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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 tilsynsbesøg hos beboerne. For hvert mål foretager de 
tilsynsførende en vurdering ud fra den 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 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

Birgitte Hoberg Sloth  Gitte Ammundsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4190 0406 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: gia@bdo.dk  

 

 

  

Forord 

 

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:gia@bdo.dk


UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2020 HUSET WILLIAM KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
4 

1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Huset William, Vigerslev Allé 169, 2500 Valby 

Leder: Tina Lehmann Olsen 

Antal boliger: 56 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 22. februar 2021 (Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2020) 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere (to social- og sundhedshjælpere, to social- og sund-
hedsassistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Andersen, manager og sygeplejerske 

Margit Kure, senior manager og sygeplejerske, MHM 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejecenter Huset William.  

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

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet målrettet med anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Der 
arbejdes med relevante emner, som medvirker til at styrke kvalitetsarbejdet, og indholdet i kvalitetsarbej-
det afspejler kendte risikoområder. Tilsynet anerkender, at der er flere områder under udvikling, som kan 
tydeliggøres med en styrket fælles og struktureret tilgang. Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmets 
organisering af kvalitetsarbejdet er under opbygning, hvilket har været udfordret af situationen med Covid-
19 og organisatoriske forandringer. 

 

Tilsynet har foretaget to observationsstudier og vurderer på baggrund heraf, at kommunikationen foregår 
på en respektfuld, venlig og ligeværdig måde. Støtten varetages ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor 
beboerne inddrages på relevant vis og i det omfang, som beboerne magter. Organiseringen af arbejdet er 
hensigtsmæssigt tilrettelagt, hvor der ikke forekommer unødige forstyrrelser under plejen. De praktiske 
opgaver og den personlige pleje udføres på en tilfredsstillende måde, hvor der er taget højde for beboernes 
individuelle behov, og medicinen håndteres efter gældende retningslinjer. Det er tilsynets vurdering, at 
retningslinjer for brug af værnemidler ikke følges konsekvent i det ene observationsstudie. 

Tilsynet vurderer, at indretningen på fællesarealerne indbyder til aktivitet og socialt samvær. Det er tilsy-
nets vurdering, at der med fordel kan arbejdes målrettet med det gode måltid og herunder sikre, at bebo-
erne får den hjælp, de har behov for. 

 

På baggrund af interviews med plejehjemmets beboere er det tilsynets vurdering, at beboerne oplever 
livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag på plejehjemmet. Beboerne er generelt tilfredse 
med kvaliteten af den pleje og støtte, som de modtager. Beboerne oplever, at aftaler overholdes, og de er 
bekendte med, hvor de kan klage. Beboerne er soignerede og veltilpasse. Hos en beboer fremstår gulv og 
rollator snavset.  Tilsynet vurderer, at beboerne kender medarbejderne. Samtidig beskriver tre beboere, at 
der er mange vikarer og afløsere på plejehjemmet, som ikke altid kender til opgaven, der skal udføres. 
Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der foregår 
en respektfuld og anerkendende kommunikation. Beboerne finder aktivitetstilbuddene tilfredsstillende. Til-
synet vurderer, at beboerne generelt oplever tilfredsstillende overgange. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fokusområder i kvalitetsarbejdet. Medarbejderne kan 
herudover redegøre for respektfuld kommunikation og for beboernes selvbestemmelse. Det er tilsynets vur-
dering, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan hjælpen leveres ud fra en rehabiliterende tilgang. Det 
er vurderingen, at medarbejderne har fokus på det tværfaglige samarbejde, samt hvordan der skabes sam-
menhæng i beboernes indsatser. Medarbejderne kan på en faglig og reflekteret måde redegøre for, hvordan 
der arbejdes med at skabe tryghed og sikkerhed for beboerne og for korrekt medicinhåndtering. Tilsynet 
vurderer, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange omkring plejen og dokumentationen. 
Medarbejderne er bekendte med, hvor der kan søges instrukser og vejledninger og anvender disse på til-
fredsstillende vis. Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger, og 
det er tilsynets vurdering, at redskaberne anvendes som tiltænkt. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at organiseringen af kvalitets-
arbejdet inden for flere områder er under udvik-
ling, som kan tydeliggøres med en styrket fælles 
og struktureret tilgang. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt arbejdes 
på at tydeliggøre en fælles og struktureret tilgang, 
hvor der samtidig arbejdes målrettet med at styrke 
organiseringen og italesættelsen af kvalitetsarbejdet 
på plejehjemmet. 

 

Tilsynet bemærker, at der ikke anvendes for-
klæde i forbindelse med personlig pleje ved det 
ene observationsstudie.  

 

Tilsynet anbefaler, at de hygiejniske retningslinjer 
følges.  

Tilsynet bemærker, at opvaskemaskine er tændt 
under både morgen- og frokostmåltid, samt at 
fjernsynet er tændt under frokostmåltidet.  

Tilsynet bemærker, at en beboer gennem længere 
tid under måltidet er urolig og frustreret. 

