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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 den indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurde-
ring, 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: Klostergårdens Plejehjem, Strandvejen 91C, 2100 København Ø 

Leder: Margit Lundager  

Antal boliger: 89  

Dato for tilsynsbesøg: 17. maj 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interviews med plejehjemmets ledelse ved forstander, afdelingsledere samt kvalitets- og udvik-
lingssygeplejerske 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere – alle social- og sundhedsassistenter 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Hansted, senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Gitte Duus Andersen, manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på anbefalinger givet ved seneste tilsyn. Plejehjemmet har et 
struktureret kvalitetsarbejde, som dog har været under pres det seneste år. Det er tilsynets vurdering, at 
ledelsen arbejder med at sikre kvalitetsarbejdet på plejehjemmet, og at der prioriteres relevant og med 
fokus på et godt hverdagsliv og sikre rammer for beboerne. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes 
målrettet med at genoptage alle led af kvalitetsarbejdet.  

Tilsynet vurderer, at der er en venlig og individuel kommunikation med beboerne under begge observati-
onsstudier, der foretages på henholdsvis personlig pleje og et frokostmåltid. Beboerne har selvbestemmelse, 
og under den personlige pleje arbejdes med en inddragende og rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets 
vurdering, at organiseringen af den personlige pleje foregår med en faglig reflekteret tilgang, mens måltidet 
kan organiseres, så der sikres mere ro og sammenhæng under måltidet. Tilsynet vurderer, at der under 
observationsstudiet i personlig pleje generelt overholdes relevante faglige retningslinjer, men at medarbej-
der ikke konsekvent følger retningslinjerne for korrekt håndhygiejne mellem handskeskift. Medicinen i for-
bindelse med observationsstudiet i pleje gives til tiden. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets fællesarealer indbyder til socialt samvær. Der er tilbud om forskellige 
aktiviteter, som er tilpasset målgruppen, og medarbejderne støtter beboernes deltagelse i tilbuddene. Det 
er tilsynets vurdering, at der er en behagelig omgangstone på fællesarealerne. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med at bo på plejehjemmet, og at de er trygge i hver-
dagen. Det er tilsynets vurdering, at der er opmærksomhed på at støtte beboere, der oplever udfordringer 
i hverdagen. Beboerne oplever selvbestemmelse, og der spørges til deres ønsker og behov. Tilsynet vurderer, 
at beboerne modtager den pleje og støtte, som de har behov for. De er selv inddraget i udførelsen af plejen, 
og de er tilfredse med hjælpens kvalitet. Beboerne er tilfredse med hjælpen til medicin- administration og 
kender til klageadgange og til beboermøderne. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er velsoignerede, at 
boligerne er rene og ryddelige, samt at hjælpemidlerne generelt er rengjorte. Tilsynet vurderer, at nogle 
beboere oplever manglende kontinuitet i medarbejdergruppen særligt i weekend og aftener. Beboerne er 
tilfredse med kontakten til medarbejderne og omgangstonen på plejehjemmet, og beboerne oplever, at der 
er respekt omkring deres privatliv. Tilbuddet om samvær og aktivitet er tilpasset målgruppen, og beboerne 
oplever generelt tilbuddet som tilstrækkeligt. Beboerne er tilfredse med overgange mellem hospital og 
plejehjem. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne på plejehjemmet, men at to 
beboere ikke synes, at der er nok mad om aftenen. Beboerne oplever, at de kan få indflydelse på maden, 
samt at de selv vælger, hvor de ønsker at indtage deres måltider. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til kvalitetsarbejdet, og at de har faglig refleksion over 
betydningen af indsatserne. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejehjem-
met:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der under frokostmåltidet 
er uro i forhold til medarbejdere, der ordner prak-
tiske opgaver i køkkenet, passerer igennem loka-
let, skifter plads ved bordene og forlader målti-
det, før det er færdigt. Tilsynet bemærker posi-
tivt, at medarbejderne forsøger at bevæge sig 
stille og roligt. 

Tilsynet bemærker, at to beboere ikke synes, at 
der er nok mad om aftenen. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på rammerne 
for det gode måltid, at der er tydelige roller for med-
arbejderne og aftaler for brug af køkken-alrummet 
under frokosten. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at alle beboere op-
lever, at der er tilstrækkeligt med mad ved målti-
derne. 

Tilsynet bemærker, at medarbejder ikke konse-
kvent udfører korrekt håndhygiejne mellem hand-
skeskift.  

Tilsynet anbefaler, at medarbejderne konsekvent 
følger gældende hygiejniske retningslinjer i forhold 
til håndhygiejne ved handskeskift. 

Tilsynet bemærker, at nogle beboere oplever 
manglende kontinuitet i medarbejdergruppen, 
særligt aften og 1 weekender. 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at 
sikre en fast medarbejderstab, således at der sikres 
kontinuitet i beboernes hverdag og pleje.  

 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for kommunikation med beboerne, og hvordan beboernes 
selvbestemmelsesret sikres. Medarbejderne kan fagligt redegøre for arbejdet med den rehabiliterende til-
gang og det tværfaglige arbejde. Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med at sikre beboerne tryghed 
og sikkerhed samt for korrekt medicinadministration. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i for-
bindelse med plejen og for dokumentationsarbejdet, lige som de har kendskab til og anvender instrukser, 
vejledninger og VAR-systemet. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for besøgsplaner-
nes og handlingsanvisningernes udarbejdelse og anvendelse. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt håndtering af rent og snavset linned. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

Ledelsen oplyser, at der, i forhold til anbefalinger givet ved seneste virtuelle tilsyn, 
er arbejdet med dokumentationsområdet, hvor der er foretaget undervisning af 
konsulent fra områdekontoret. Dette dels i generel dokumentationspraksis og i 
handlingsanvisninger. Det er ledelsens oplevelse, at Cura ikke giver et tilstrække-
ligt overblik for medarbejderne. 

