellige hjælpemidler som faldmåtter og 
vekseltryksmadrasser i arbejdet med forebyggelse af fald og tryksår. Ved behov for 
hjælpemidler sikres sparring med ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

Der er fokus på at sikre god håndhygiejne for beboerne. Beboerne tilbydes altid 
håndvask efter toiletbesøg eller tilbydes at få sprittet hænderne af, når det vurde-
res relevant. 

På plejehjemmet har man en vogn til værnemidler i tilfælde af smitterisiko. 

Der udføres TOBS, når der observeres ændringer i beboernes helbredsmæssige til-
stand, og der foretages dokumentation af de målte værdier. 

 

En medarbejder redegør for arbejdsgangen i forbindelse med udlevering af dispen-
seret medicin. Medarbejderen beskriver en systematisk tilgang, og hvorledes gæl-
dende instruks på området sikres fulgt. 

I beskrivelsen pointerer medarbejderen vigtigheden af, at der sker afkrydsning af 
givet medicin. Ved eventuel uoverensstemmelse i den dispenserede medicin kasse-
res medicinen, og der startes en ny dispensering op.  

 

 

  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en særdeles tilfredsstillende måde udviser faglig forståelse for 
arbejdet med at sikre sammenhæng i forløbene, og at de i arbejdet hermed har fokus på, at dette sker 
i et tæt tværfagligt samarbejde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med 
at sikre beboernes tryghed og sikkerhed. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles god forstå-
else for arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 HØJDEVANGS SOGNS PLEJEHJEM KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
18 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Planlægningen af dagens opgaver sker ud fra en kalender, hvori det skrives, hvem 
der gør hvad. Planlægningen sker ud fra hensyntagen til kontaktpersonsordningen 
og beboernes kompleksitet. Yderligere er der fokus på, at de komplekse beboere 
fordeles ligeligt imellem medarbejderne.  

I forhold til planlægning af et plejeforløb beskriver medarbejderne fokus på, at 
plejen planlægges individuelt ud fra den enkelte beboers særlige behov og udfor-
dringer. For at forebygge unødige forstyrrelser starter medarbejderne typisk med 
at hilse godmorgen til beboeren og tjekker lige, om der er de ting i boligen, de 
skal bruge. Medarbejderne bestræber sig på, at forstyrrelser ved telefonopkald 
sker mindst muligt. Hvis der i plejen er behov for tilstedeværelse af to medarbej-
dere, aftales det indbyrdes mellem medarbejderne, hvem der hjælper hvem. 

Ved observerede ændringer i beboernes helbredsmæssige tilstand handles der ud 
fra det, der observeres. Der tales eksempelvis med kolleger om de behov, man ser 
for ændringer i indsatsen. Ved tvivl tages der altid kontakt til sygeplejersken. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Dokumentationen sker løbende, og når der er tid hertil i løbet af dagen. Ved en 
større dokumentationsopgave beskriver medarbejderne gode muligheder for at gå 
fra til dokumentationsarbejdet. 

Medarbejderne kan vælge at dokumentere, mens de opholder sig på fællesarealer, 
og de er i disse situationer opmærksomme på, at der arbejdes med personfølsom-
me oplysninger, som ikke andre skal kunne se. 

Ved tvivl omkring dokumentationsarbejdet foregår der faglig sparring mellem med-
arbejderne, og der er ligeledes et læringsteam, medarbejderne kan rette henven-
delse til. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i Cura. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne redegør for, at instrukser og vejledninger kan søges på VAR, i map-
per på kontorerne og på intranettet. 

En medarbejder beskriver, hvordan der netop er søgt vejledning i VAR, da der 
skulle udføres en opgave omkring medicinadministration. 

VAR anvendes i vejledningen af elever, og typisk vil elever blive opfordret til selv 
at søge informationer i VAR, før man introducerer til en opgave. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen er opbygget med overskrifter, som giver 
et hurtigt og godt indblik. Besøgsplanen skal indeholde handlevejledende og detal-
jerede beskrivelser af beboernes behov for pleje og støtte og bruges, når medar-
bejderne ikke kender beboeren så godt. Ved gennemlæsning af besøgsplanen kan 
det sikres, at beboeren får plejen udført på den måde, beboeren er vant til, ifølge 
medarbejderne. En af medarbejderne tilføjer, at hun også altid læser besøgspla-
nen, hvis hun ikke har været på arbejde i nogle dage. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles tilfredsstillende kendskab til arbejdsgange i forhold 
til plejen og dokumentationen samt særdeles tilfredsstillende kendskab til, hvor der kan søge instrukser 
og vejledninger. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne anvender disse som et aktivt redskab i praksis. 
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Afløsere og vikarer bliver introduceret til besøgsplanen og får besked på, at denne 
skal læses, føre en pleje opstartes. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at besøgsplanen bruges som et dagligt redskab i 
praksis, og at der er fokus på at sikre ajourføring, når der observeres ændringer i 
beboernes helbredsmæssige tilstand. Derudover foregår der en systematisk opfølg-
ning på besøgsplanerne hver 6. måned. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for arbejdet med handlingsanvisninger, og de italesætter, 
at disse udarbejdes af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. 

Der sikres løbende ajourføring. 

Medarbejderne beskriver, at handlingsanvisninger skal indeholde præcise beskri-
velser af, hvordan opgaven skal udføres. Hvis man på trods af gennemlæsning af 
en handlingsanvisning stadig er i tvivl om en opgaves løsning, tager medarbejderne 
altid kontakt til en sygeplejerske eller måske den medarbejder, der har udarbej-
det handlingsanvisningen. Således sikres god faglig sparring omkring dokumentatio-
nen. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at kvaliteten af handlingsanvisningerne er god, 
og at man får den information, man har brug for. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Ingen bemærkninger.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynets samlede vurdering -  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 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 

Det er meget flot rapport 

Der er en enkelt faktuel fejl på side 7 nederst, hvor der står  

Som led i forbedringsindsatsen gennemføres medicinaudits to gange årligt. Det skal ændres til: Som led i …………….to 
gange ugentligt. 
BDO: Tilrettet i rapporten. 
  

Med venlig hilsen  

Lotte Breum 

Forstander 

Højdevang Sogn 
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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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