 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på at skabe 
ro på fællesarealerne i forbindelse med måltiderne, 
hvor medarbejderne er nærværende og sikrer, at den 
enkelte beboer får den nødvendige hjælp.  

Tilsynet bemærker, at tre beboere beskriver, at 
der kommer mange forskellige, hvor særligt vika-
rer og afløsere ikke altid ved, hvilken hjælp be-
boerne har behov for. 

 

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, der 
medvirker til at øge beboerne oplevelse af kontinui-
tet, særligt i forbindelse med hjælp fra vikarer og 
afløsere. 
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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 års tilsyn modtog plejehjemmet en række anbefalinger. Ledelsen fortæl-
ler, at der som opfølgning på anbefaling om håndtering af personfølsomme oplys-
ninger er ændret i arbejdsgange, hvor alle medarbejdere nu har fået en personlig 
tablet. Ændringen bevirker, at medarbejderne har deres tablets med sig og dermed 
håndterer personfølsomme oplysninger korrekt. 

Opfølgningen omkring måltidet har været påvirket af Covid-19, men ledelsen be-
skriver, at der fortsat arbejdes med organisering og medarbejdernes rolle ved mål-
tidet. Der er også ansat husassistenter, som skal understøtte måltidet og medvirke 
til at skabe ro og hygge.  

Som opfølgning på anbefaling om hygiejne har der været gennemført undervisning 
og foretaget observationsstudier ved forvaltningens hygiejnesygeplejerske. Situatio-
nen med Covid-19 har understøttet processen, hvor ledelsen beskriver, at der har 
været et kontinuerligt fokus på hygiejne gennem det sidste år.  

Ledelsen oplyser, at dokumentationen over en seks ugers periode er gennemgået af 
konsulenter fra forvaltningen i et samarbejde med medarbejderne. Som opfølgning 
har medarbejderne modtaget løbende undervisning. 

I forhold til anbefalinger på medicinområdet har ledelsen påtalt, at der ikke foreta-
ges efterdispenseringer, men at der udelukkende dispenseres fulde æsker. Herud-
over fik plejehjemmet en anbefaling i forhold til at sikre aflåste medicinskabe, 
hvilket har ført til, at et medicinskab på kontoret er fjernet.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen beskriver, at situationen med Covid-19 har bevirket, at meget af kvalitets-
arbejdet har været pauseret, men at der har været et stort og naturligt fokus på 
hygiejnen. Covid-19 har også påvirket pårørendesamarbejdet, hvor ledelsen har sik-
ret at være nærværende og let tilgængelige. Der er etableret møder eller faste op-
ringninger med de pårørende, hvor der er behov, og der er delt informationer via 
nyhedsmails.  

I forhold til dokumentationsområdet er der yderligere etableret læringsteams be-
stående af medarbejdere fra dag- og aften, som skal bidrage til læring og under-
støttelse af kollegaer i det daglige. Som et nyt tiltag er der planlagt opstart af be-
boerkonferencer med beboergennemgang fire gange årligt med deltagelse fra alle 
vagtlag. På disse konferencer vil der ligeledes være særlig opmærksomhed på doku-
mentation og opfølgning. Plejehjemmet har indkøbt medicinborde til medicindi-
spensering og indført egenkontrol ved en kollega.  

Der er opstartet en proces omkring måltidet, der indebærer et tæt samarbejde 
med køkkenet. Formålet er systematisk opfølgning omkring måltidet, hvor der både 
fokuseret på fagligheden i måltidet og borgeroplevelsen. Indsatsen indebærer dag-
lige evalueringer samt tæt dialog mellem medarbejder, beboer og køkkenleder. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet målrettet med anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Det 
er tilsynets vurdering, at der arbejdes med relevante emner, som medvirker til at styrke kvalitetsarbej-
det. 
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Mål 2: Indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- eller problemområder 

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Ledelsen fortæller, at alle medarbejdere er oplært i at indrapporterer utilsigtede 
hændelser. Medarbejdernes bevidsthed om utilsigtede hændelser er styrket, og der 
ses et stigende antal indrapporteringer. Opfølgningen sker i dag i de enkelte grup-
per, men ledelsen beskriver, at der arbejdes hen imod en systematik, hvor opfølg-
ningen sker på tværs af grupper for at skabe fælles læring.   

Plejehjemmet foretager audit på medicinområdet, og her viser data, at der ikke al-
tid kvitteres med givet medicin. På baggrund heraf er der gennemført undervisning 
i medicininstrukser. 

Beboerne vejes systematisk en gang månedligt, og ved ernæringsmæssige udfor-
dringer er der mulighed for at inddrage fysio- og ergoterapeut. Ledelsen beskriver, 
at der er et velfungerende samarbejde med terapeuter, hvor medarbejderne får 
vejledning og sparring i forhold til beboernes træning og rehabilitering. Der arbej-
des ikke systematisk med faldudredning, men ledelsen beskriver, at der er en konti-
nuerlig opmærksomhed på faldforebyggelse, og at det er et af de områder, som de 
er opmærksomme på i forhold til den videre udvikling. 