Der afholdes journalaudit hver uge, og afdelingslederne gennemgår resultatet af 
audit med medarbejderne. Det er ledelsens oplevelse, at kvaliteten i dokumentati-
onen er løftet, selv om der fortsat er forbedringspotentiale. Det er fortsat sikring af 
den røde tråd i dokumentationen, der volder problemer. Leder drømmer om en 
”pop up- funktion”, så medarbejderne ved fx ændringer i helbredstilstande mindes 
om de mange steder, hvor ændringen bør slå igennem i den samlede dokumenta-
tion. 

I forhold til anbefaling omkring efterdosering af medicin er det ledelsens opfat-
telse, at den fundne fejl var et enkeltstående tilfælde, og der er ikke fundet lig-
nende fejl i de ugentlige audit, der foretages på medicinområdet.  

I forhold til anbefaling om at dokumentere effekten af PN-medicin oprettes nu en 
opgave på observationen af effekten, således at denne ikke glemmes. Generelt er 
det ledelsens oplevelse, at der er kommet et godt flow i opgaverne i journalsyste-
met, og at der derfor hele tiden sker opfølgning. 

I forhold til anbefaling om klippekortordningen foretages der nu en screening af 
hver beboers aktivitetsbehov. Denne screening foretages af både aktivitetsmedar-
bejder og afdeling, og der dannes på denne måde et nuanceret billede af, hvad der 
skal opstartes af tilbud til beboerne. Det individuelle beboerperspektiv indgår i 
screeningen. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen oplyser, at flytningen af plejehjemmet har fyldt meget i hverdagen det 
seneste år. Der er i den forbindelse kommet 50% flere medarbejdere og 50% flere 
beboere på plejehjemmet, hvilket har været en organisatorisk udfordring. Desuden 
har COVID-19 givet nogle særlige vilkår for beboernes indflytninger, hvortil det er 
ledelsens oplevelse, at man fortsat mærker efterdønninger fra en svær opstart i de 
nye rammer. 

Ledelsen har arbejdet værdibaseret i forhold til, at plejehjemmet skal være et rart 
sted at komme til for alle. Der arbejdes herunder med at skabe liv på fællesarea-
lerne; fx at de frivillige anvender de forskellige rum på plejehjemmet. 

I forhold til COVID-19 har der været et smitteudbrud i juli 2020, men herefter har 
der kun været få enkelte smittede beboere. 

I forhold til kvalitetsarbejdet er der i perioden prioriteret at afholde audit på medi-
cin- og dokumentationsområdet.  

Der arbejdes med undervisning af diabetesambassadører på hver afdeling, og det er 
ledelsens oplevelse, at medarbejderne er meget motiverede for at lære nyt. 

Der skal sættes yderligere fokus på ernæringsarbejdet, hvor der allerede udarbej-
des ernæringsscreening.  Der er plan om at inddrage diabetescentret i forhold til, 
hvordan der kan arbejdes med maden, så alle oplever at spise mad, som de har be-
hov for og ønske om.  
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Der arbejdes meget med palliation på plejehjemmet, hvor der er samarbejde med 
lægen. 

Der er opstartet tværfaglige møder i et rul over fire uger med henholdsvis køkken, 
terapeuter, aktivitet og sygepleje. På mødet kan der enten drøftes et fagligt emne, 
eller der kan være sparring om konkrete beboeres pleje og støtte. 

Der afholdes temamøder om forskellige emner. Fx om alkohol, hvor der var besøg 
af forstander fra Bryggergården, som er ekspert i dette tema. 

Der er arbejdet med husets to bariatriboliger,  og der er afholdt kursus ved Køben-
havns Kommunes bariatriteam. Der er i den forbindelse arbejdet med arbejdsmiljø 
og etik. Begge boliger er besat pt.  

Plejehjemmet var en del af BPSD i afprøvningsforløbet fra Sundhedsstyrelsen, og 
der arbejdes med at revitalisere dette arbejde. 

 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen står netop foran afholdelse af ledelsesseminar, hvor det fremtidige kvali-
tetsarbejde skal drøftes. Kvalitetsarbejdet skal revitaliseres efter et meget travlt 
år, hvor der også har været en del udskiftning især i den nye del af medarbejder-
gruppen.  

Der har det seneste år været pause i nogle indsatser under forbedringsindsatsen, 
dette med baggrund i flytning og COVID-19. Der er dog udarbejdet baseline i for-
hold til urinvejsinfektioner, således at der er mulighed for at opstarte indsats på 
dette område. I forbindelse med genoptagelse af arbejdet med forbedringsindsat-
sen skal der oprettes et nyt forbedringsteam. 

Der afholdes beboerkonferencer og daglige tavlemøder i afdelingerne, og dag- og 
aftenvagten mødes dagligt. 

Plejehjemmet har strukturen for kvalitetsarbejdet i form af Forbedringsindsatsen, 
tavlemøder og tværfaglige konferencer. Kvalitets- og udviklingssygeplejersken har 
hovedansvaret for plejehjemmets arbejde med utilsigtede hændelser, og står for 
opsamling i forhold til de enkelte afdelinger. 

Der arbejdes med et månedligt fagligt fokus, og man er klar med en række nye em-
ner.  

Der arbejdes med personcentreret omsorg, og dette vil ligeledes indgå i ledelsens 
plan for det fremtidige arbejde. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på anbefalinger givet ved seneste tilsyn. 

Tilsynet vurderer, at ledelsen arbejder med at sikre kvalitetsarbejdet på plejehjemmet, og at der prio-
riteres relevant og med fokus på et godt hverdagsliv og sikre rammer for beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et struktureret kvalitetsarbejde, som dog har været under pres 
det seneste år. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes målrettet med at genoptage alle led af kvali-
tetsarbejdet. 
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Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Ledelsen ønsker, at tilsynet skal lægge mærke til beboernes trivsel, livskvalitet og 
selvbestemmelse. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder siger godmorgen til beboer, som stadig ligger i sengen. Beboers for-
navn anvendes, og kommunikationen foregår i øjenhøjde og i en venlig og rolig 
tone. Kommunikationen under forløbet bærer præg af, at beboer og medarbejder 
kender hinanden. Under plejen er der kun sparsom dialog, som er tilpasset beboe-
ren. Medarbejder og beboer smiler begge meget, og der grines flere gange. Beboer 
fremstår afslappet og veltilpas under plejen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne sidder ved fire borde i køkken-alrummet og spiser frokost. Medarbej-
derne henvender sig venligt til beboerne under måltidet.   

Medarbejderne taler med beboerne om beboermødet, der skal afholdes senere på 
dagen. Flere beboere inddrages i samtalen. En medarbejder taler med en beboer 
om, hvilket emne beboer gerne vil tale om på mødet. 

Ved et andet bord er der livlig samtale mellem to beboere og en medarbejder.  

Medarbejderne drøfter på skift, hvad dagens dessert består af, og der kommer 
mange forskellige bud; ingen kigger i en menuplan. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Plejen gennemføres ud fra en fast rutine, hvor beboer inddrages løbende og rele-
vant. Ved enkelte plejeopgaver giver beboer udtryk for, at det ikke er rart. Medar-
bejder italesætter og anerkender beboers reaktion og fortæller, at plejen udføres 
forsigtigt og snart er overstået. Beboer accepterer handlingen.  

Gennem forløbet har medarbejder stor opmærksomhed på beboers reaktioner og 
toneleje og tilpasser sine handlinger herefter. Medarbejder italesætter løbende 
sine handlinger og afventer beboers accept. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne spørges, om de ønsker noget at drikke, før der skænkes i glasset. 

En medarbejder spørger en beboer, om denne ikke skal spise sin mad. Beboer spør-
ger tilbage, om beboer ikke selv må bestemme dette. Medarbejder bekræfter ven-
ligt, at beboer selv må bestemme. Senere tager beboer mod noget ekstra at 
drikke, da medarbejder tilbyder dette.  

Beboerne forlader måltidet løbende, som de er færdige med deres måltid. 
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Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder opfordrer og guider beboer til at anvende sine ressourcer samt giver 
tid til, at beboer selv er aktiv i forløbet. Medarbejder anerkender og roser beboer 
for beboers indsats. Beboer opfordres fx til at vende sig i sengen og til at strække 
og løfte sine ben. Efter beboer er kommet op i kørestolen, opfordres beboer til 
selv at køre ud på badeværelset, hvor den øvre personlige hygiejne udføres ved 
håndvasken. Her varetager beboer selv flere opgaver, som fx tandbørstningen og 
vask af ansigt. Efter plejen er udført, kører beboer selv ud fra badeværelset og 
ned til fællesstuen, hvor morgenmaden serveres for beboer. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

På grund af COVID–19-retningslinjerne kan beboerne ikke deltage i opgaver om-
kring måltidet. Beboerne anvender egne ressourcer til at spise. En enkelt beboer 
støttes til at spise.  

En medarbejder kommer til bordet, efter en beboer har skubbet tallerkenen fra 
sig. Medarbejder forsøger at nøde beboer til at spise mere. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder medbringer ekstra håndklæder og starter med at klargøre alle reme-
dier samt tøj, således at unødige forstyrrelser undgås. 

Indledningsvis ringer medarbejders iPad flere gange, men denne gøres lydløs, in-
den plejen påbegyndes, og forstyrrer derfor ikke under plejen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Maden serveres til hver beboer på tallerken, som anrettes ved køkkenøen fra me-
talbeholdere. Medarbejderne har de rette redskaber til rådighed. 

Fire medarbejdere sætter sig sammen med beboerne, efter serveringen er over-
stået. En medarbejder rejser sig, mens beboerne stadig spiser. Medarbejder stiller 
sig i køkkenet og taler med en kollega.  

Tre medarbejdere rejser sig i slutningen af måltidet, men inden det er afsluttet. 
En medarbejder fortæller en beboer, at medarbejder skal deltage i et møde. Der 
bliver helt stille ved bordet, da medarbejderne går. Efterfølgende kommer en 
medarbejder retur. To medarbejdere skifter plads i slutningen af måltidet og sæt-
ter sig ved andre borde. 

Der er mange medarbejdere, som går rundt i lokalet undervejs i måltidet. En med-
arbejder rydder lidt op i køkkenet, ligesom døren fra kontoret benyttes, så medar-
bejdere passerer igennem køkken-alrummet under måltidet. Der er, på trods af at 
medarbejderne bevæger sig roligt, en del støj og uro fra medarbejderne.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er en venlig og individuel kommunikation med beboerne under begge observa-
tionsstudier. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har selvbestemmelse, og at der under den personlige pleje arbejdes med 
en inddragende og rehabiliterende tilgang. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at organiseringen af den personlige pleje foregår med en faglig reflekteret tilgang. 
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje: 

Beboers dyne ligger i en lænestol og er muligvis våd fra natten. Medarbejder pla-
cerer dynen på gulvet, således at der er en stol ledig til tilsynet. 