TOBS er implementeret og anvendes i det daglige arbejde. Ledelsen beskriver, at e-
tavlerne netop er sat op og er ved at blive implementeret. Hertil opstartes også tri-
agering.  

 

 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet har fået ny forstander siden sidste tilsyn. Udviklingssygeplejersken er 
fratrådt, og beslutningen er, at en af de to afdelingsledere skal overtage opgaven 
med udvikling af kvalitetsindsatsen. Der er primært ansat social- og sundhedshjæl-
pere på plejehjemmet samt social- og sundhedsassistenter, hvor der på nuværende 
tidspunkt er flere vakante stillinger. Ledelsen fortæller, at der opleves vanskelighe-
der i forhold til at rekruttere stabile social- og sundhedsassistenter. Der er ansat sy-
geplejersker med dækning over hele døgnet. For at styrke samarbejdet mellem 
vagtlag ansættes medarbejdere i skiftende vagter. Plejehjemmet har også ansat 
aktivitetsmedarbejdere, hvoraf den ene er uddannet pædagog. Der er ansat en 
vagtplanlægger, som varetager planlægningen af vagter på tværs af afdelinger i 
tæt samarbejde med afdelingsleder.  

Der afholdes personalemøder fire gange om året, hvor alle vagtlag deltager, og der 
afholdes faste ugemøder. Ledelsen beskriver, at hver gruppe afholder daglige sta-
tusmøder, hvor der følges op på dagens planlægning. Herudover er der genoptaget 
faste møder mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Beboerne 
drøftes på de faste møder, og der er mulighed for at indkalde til ad hoc møder ved 
behov.  

Plejehjemmet arbejder fortsat med forbedringsmodellen. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risikoområder. Tilsynet anerkender, 
at der er flere områder under udvikling, som kan tydeliggøres med en styrket fælles og struktureret til-
gang.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmets organisering af kvalitetsarbejdet er under opbygning, hvil-
ket har været udfordret af situationen med Covid-19 og organisatoriske forandringer. 
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Mål 4: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet er blevet bedt om at lægge mærke til medarbejdernes nærvær i kontak-
ten til beboerne.  

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie 1 af personlige pleje: 

Medarbejder fortæller forud for observationsstudiet, at beboer ikke har noget 
sprog og kun sjældent reagerer på kontakt. Medarbejder informerer om, at der un-
der plejen vil deltage en elev under oplæring.    

Medarbejder henvender sig til beboer med fysisk kontakt og siger godmorgen.    

Beboer ligger med lukkede øjne og ser ud til stadig at være småsovende.  

Medarbejder fortæller beboer, hvad der skal ske forud for hjælpen. Beboer reage-
rer ikke på medarbejderens henvendelse og ligger meget stille. Medarbejder infor-
merer løbende om, hvad hun gør forud for en opgave. Medarbejder informerer 
dæmpet eleven i forhold til opmærksomhedspunkter og faglige overvejelser under-
vejs i forløbet. 

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje: 

Medarbejder hilser venligt på beboer, og der tales i en venlig og respektfuld tone 
under hele forløbet, hvor medarbejder omtaler beboer ved fornavn. Kommunikati-
onen foregår på en måde, der vidner om, at beboer og medarbejder har en god re-
lation og et godt kendskab til hinanden. Der tales i et sprog, som beboer er fortro-
lig med. Der laves sjov, og beboer griner flere gange. 

Medarbejder fortæller løbende beboer om de ting, der skal ske.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Beboer udtrykker ikke egen behov og reagerer ikke mentalt eller fysisk på hjæl-
pen. 

Hjælpen udføres i et stille og roligt tempo. Beboeren bliver vasket i ansigtet uden 
sæbe. Beboeren får mulighed for at sidde alene på toilettet efter badet, mens 
medarbejderne foretager praktiske opgaver. 

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje: 

Der er en tydelig opmærksomhed på at medinddrage beboer samt at sikre beboers 
selvbestemmelse under hele plejen, hvor medarbejder løbende spørger ind til be-
boers ønsker til fx tøj og blestørrelse. Medarbejder sikrer sig, at vandet har den 
temperatur, som beboer ønsker, og spørger beboer, om beboer ønsker at blive 
smurt med creme i ansigtet.  
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Rehabilitering  

 

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Beboeren deltager ikke under plejen og reagerer ikke på selve udførslen af hjæl-
pen. Beboer hjælper ikke til ved vending eller ved forflytning med lift. Medarbej-
der er opmærksom på at støtte beboer ved vending i sengen. Ved liftning fra seng 
til stol sikrer medarbejder, at beboer sidder korrekt på badestol ved at korrigere 
ben og arme. Ved mobilisering fra seng til kørestol sikrer medarbejder, at beboe-
ren sidder korrekt ved blandt andet at korrigere beboerens hoved.      

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje: 

Beboer deltager i plejen i det omfang, beboer magter det. Beboer rejser sig ved 
kørestolen, mens medarbejder foretager nedre toilette. Efter kort tid giver beboer 
udtryk for at være træt, hvorefter medarbejder støtter beboer i at sætte sig og 
holde en pause. Efter lidt tid er beboer klar til at fortsætte, og rejser sig igen. Be-
boer hjælpes med benklæder og guides til at sætte sig i kørestolen.  