Mens beboer sidder på badeværelset, finder medarbejder rent sengetøj frem og 
reder sengen. Det urene linned placeres oven på dynen på gulvet. 

Efter plejen er udført, rydder medarbejder op på badeværelset. Seng, fjernbetje-
ning til lift og overflade tørres af på korrekt vis. Beboer deltager ikke i opgaveløs-
ningen og vurderes ej heller at have ressourcer hertil. 

Medarbejder lægger den urene pude i pose og løfter det urene linned ud fra boli-
gen i strakt arm, således at dette ikke kommer i kontakt med beklædningen. Ef-
terfølgende redegør medarbejder for korrekt procedure for håndtering af linned, 
men fortæller samtidig, at det er vanskeligt at tage en tøjvogn med ind i boligen, 
da der kun er få til rådighed på afdelingen. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder indleder besøget med at udføre håndhygiejne og påføre sig korrekte 
værnemidler.  

Beboer vaskes for neden i sengen på korrekt vis. Medarbejder er opmærksom på 
beboers hud og italesætter overfor beboer, at der observeres bedring. Der smøres 
med creme som forebyggende indsats. 

Liftsejlet placeres korrekt, og beboer liftes over i kørestol ved to personer. Medar-
bejderne er opmærksomme på, at beboer er placeret godt i kørestolen. 

Beboer køres herefter ud på badeværelset, hvor den øvre personlige hygiejne ud-
føres, og beboer får tøj på. Medarbejder reder beboers hår og udfører barbering. 

Under plejen udfører medarbejder korrekt skift af handsker og har generelt en stor 
opmærksomhed på skift mellem opgaver samt rene og urene procedurer. Medar-
bejder udfører dog ikke konsekvent afspritning af hænderne mellem handskeskift. 
Da plejen er færdig, kører beboer selv ud i fællesstuen, hvor morgenmaden serve-
res. Medarbejder udfører håndhygiejne i forbindelse med at boligen forlade, og va-
sker hænder, inden maden tilberedes. Medarbejder henter morgenmedicin, som 
kontrolleres på korrekt vis.   

 

 

  

Tilsynet vurderer, at måltidet kan organiseres, så der sikres mere ro og sammenhæng under måltidet. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at organiseringen af den personlige pleje foregår med en faglig reflekteret tilgang, 
mens måltidet kan organiseres, så der sikres mere ro og sammenhæng under måltidet.  

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet i personlig pleje generelt overholdes relevante fag-
lige retningslinjer, men at medarbejder ikke konsekvent følger retningslinjerne for korrekt håndhygi-
ejne mellem handskeskift. 

Tilsynet vurderer, at medicinen i forbindelse med observationsstudiet gives til tiden. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealerne fremstår indbydende og på etagerne ses, at beboernes samles i 
køkken-alrummet i morgen- og formiddagstimerne. Nogle spiser, og en beboer læ-
ser avis. I et køkken-alrum sidder flere beboere samlet og nyder morgenmaden. 
Maden er anrettet forskelligt, og der spises forskellige typer morgenmad. 

På hver etage findes mulighed for at benytte forskellige fællesområder. Tilsynet 
ser et spilleområde med et spillebord, hvor spillepladen kan skiftets til forskellige 
spilleplader, et familierum hvor man kan være sammen med gæster, et musikrum 
som er indrettet med lænestole, plader og billeder på væggen, et læserum med 
flere stole og bøger. Hertil findes på hver etage små kroge og stuer, som er hjem-
ligt indrettet og indbyder til fællesskab og aktivitet. Der er hertil motionscykler på 
gangene og informationsskærme, hvor dagens menu fremgår. 

Ved døren ind til bolig, ses et billede af beboeren sammen med beboerens navn. 

På gangen ses en stor glastavle med foto af medarbejderne på afdelingen.  

I centrum af bygningen findes et større gårdområde, som er indrettet med vand-
bassiner, havemøbler og beplantning. Ligeledes er der på de øverste etager balko-
ner, som har udsigt til gården, med havemøbler. 

Tilsynet observerer en god tone på fællesarealerne. 

Sociale aktiviteter På tilsynsdagen afholdes beboermøde på flere etager. Medarbejderne opfordrer i 
løbet af dagen beboerne til at deltage i dagens beboermøder på afdelingerne. 

Tilsynet observerer, at en medarbejder henter og følger en beboer til beboermøde 
i køkkenalrummet. 

Tilsynet observerer, at en beboer om formiddagen er i dialog med medarbejder 
om, at beboer ønsker flere bankospil. Medarbejder opmuntrer beboer til at tage 
emnet op på dagens beboermøde. 

Inden et møde siger en beboer til tilsynet:  

• ”Det er vigtigt, jeg er her, for nu er der beboermøde”. 

 

Tilsynet observerer, at der på en etage samles 10-12 beboere samt medarbejdere 
og forstander til beboermøde. Forstander tager ordet, og der tales om rickshaw-
cykling. 

 

På en stor tavle ses opslag med aktiviteter, som er gudstjeneste, banko, cafeaften 
og musik ved kapelmester, musik ved guitarist, fællessang og beboermøder. 
Samme oversigt hænger også i elevatoren. Der er ligeledes opslag om beboermø-
der med flere datoer anført.  

På tilsynsdagen er nogle beboere på bustur til Hareskoven. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets fællesarealer indbyder til socialt samvær. 

Tilsynet vurderer, at der er tilbud om forskellige aktiviteter, som er tilpasset målgruppen, samt at med-
arbejderne støtter beboernes deltagelse i tilbuddene. 

Tilsynet vurderer, at der er en behagelig omgangstone på fællesarealerne. 
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3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne udtrykker, at de er tilfredse med at bo på Klostergårdens Plejehjem. Be-
boerne siger: 

• ”Det er altid svært at komme på plejehjem, når ens sanser er helt nor-
male, men det går godt”. 

• ”Jeg er træt og kan gå i seng igen efter morgenmaden”. 

• ”Det er fine værelser, man har fået. Vi har fået lidt mere plads”. 

• ”I det store hele er det dejligt”. 
 

Beboerne er trygge og giver udtryk for at have en god livskvalitet. En beboer siger: 

• ”Jeg er tryg”. 
 

En beboer er ordenssøster og savner de søstre, der bor på andre etager på pleje-
hjemmet, og som det på grund af COVID-19 ikke er muligt at mødes med. 

To beboere udtrykker nogen utilfredshed under interviewene. Der er tale om en 
generel utilfredshed, og den ene beboer siger flere gange, at der er fulgt tilfreds-
stillende op af ledelse og medarbejdere. Tilsynet er efterfølgende i dialog med le-
delsen omkring disse beboeres oplevelser og forhold. Ledelsen er i forvejen meget 
opmærksomme på beboernes udsagn, og der følges regelmæssigt op i forhold til 
beboernes trivsel. For en beboer sker dette dagligt ved afdelingsleder. Der arbej-
des med, at beboerne skal opnå størst mulig tilfredshed med at bo på Klostergår-
dens Plejehjem.  

Selvbestemmelse Beboerne oplever selvbestemmelse i hverdagen. En beboer fortæller, at medarbej-
derne kommer på tidspunkter, der er tilpasset beboers ønsker og behov. 

En beboer fortæller at have indflydelse på egen hverdag, også i forhold til rengø-
ringen. Beboer siger: 

• ”De kommer hver uge. Så spørger de, om det passer mig, og så kører jeg ud 
imens”. 

En beboer siger om selvbestemmelse:  

• ”Ja, mere eller mindre – Vi holder møder en gang om måneden, hvor vi kan 
komme frem med, hvad vi synes”. 

En anden beboer siger om beboermøderne: 

• ”Der kommer mange ting frem til møderne, og de er gode”. 

 

En beboer fortæller, at det er sket enkelte gange, at beboer føler sig lidt overvæl-
det, hvis medarbejderne fx vil skifte sengetøj, og beboer ikke lige er klar. Beboer 
oplever, at medarbejderne så siger, at beboer bare kan sige, når det passer bedre.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med at bo på plejehjemmet, og at de er trygge i 
hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at der er opmærksomhed på at støtte beboere, der oplever ud-
fordringer i hverdagen. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever selvbestemmelse, og at der spørges til deres ønsker og behov. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 KLOSTERGÅRDENS PLEJEHJEM KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
14 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever at modtage den pleje, som de har behov for. Flere beboere for-
tæller, at de klarer det meste selv, herunder at beboerne kan få hjælp, når de har 
et behov for det. 

Beboerne er tilfredse med kvaliteten af den hjælp, de modtager. Beboerne siger: 

• ”De faste hjælpere ved, hvordan det skal foregå – og vikarer spørger mig” 

• ”De gør det, som det passer mig” 

• ”Det er bestemt god kvalitet”. 
 

Beboerne oplever, at de selv udfører de opgaver, som de kan, og at medarbej-
derne støtter dette. Beboerne siger: 

• ”Medarbejderne er gode, de giver mulighed for, at jeg kan gøre noget 
selv”’. 

• ”Man kan aftale, at man kalder, hvis der er behov for hjælp”. 

• ”Jeg kan jo selv barbere mig og vaske mig nogen steder”. 

• ”Jeg klarer mig selv så meget – jeg er så glad for det”. 

• ”Jeg klæder mig selv på. Og ind i mellem reder jeg sengen”. 

• ”Jeg tager selv tøj på”. 

 

Beboerne oplever, at der bliver lyttet til dem, og at aftaler med medarbejderne 
overholdes. Beboerne siger: 

• ”Ja, de lytter”.  

• ”Det er fleksibelt”. 

 

En beboer har oplevet at måtte vente længe på aftenvagten ved brug af kaldet.  
Beboer siger:  

• ”Jeg har en gang i mellem haft problemer med aftenvagten, men jeg har 
sagt det til lederen”. 

Beboer fortæller, at det er blevet bedre, efter beboer talte med leder om proble-
met. 

Ledelsen oplyser til tilsynet, at der er arbejdet meget med kaldesystemets funk-
tion, og at der er arbejdet med forventningsafstemning i forhold til ventetider. 
Dette er også drøftet på beboermøderne. 

 

Beboerne oplever at få medicin til tiden. En beboer siger: 

• ”Også når jeg skal have noget særligt, så er de gode til at hjælpe”. 
 

En beboer får sin dosette med medicin hver morgen og tager så selv medicinen i 
løbet af dagen. Beboer er tilfreds. 

Tre beboere får doseret deres medicin til en uge ad gangen og administrerer selv 
medicinen herefter. En beboer siger: 

• ”Først tog vi en dag ad gangen og nu en uge. Det fungerer fint”. 