Beboer sidder foran vasken og varetager dele af den øvrige personlige pleje, hvor 
medarbejder støtter beboer med de ting, som beboer ikke selv har kræfter til.   

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Medarbejder klargør og placerer relevante remedier ved sengen forud for plejen. 
Gardinet trækkes for, og badestolen klargøres. Hjælpen leveres uden afbrydelser, 
og medarbejderne forlader ikke bolig, imens der udføres personlig pleje.  

Imens beboer sidder alene på toilettet, foretages der oprydning og sengeredning.      

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje: 

Medarbejder klargør og finder relevante ting frem, imens beboer sidder på toilet-
tet. Tilrettelæggelsen af plejen er hensigtsmæssigt gennemført, og plejen foregår 
på en rutineret måde og uden forstyrrelser. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Efter den personlige pleje placeres beboer i sin kørestol.  Beboer får sondeernæ-
ring og kan ikke indtage fast føde. Medarbejderne anvender værnemidler under 
plejen og følger gældende hygiejniske retningslinjer.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen foregår på en respektfuld, venlig og ligeværdig måde. Det er til-
synets vurdering, at støtten varetages ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboerne inddrages på re-
levant vis og i det omfang, som beboerne magter. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen af arbejdet er hensigtsmæssigt tilrettelagt, hvor der ikke forekom-
mer unødige forstyrrelser under plejen.  
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Relevant inventar afsprittes efter plejen. Snavsetøj håndteres på korrekt vis og 
bæres ud i vasketøjskurv, som er placeret ved døren til beboernes bolig. 

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje: 

Medarbejder har medbragt kurv til vasketøj og håndterer vasketøj på korrekt vis. 
Efter plejen er færdig, følges beboer ud til morgenmad.  

Medarbejder skifter herefter sengetøj og fjerner skrald. Medarbejder følger de 
gældende hygiejniske retningslinjer under udførelsen af de praktiske opgaver. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Beboer er passiv og ligger med lukkede øjne under udførelsen af plejen. Der udfø-
res pleje af indstiksstik ved sonde og nedre hygiejne. Beboeren tildækkes under 
plejen. Beboeren mobiliseres fra seng til badestol og køres på badeværelset, hvor 
beboer får hjælp til bad. Medarbejder vasker beboers hår og er omhyggelig med at 
vaske i diverse hudfolder. Beboer sidder med knyttet hænder, som medarbejder 
nænsomt åbner og vasker. Beboeren tørres omhyggeligt, tilbydes at få redt sit hår 
og får hjælp til tandbørstning. I forbindelse med påklædning introducerer medar-
bejder eleven i, hvordan beboeren på en skånsom måde får hjælp til blandt andet 
at få bluse på. 

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje: 

Beboer sidder på toilettet, da tilsynet kommer ind. Medarbejder fortæller, at be-
boer er forflyttet til toilettet med Sara Stedy. Medarbejder hjælper beboer med 
strømper og sko, mens beboer sidder på toilettet. 

Medarbejder er iført mundbind, visir og handsker, men er ikke påført forklæde. 
Medarbejder begrunder efterfølgende dette med, at beboer ikke ønsker det, hvor 
beboer let kan blive vred og siger: ”Så beskidt er jeg heller ikke”. Tilsynet har dia-
log med medarbejder om dilemmaet, og at retningslinjen skal følges, hvilket med-
arbejder er bekendt med. Hændelsen er drøftet med ledelsen, og tilsynet tilråder, 
at dialogen med beboeren øges, så beboer sikres forståelse for den hygiejnemæs-
sige begrundelse for anvendelsen af værnemidler. 

Beboer vaskes for neden på badeværelset, mens beboer støtter sig ved kørestolen. 
Den øvrige personlige pleje foregår ved håndvasken i samarbejde mellem beboer 
og medarbejder. Medarbejder varetager korrekt handskeskift.  

Beboer hjælpes med tøjet og får redt håret. Medarbejder er opmærksom på at 
finde en broche, som beboer nyder at have på. Beboer køres i kørestol ud til køk-
kenet, hvor medarbejder har forberedt beboers morgenmad. 

Medarbejder henter medicin i boligen og kontrollerer på korrekt vis, herunder kvit-
terer medarbejder for brev Movicol. Medarbejder støtter beboer i indtagelsen.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at de praktiske opgaver og den personlige pleje udføres på en tilfredsstillende måde, 
hvor der er taget højde for beboernes individuelle behov. Det er tilsynets vurdering, at retningslinjer 
for brug af værnemidler ikke følges konsekvent i det ene observationsstudie.  

Tilsynet vurderer, at medicinen håndteres efter gældende retningslinjer. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Tilsynet observerer, at plejehjemmet fremstår med rene og ryddelige gange, hvor 
fællesrummet er naturligt opdelt med et spiserum i forlængelse af køkkenet, og 
en stue med sofaarrangement, lænestole og et tv. Hertil er et akvarium og en hyg-
gelig hjemlig indretning.  