 

Beboerne kender generelt til klageadgange på plejehjemmet. Beboerne henviser 
alle til lederne, som de kender. Flere siger, at der ikke er noget at klage over. En 
beboer ved ikke, hvor beboer skal klage, men beboer tænker, at det vil være hos 
lederen. Beboer siger: 
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• ”Nej, det har jeg ikke haft brug for endnu – så har ikke spurgt, hvordan 
man gør”. 

 

En beboer har tidligere prøvet at klage, og beboer fortæller også om de månedlige 
beboermøder, hvor der er mulighed for at ytre sig om forskellige emner.  Beboer 
er tilfreds. 

En anden beboer har også prøvet at klage til leder. Beboer blev hørt og vel modta-
get. 

Observation Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse. 

Boligerne, som tilsynet besøger, fremstår generelt rene og ryddelige. En mindre 
ryddelig bolig fremstår, som beboer ønsker at indrette sig. Ved et interview får til-
synet ikke adgang til beboers bolig.  

Hjælpemidler er generelt rene. En kørestol er ikke tilstrækkelig rengjort. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Flere beboere fremhæver faste medarbejdere, som de er meget glade for, herun-
der at sygeplejersken er den samme, og fx at forbindingen skiftes sammen med ba-
det. Beboerne siger: 

• ”Jeg har en fast badedag, og det er som regel den samme”. 

• ”Om dagen er det godt, der er det de faste”.  
 

To beboere oplever, at de kender medarbejderne, men at der indimellem kommer 
vikarer. Den ene beboer fortæller, at de ofte er omkring beboer en uge eller to ad 
gangen, og at beboer har en kontaktperson. Beboer siger: 

• ”Det er virkelig dejligt, at man har den samme - hun ved alt, hvad jeg har 
behov for”. 
 

Nogle beboere finder, at der mangler kontinuitet i medarbejdergruppen, særligt er 
der en problemstilling aften og weekender. 

Beboerne siger:  

• ”Jeg har været udsat for, at vikarer ikke ved, hvordan man tager en støt-
testrømpe på”. 

• ”Det er lidt af et problem, at der bliver skiftet meget ud”. 

• ”Mange gange skal jeg fortælle dem alting. Det kan ikke være rigtigt, at 
jeg skal sige, hvordan man skal vaske og sådan”. 
 

Beboerne oplever, at der bliver fulgt op på de aftaler, som de laver med medar-
bejderne.  

På tilsynsdagen skulle en beboer i bad. Beboer oplyser, at badet måtte udskydes. 
Beboer oplever ikke, at det er noget, der normalt sker. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje og støtte, som de har behov for, at de selv er ind-
draget i udførelsen, og at de er tilfredse med hjælpens kvalitet. 

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

Tilsynet vurderer, at beboerne kender til klageadgange og til beboermøderne.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er velsoignerede, at boligerne er rene og ryddelige, samt at hjælpemid-
lerne generelt er rengjorte. 

Tilsynet vurderer, at nogle beboere oplever manglende kontinuitet i medarbejdergruppen særligt i 
weekend og aftener. 
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne er meget tilfredse med kontakten til medarbejderne. Beboerne siger: 

• ”Vi taler privat sammen, griner sammen og laver lidt sjov – der er ikke en 
finger at sætte på dem”. 

• ”Det er dejligt, at de kender de forskellige og ved, hvad de trænger til”. 

• ”Der er ingen, der taler babysprog, og heller ingen der taler i tredjeper-
son”. 

• ”Vi har en hyggelig tone. Kan gasse og pjatte og grine sammen”.  
 

En beboer fremhæver en bestemt medarbejder, som beboer har det ekstra godt 
med, mens en anden beboer, der er godt tilfreds med omgangstonen, fortæller, at 
der er en enkelt medarbejder, som kan virke lidt uheldig, da denne medarbejder 
fører sig med en vis autoritet. 

 

Beboerne oplever, at medarbejderne har respekt for deres privatliv. Beboerne si-
ger: 

• ”De banker på”. 

• ”De tager også hensyn, hvis man har besøg og sådan”. 

• ”De ringer altid på, inden de lukker op”. 
 

Beboerne oplever at få tilbud om samvær og aktivitet med de øvrige beboere. Be-
boerne siger: 

• ”Der er alt for mange aktiviteter – man kan ikke nå at deltage i alt”. 

• ”I dag har jeg været ude og gå”. 

• ”Der er nogen dage, hvor der slet ikke sker noget, og nogle dage er der to 
muligheder”. 

• ”Der sker meget, og man keder sig ikke”. 

• ”Nogle gange er der noget flere gange om dagen”. 

• ”Vi er fire-fem stykker, der kommer ned i kirken og spiser aftensmad. Så 
sidder vi der og hygger”. 
 

Flere beboere er dog mest glade for at være i eget selskab, fx med at se tv eller 
løse en krydsord. Beboer siger: 

• ”Jeg har ikke det store behov, men sludrer lidt med de andre beboere, og 
man vinker, når man ser hinanden”. 

 

Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter: 

• Bankospil. 

• Litteraturklub. 

• Busture. 

• Spiseklub. 

 

En beboer finder det vanskeligt at være i selskab med andre beboere, der lider af 
demens. 

En anden beboer vil meget gerne, at nye beboere og medarbejdere præsenteres 
for fællesskabet. Beboer har svært ved at huske navne. Beboer siger: 

• ”Jeg savner, at man bliver præsenteret, når der kommer nye” 
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Ledelsen fortæller, at det er et emne, der er drøftet på beboermøderne, og at de 
øvrige beboere har frabedt sig præsentationer af denne art. Der arbejdes med, at 
den konkrete beboer oplever sig orienteret. 

 

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

Emne Data 

Overgange Tre beboere kan ikke fortælle om overgange fra MTO og hospital til plejehjemmet. 