Tilsynet oplever, at medarbejderne hilser venligt på beboerne, og at medarbej-
derne er opmærksomme, hvis en beboer er urolig eller har behov for hjælp.   

Sociale aktiviteter Fra morgenstunden er medarbejderne optaget af opgaver i boligen.  

Tilsynet observerer, at der på en afdeling sidder tre beboere og nyder deres mor-
genmad, mens der er stille musik i baggrunden. Beboerne sidder med afstand ved 
hvert deres bord, og der er ingen samtale. Tilsynet bemærker, at der er åben dør 
ind til det rum, hvor opvaskemaskinen er i gang, hvilket virker forstyrrende.  

Af øvrige aktiviteter observeres: 

- Et puslespil er i gang med at blive samlet 
- To beboere sidder og ser TV 
- En beboer cykler på motionscykel og nyder udsigten 

 

Senere observerer tilsynet, at beboerne er samlet i forbindelse med frokost. Her er 
fjernsynet tændt, på trods af, at ingen ser det, og døren til rummet med opvaske-
maskinen er fortsat åben. Opvaskemaskinen igangsættes, inden alle beboere er 
færdige med måltidet. Herudover observerer tilsynet, at en beboer er urolig, hvor 
beboer ser søgende ud. En medarbejder er optaget af at hjælpe en anden beboer 
med spisning, og to øvrige medarbejdere varetager både servering for beboere i 
køkkenet og beboere i boligerne, hvilket bevirker, at disse medarbejdere kun kort-
varigt er til stede i køkkenet. Begge medarbejdere henvender sig på forskellige 
tidspunkter til den urolige beboer og sørger for at hjælpe, men hjælpen imøde-
kommer ikke beboerens behov, og beboeren fortsætter med at være urolig. Be-
boer går frem og tilbage mellem bolig og køkken. Beboer fremstår efter noget tid 
frustreret og ulykkelig, hvorfor tilsynet henvender sig til beboeren. Beboer kan 
ikke komme ind i sin bolig, hvilket er årsag til, at beboer er urolig. En medarbej-
der ankommer i køkkenet og hjælper beboer med at komme ind i boligen, hvilket 
beboer udtrykker glæde over. To øvrige beboer kommenterer efterfølgende på 
hændelsen, hvor de beskriver, at beboer ofte er urolig. 

Den konkrete hændelse er beskrevet for ledelsen i forbindelse med afrapportering. 
Hertil oplyser ledelsen, at der er ved at blive indført arbejdsgange, der understøt-
ter det pædagogiske måltid med deltagelse af måltidsvært. Hertil er der ligeledes 
fokus på at styrke medarbejdernes nærvær under måltidet og på at hjælpe de be-
boere, som har et behov. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Det er tilsynets vurdering, at indretningen på fællesarealerne indbyder til aktivitet og socialt samvær. 
Det er tilsynets vurdering, at der med fordel kan arbejdes målrettet med det gode måltid og herunder 
sikre, at beboerne får den hjælp, de har behov for.  
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3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne beskriver alle, at de er glade for at bo på plejehjemmet, hvor de oplever 
at medarbejderne lytter og er gode til at støtte dem. En af beboerne beskriver 
nedsat livskvalitet på grund af helbredsmæssige udfordringer, men beskriver sam-
tidig, at medarbejderne er utrolig gode til at hjælpe og støtte beboeren. Beboer 
oplever, at medarbejderne selv tager initiativ til at kigge ind til en lille snak. De 
øvrige beboere udtrykker fx:  

• ”Medarbejderne er opmærksomme på mig. Jeg behøver ikke altid at 
ringe efter dem, de kommer bare” 

• ”Her er godt at bo – de tager hensyn til den, jeg er” 

• ”De tager hensyn i hverdagen til mine ønsker, og hvad jeg har brug for” 

Selvbestemmelse Beboerne beskriver over for tilsynet, at de oplever selvbestemmelse i deres hver-
dag, hvor medarbejderne spørger ind til deres ønsker og behov.  

En beboer siger blandt andet: 

• ”Jeg bestemmer indenfor de fire vægge i min egen bolig” 

To beboere kan ikke besvare spørgsmål om klippekort, men øvrige beboere beskri-
ver, at de kender til klippekortsordningen, men at de enten ikke anvender ordnin-
gen på nuværende tidspunkt, eller at de ikke har behov for ordningen.  

Tryghed Alle beboere giver udtryk for at være trygge ved den hjælp og støtte, som de mod-
tager. Flere af beboerne beskriver, at nødkaldet øger deres følelse af tryghed, og 
de oplever, at medarbejderne kommer inden for rimelig tid. Beboerne udtrykker 
ligeledes: 

• ”Ja, jeg er tryg. De er meget dygtige” 

• ”Ja, jeg er tryg. Der er nogen hele tiden, som jeg kan henvende mig til” 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte En beboer kan ikke deltage relevant i spørgsmålene, men herudover oplever alle 
beboerne, at de får den hjælp, som de har brug for, og at hjælpen leveres med en 
tilfredsstillende kvalitet. Beboerne oplever, at de kan snakke med medarbejderne 
om den hjælp, som de modtager, og at de selv deltager i det omfang, som de har 
ressourcer til. To af beboerne husker ikke, om de er orienteret om, hvor de skal 
klage, og alle beboerne siger generelt, at der ikke er noget at klage over.  

Beboerne siger fx: 

• ”De hjælper mig med det’, jeg har brug for, og jeg gør det hele klar” 

• ”Det foregår udmærket og i mit tempo, og jeg gør det, jeg selv kan” 

• ”Jeg har ikke noget at klage over” 
 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag på ple-
jehjemmet.  
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Beboerne oplever, at de får medicin på rette tidspunkt. Dog bemærker tilsynet un-
der interview, at en beboer ikke har fået morgenmedicin, da medicinen endnu 
ikke er dispenseret. Beboer oplyser tilsynet, at der normalt er styr på det, og at 
hændelsen skyldes, at beboers faste medarbejder har fri.   

Observation Tilsynet observerer, at beboerne er soignerede og veltilpasse. Boliger og hjælpe-
midler fremstår generelt rengjorte. I en bolig observeres rollator og gulv snavset, 
hvor der ligger madrester flere steder på stuegulvet. Ledelsen er bekendtgjort 
med observationen. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Flere af beboerne giver udtryk for at de har en kontaktperson, eller at det er faste 
medarbejdere, der hjælper dem. Enkelte beboere har vanskeligt ved at besvare 
spørgsmålene. Beboerne beskriver generelt, at medarbejderne følger op på afta-
ler. En beboer siger fx: 

• ”Jeg laver aftaler med medarbejderne, og dem overholder de altid. Og 
hvis der kommer noget i vejen, så kommer de og snakker med mig om 
det” 

Tre af beboerne svarer, at der kommer mange forskellige, og at det ikke er alle, 
der ved, hvilken hjælp beboerne skal have. En beboer fortæller, at det primært er 
vikarer og afløsere, som ikke altid kender til hjælpen. En anden beboer fortæller 
om en episode, hvor beboer har oplevet, at der er kommet nogle ind om natten for 
at skifte beboers ble. Dette er på trods af, at beboer ikke har behov for hjælp til 
bleskift. 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Seks af beboerne kan ikke besvare spørgsmålet eller husker ikke, om de har delta-
get i fx spørgeskema eller interviews. En beboer mener at have deltaget engang, 
og en anden beboer beskriver at have besvaret en masse spørgsmål i et interview 
med en aktivitetsmedarbejder. 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne beskriver generelt, at de har en god kontakt til medarbejderne, hvor de 
oplever, at medarbejderne taler til dem i en venlig og respektfuld tone. Beboerne 
beskriver, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv, hvor medarbej-
derne er gode til at banke på døren, inden de træder ind i boligen: 

• ”De er venlige og banker på” 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af den pleje og støtte, som de mod-
tager. Beboerne oplever, at aftaler overholdes, og de er bekendte med, hvor de kan klage.  

Det er tilsynet vurdering, at beboerne er soignerede og veltilpasse. Hos en beboer fremstår gulv og rol-
lator snavset.   

Tilsynet vurderer, at beboerne kender medarbejderne, men at tre beboere samtidigt beskriver, at der 
er mange vikarer og afløsere på plejehjemmet, som ikke altid kender til de opgaver, der skal udføres. 

Tilsynets samlede vurdering -  

På baggrund af sparsomme data, har tilsynet ikke foretaget vurdering af målet. 
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• ”De er alle søde og rare ved mig – jeg opfører mig ordentligt” 

• ”Jeg har ikke mødt nogen, som har stødt mig på manchetterne, det er 
yderst behagelige mennesker. Man kan altid henvende sig til dem og får 
altid et venligt svar” 

• ”Vi kan pjatte, og vi kan grine” 

To af beboerne beskriver, at der er forskel på medarbejderne, men at de fleste er 
venlige. En beboer siger, at medarbejderne ikke altid banker på, men at nogle 
bare går ind. Dette udtrykker beboer at have det fint med. 

 

I forhold til aktiviteter beskriver nogle af beboerne, at der er banko på en fast 
ugedag, eller at der spises sammen i den fælles spisestue. Flere af beboerne giver 
udtryk for, at de ikke savner aktiviteter.  

 

 

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

Emne Data 

Overgange Spørgsmål omkring samarbejde i forbindelse med overgange er for seks beboere 
ikke relevant.  

En beboer er for kort tid siden flyttet ind på plejehjemmet og beskriver, at flytnin-
gen er gået godt, og at medarbejderne har været hjælpsomme og imødekomne.  

En anden beboer, som ofte er på hospitalet, beskriver at ”samarbejdet ikke funge-
rer helt perfekt”. Ifølge beboer skyldes dette, at plejehjemmet ikke altid igang-
sætter behandling, og beboer beskriver et konkret eksempel. Beboer tilføjer, at 
plejehjemmet er gode til at give besked, hvis beboer er forsinket.  