Flere beboere fortæller, at medarbejderne støtter dem på forskellig vis, når be-
boer enten skal igennem en ambulant behandling eller en indlæggelse, og at der 
er et godt samarbejde mellem medarbejderne og hospitalet. En beboer fortæller, 
at der er godt styr på det i forhold til kørsel, og beboer oplever, at medarbejderne 
har fået besked om, at beboer skal på hospitalet. Beboerne siger: 

• ”Når jeg skal til kontrol, så er der også en med”. 

• ”Når jeg har været afsted, så får jeg en seddel med, og de sender det 
også på computeren. Det fungerer fint”. 

 

Beboerne fortæller, hvordan de oplever, at der er sammenhæng i deres behand-
ling. En beboer siger: 

• ”Sygeplejersken taler med lægen, det har hun styr på”. 

 

En beboer oplever, at medarbejderne er interesseret i, hvordan det er gået på 
hospitalet. Beboer siger: 

• ”De spørger altid”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne er generelt tilfredse med den kvalitet af den mad, der serveres på pleje-
hjemmet: Beboerne siger om madens kvalitet: 

• ”Maden er blevet bedre”: 

• ”Vi får varm mad midt på dagen, og det er som regel meget godt”. 

• ”Jeg synes, at den er ret afvekslende”. 

• ”Der er mange ting, der er moderniseret. Det er meget veltilberedt”. 

• ”Det er meget hjemligt”. 

• ”Jeg kan ikke lave noget mad, der er bedre selv”. 

• ”De er begyndt at lave noget mærkeligt mad. Det kan tælles de gange, 
hvor vi får noget virkelig godt. Jeg synes ikke, det er mad for ældre men-
nesker”. 
 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kontakten til medarbejderne og omgangstonen på ple-
jehjemmet. Beboerne oplever, at der er respekt omkring deres privatliv. 

Tilsynet vurderer, at tilbuddet om samvær og aktivitet er tilpasset målgruppen, og at beboerne gene-
relt oplever tilbuddet som tilstrækkeligt. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med overgange mellem hospital og plejehjem. 
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To beboere fra hver sin afdeling synes ikke der er mad nok om aftenen. 

En beboer vil gerne spise flere grøntsager, men har svært ved at tygge. Beboer har 
ikke rigtigt fået talt med medarbejderne om det. 

En beboer med synkeproblemer synes, at maden er god og siger: 

• ”Jeg får det hele, som alle andre får – de kommer og spørger, og det er 
rigtig dejligt”. 

 

Beboerne fortæller, at hver afdeling kan ønske en middag en gang pr. måned, og 
at man nogle gange taler om maden på beboermøderne. Beboerne siger: 

• ”Det kommer somme tider op på beboermødet”. 

• ”Man bliver spurgt om, hvad der er ens livret – og det bliver der taget 
hensyn til. Ønskemiddag kalder de det”. 

• ”Der er ønskemiddag for hver etage”. 

 

En beboer har klaget til køkkenet flere gange, og det er beboers oplevelse, at der 
er fulgt op på henvendelserne. 

En beboer er i tvivl om, hvordan man kan få indflydelse på maden.  

 

Beboerne har forskellige ønsker i forhold til, hvor de indtager deres måltider. Tre 
beboere indtager de fleste måltider i egen bolig, da de finder det vanskeligt at 
spise sammen med de øvrige beboere. De angiver årsager som, at de mister appe-
titten og de øvrige beboeres kognitive tilstand. En beboer oplever, at medarbej-
derne er forstående for beboers fravalg af fælles måltider. 

Andre beboere beskriver, at måltiderne i fællesskab i køkken-alrummet er hygge-
lige og noget at se frem til. Beboerne siger: 

• ”Man har sine egne pladser”. 

• ”Der må ikke spilles musik, mens vi spiser. Det skal være stille og roligt”.  

• ”Der er mange mennesker, og det glider fint”. 

• ”Man har nogenlunde sin plads, som jeg fik, da jeg kom”. 

• ”Det er hyggeligt”. 

• ”Det er svært at tale sammen under måltidet – Enten er de døve, ellers 
husker de ikke”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplever, at COVID-19 har fyldt meget det seneste år. Man har altid 
tidligere samarbejdet meget på tværs af plejehjemmets afdelinger, og man har i 
perioden med COVID-19 været meget adskilt afdelingerne imellem. Dette gælder 
både medarbejdere og beboere. Alle aktiviteter har været afholdt adskilt på eta-
gerne. Beboernes afsavn til pårørende og den anderledes hverdag har betydet, at 
man har måttet arbejde på en anden måde.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne på plejehjemmet, men 
at to beboere ikke synes, at der er nok mad om aftenen. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at de kan få indflydelse på maden. 

Tilsynet vurderer, at beboerne selv vælger, hvor de ønsker at indtage deres måltider. 
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Medarbejderne har haft fokus på at yde omsorg og at samle beboerne i opholds-
stuen til gode samtaler. Medarbejderne oplyser, at der er åbnet mere  nu fx med 
fælles aktiviteter udenfor. 

Som følge af pandemien har der det seneste år været arbejdet med at sikre  hygi-
ejnen. 

Der er fokus på dokumentationsarbejdet, og at alle medarbejdere dokumenterer 
de rigtige steder i journalen. Det er vigtigt, at alt ikke dokumenteres i Hverdags-
ændringer.  

Der er ligeledes fokus på at indberette utilsigtede hændelser. I en afdeling har der 
været flere fald, og disse indberettes.  Alligevel vil medarbejderne gerne gøre 
mere ud af registrering af de utilsigtede hændelser. Medarbejderne reflekterer 
over det at tage sig tid til registrering.  