Tilsynet har været i dialog med ledelsen omkring den konkrete beboer, hvor ledel-
sen ikke umiddelbart kan genkende hændelsen. Ledelsen oplyser, at medarbej-
derne har en stor opmærksomhed omkring den pågældende beboer og samarbej-
det med hospitalet. Ledelsen vil følge op på den konkrete oplevelse.  

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at hygiejne har fyldt meget det sidste år, hvor Covid-19 
har skabt et øget fokus på korrekt brug af værnemidler og håndhygiejne. Medar-
bejderne beskriver, at de støtter hinanden og hjælper hinanden med at huske på 
korrekt brug. Der arbejdes med beboernes hverdagsliv, hvor medarbejderne i tiden 
med Covid-19 har forsøgt at aflede beboerne og tale om andre ting, og hvor de har 
iværksat forskellige aktiviteter, som fx at lave ”negle-bar” og filmhygge.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der fo-
regår en respektfuld og anerkendende kommunikation. Tilsynet vurderer, at beboerne finder aktivitets-
tilbuddene tilfredsstillende.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever tilfredsstillende overgange. 
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Aktivitetsmedarbejderne har støttet op omkring aktiviteterne, og der samarbejdes 
om at motivere beboerne til at deltage i aktiviteter og socialt samvær. 

Måltidet er også påvirket af Covid-19, hvor beboerne ikke kan sidde så tæt som 
tidligere, hvilket beboerne giver udtryk over for medarbejderne, at de savner. 
Medarbejderne beskriver, at de har fokus på, at beboerne sidder sammen med 
nogle, de kender. 

Herudover beskriver medarbejderne, at der har været en indsats på medicinområ-
det. Der er gennemgået arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndtering, og der 
er indført fast auditering. Medarbejderne beskriver, at dette har styrket deres ru-
tine i medicinhåndtering. 

Der arbejdes med utilsigtede hændelser, og alle medarbejdere indrapporterer util-
sigtede hændelser. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne fremhæver, at det er vigtigt med en individuel tilgang til bebo-
erne, hvor der kommunikeres på den måde, som beboeren ønsker det.  

Herudover har medarbejderne en opmærksomhed på relationen. Mange beboere 
profiterer positivt af at få hjælp fra en medarbejder, som de kender, hvilket også 
påvirker kommunikationen positivt. 

Kropssproget er ifølge medarbejderne vigtigt, særligt i forbindelse med anvendelse 
af værnemidler. Værnemidlerne påvirker nogle beboere dårligt, idet beboerne 
ikke kan genkende eller aflæse medarbejdernes mimik.   

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Der arbejdes med livshistorier på plejehjemmet, hvor beboernes ønsker og vaner 
dokumenteres. Medarbejderne beskriver, at de spørger ind til beboernes ønsker, 
og at de tager udgangspunkt i beboernes vaner og rutiner i plejen af beboerne. 
Hertil kan pårørende bidrage med viden om den enkelte beboer, hvilket medarbej-
derne ofte benytter sig af.  

Medarbejderne redegør for forskellige aktiviteter i forbindelse med anvendelse af 
klippekort, hvor de beskriver, at der holdes styr på anvendelsen af klip gennem do-
kumentation. 

Rehabilitering Ifølge medarbejderne handler rehabilitering om, at beboerne deltager i det om-
fang, som beboerne magter, ud fra beboers perspektiv på livskvalitet og ressour-
cer. Medarbejderne kommer med flere konkrete eksempler på, hvordan de inddra-
ger beboernes ressourcer i hverdagen. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at der er et tæt samarbejde imellem de forskellige fag-
grupper, hvor der løbende sparres omkring beboerne, fx hvis der observeres foran-
dringer. Medarbejderne anvender hinandens kompetencer på tværs af etagerne.  

Herudover fortæller medarbejderne, at der er fast samarbejde med fysioterapeut 
og ergoterapeut, som blandt andet inddrages hos beboere med dysfagi eller i for-
hold til hjælpemidler.  

Samarbejdet på tværs sikres gennem dokumentation, hvor der lægges en opgave 
til relevante samarbejdspartnere, hvis der er behov for opfølgning. Medarbejderne 
fortæller, at samarbejdet bliver synligt for beboerne ved, at de har kendskab til 
de problemstillinger beboeren måtte have og kan følge op, når det er relevant. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fokusområder i kvalitetsarbejdet.  
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Samarbejdet med hospitalet kunne ifølge medarbejderne godt kunne være bedre. 
Her oplever medarbejderne, at der ikke altid sendes besked om udskrivelse eller 
ændringer i beboeres funktionsevnetilstand. Medarbejderne redegør for, at de 
kontakter hospitalet og følger op på de konkrete forløb, samt at de informerer be-
boer og indberetter utilsigtede hændelser.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne fortæller, at samarbejdet på tværs af vagter øger trygheden for 
beboerne, da der blandt andet sparres omkring, hvilke tilgange der fungerer hos 
den enkelte beboer. Medarbejderne fortæller, at beboernes rutiner dokumenteres, 
hvilket sikrer kendskab og kontinuitet i plejen til beboerne. Herudover arbejdes 
der med kontaktperson, hvilket medarbejderne i høj grad oplever bidrager til kon-
tinuitet, genkendelighed og tryghed for beboerne 

Beboerne vejes med fast interval, og der evalueres på vægtændringer, hvor der er 
et tæt samarbejde med køkkenet og sygeplejerske. For at forebygge tryksår, an-
vendes der vekseltryksmadras, vendelagen og vendeskema.  

Beboerne drøftes på faste møder og løbende i hverdagen.  

Medarbejderne redegør for korrekt medicinhåndtering.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at de ofte oplever forstyrrelser fra telefonen, hvilket 
kan skyldes kald fra dørtelefon eller eksterne opringninger. Der tales ind i et ønske 
om faste telefontider, hvilket medarbejderne beskriver, at de har italesat over for 
ledelsen. Der er en indbyrdes respekt og forståelse omkring, at telefonen ikke altid 
besvares under plejen, eller at telefonen ikke medbringes, når plejen skal foregå 
uden forstyrrelser. 

Når medarbejderne oplever forandringer i beboernes tilstand, dokumenteres disse 
i Cura, og der gives besked til relevante samarbejdspartnere. Herudover involveres 
lægen, når det vurderes relevant. Kollegaer og leder bistår med faglig sparring.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne beskriver, at der dokumenteres løbende, ofte efter, at plejen er 
afsluttet. Medarbejderne oplever, at de kan sparre med kollegaer, og at der altid 
er hjælp at hente, hvis de er i tvivl. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for respektfuld kommunikation og for beboernes 
selvbestemmelse. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan hjælpen le-
veres ud fra en rehabiliterende tilgang. Det er vurderingen, at medarbejderne har fokus på det tvær-
faglige samarbejde, samt hvordan der skabes sammenhæng i beboernes indsatser. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på en faglig og reflekteret måde kan redegøre for, hvor-
dan der arbejdes med at skabe tryghed og sikkerhed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinhåndtering. 
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Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Retningslinjer og vejledninger anvendes, når det er nødvendigt, fx i samarbejdet 
med elever, eller hvis det er længe siden, at medarbejderen har varetaget indsat-
sen. Medarbejderne redegør for, at vejledninger og instrukser udsøges på KK-intra-
net og i VAR.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Besøgsplanen skal ifølge medarbejderne indeholde en detaljeret beskrivelse af, 
hvordan plejen skal udføres og øvrige forhold vedr. beboeren, såsom aktiviteter og 
tiltaleform. Det er vigtigt, at de individuelle forhold er tydeligt beskrevet.  

Medarbejderne fortæller, at alle er ansvarlige for at opdatere besøgsplanerne, 
men at det er kontaktpersonen, som primært er ansvarlig for oprettelse og opda-
tering. Medarbejderne er tilfredse med kvaliteten af deres besøgsplaner, som de 
beskriver netop alle er opdaterede. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Alle medarbejdere anvender handlingsanvisninger, men det er primært social- og 
sundhedsassistenter og sygeplejersker, der udfylder og opdaterer handlingsanvis-
ninger. Medarbejderne beskriver, at der udarbejdes handlingsanvisninger på sund-
hedslovsindsatser, samt at handlingsanvisningerne skal være detaljeret beskrevet, 
og indeholde link til VAR. 

 

 

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 oplever tilfredsstillende arbejdsgange omkring plejen og dokumen-
tationen. Medarbejderne er bekendte med, hvor der kan søges instrukser og vejledninger og anvender 
disse på tilfredsstillende vis. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisnin-
ger, og at redskaberne anvendes, som de er tiltænkt. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2020” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Der findes ikke fejl og mangler eller at de fundne forhold kun har yderst ringe risiko for borge-
ren. Kategorien anvendes, hvis der findes et godt, solidt og systematisk kvalitetsarbejde på en-
heden. 

2 – Godt og tilfredsstillende 

• Kategorien anvendes, hvis der kun findes få fejl og mangler, som ikke har nogen særlig risiko for 
borgeren. Fejlene er som hovedregel lokaliseret på forskellige områder og kan korrigeres i løbet 
af kort tid. Der findes et solidt kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler enkelte forhold 
for at det er helt optimalt. Der er fulgt op på sidste års tilsyn. 

3 – Mindre tilfredsstillende 

• Der findes forhold med risiko for borgerens helbred og autonomi, men det drejer sig ikke om 
alvorlige fejl. Enkeltstående fejl med mere alvorlig risiko kan også medføre denne konklusion. 

• Der findes et kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler nogle forhold for at det er tilfreds-
stillende og systematisk nok. 

4 – Alvorlige fejl og mangler med stor risiko for beboernes helbred og autonomi 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

5 – Alvorlig kritik 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

 
Forskellen fra kategori 4 til 5 er, at hvis der er fare for borgernes sikkerhed i en sådan grad, at det er 
nødvendigt, at der omgående gribes ind, er resultatet kategori 5. 
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2020”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejecentre, der skal modtage tilsyn i aften- eller weekend-
timer. 

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tvær-
gående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

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. 