Der er opmærksomhed på urinvejsinfektioner, og der udarbejdes handleplaner.  

Der har manglet faglig undervisning i en periode, men undervisningen er startet  
igen. En medarbejder er blandt andet undervist i diabetes. 

Medarbejderne er meget glade for, at de tværfaglige konferencer er startet igen, 
da de oplever, at dette arbejde løfter den faglige kvalitet. Der er fokus på at have 
beboerne i centrum. 

Under COVID-19 er kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere foregået pr. mail. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der sikrer respektfuld kommunikation og 
adfærd. Medarbejderne italesætter at: 

• Der er øjenkontakt. 

• Der tales tydeligt. 

• Der anvendes korte sætninger. 

• Der anvendes hverdagssprog. 

• Samtale foregår i øjenhøjde. 

• Udgangspunktet er en individuel tilgang til hver beboer. 

 

Medarbejder lytter til beboerne og anerkender beboernes meninger og følelser. 

Beboerne vises respekt ved, at medarbejderne banker på eller bruger dørklokke, 
og ved at man ikke flytter på deres ting. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Der afholdes indflytningssamtale, hvor de pårørende kan deltage, hvis beboer øn-
sker det. Her tales om beboers behov og ønsker. Man undersøger og dokumenterer 
beboers funktionsevnetilstande, og dette indgår i tilrettelæggelse af plejen. 

 

Medarbejderne fortæller, hvordan de er i dialog om beboernes ønsker og mål for 
plejen. De pårørende inddrages, hvor dette giver mening og kan støtte beboers 
forløb.  

Medarbejderne taler med beboerne om deres vaner og levede liv.  Der anvendes 
livshistorie, men det er dog ikke helt konsekvent.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til kvalitetsarbejdet, og at de har faglig refleksion 
over betydningen af indsatserne. 
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Medarbejderne oplyser, at der noteres aktiviteter under klippekortet. Medarbej-
derne informerer beboerne om ordningen, og det er medarbejdernes oplevelse, at 
der er mulighed for en til en aktivitet, hvis det er beboers behov. 

Rehabilitering Medarbejderne redegør for den rehabiliterende tilgang, hvor beboers egne ressour-
cer inddrages i hverdagen. Fx støttes beboerne i at vende sig i sengen, at deltage i 
tandbørstning, og at bruge benene når beboer sidder i kørestol. 

Medarbejder giver eksempel på små hverdagsopgaver, hvor beboer kan inddrages. 
Medarbejderne fortæller også, at det kan være vanskeligt at få beboerne til at 
være aktive i disse opgaver. Der er dog altid en gruppe beboere, som meget gerne 
deltager i praktiske opgaver. 

COVID-19 har i høj grad sat mange begrænsninger for inddragelse af beboerne – 
særligt ved måltiderne.  Det er fx ikke længere muligt at have fadservering. 

Medarbejderne reflekterer over, at den fælles faglige forståelse i medarbejder-
gruppen om, hvilke delelementer af en opgave en beboer selv kan udføre, er me-
get vigtig for et succesfyldt forløb for beboer.  

Samarbejde 

 

Ved en beboers indlæggelse udfylder medarbejderne indlæggelsesadvis.  Medar-
bejderne fortæller, at man er i telefonisk kontakt med hospitalet, når beboer er 
indlagt og inden udskrivning. Dertil er der elektronisk udskrivningsrapport.  

Der arbejdes med e-tavler, og der triageres. Der er tværfaglige konferencer, hvor 
man også drøfter indlæggelser. Der er kontakt til køkken og terapeuter efter be-
hov, og ellers deltager medarbejderne i tværfaglig konference hver fjerde uge. 

Beboerne oplyses om det tværfaglige møde, og alternativet kontaktes pårørende, 
og beboers accept indhentes. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der har betydning for borgernes tryghed. 
Medarbejderne beskriver: 

• At beboerne skal være velinformerede. 

• At der skal være forudsigelighed og kontinuitet i hverdagen. 

• At beboerne skal have hjælp til hverdagens udfordringer. 

 

Medarbejderne fortæller, at det i forhold til kontinuiteten er vigtigt for beboerne, 
at der er faste afløsere, og at det prioriteres, at det er de samme medarbejdere, 
der kommer hos beboeren.  

I forhold til beboernes sikkerhed kan medarbejderne redegøre for forskellige til-
tag, som fx: 

• Observationer og handlinger i forhold til tryk. 

• Faldforebyggelse og faldudredning. 

• Forebyggelse, observation og handling i forhold til urinvejsinfektion. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for kommunikation med beboeren, og hvordan bebo-
ernes selvbestemmelsesret sikres.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for arbejdet med den rehabiliterende tilgang 
og det tværfaglige arbejde. 
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En medarbejder kan redegøre for den kontrol, der skal udføres i forbindelse med 
udlevering af dispenseret medicin og beskriver korrekte arbejdsgange. Medarbej-
der fortæller også, at medicinen først hældes op, når man står foran beboer, og at 
medicinen ses indtaget. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, hvordan de arbejder med at forhindre afbrydelser under 
plejen. Dette sker blandt andet ved, at plejen planlægges, og at alle nødvendige 
remedier samles, inden pleje påbegyndes. Medarbejderne arbejder med tablets, 
og disse medbringes i beboers bolig, da kald går ind på tablet. Hos enkelte bebo-
ere slår medarbejderne lyden fra, så beboer ikke forstyrres under plejen, 

Tilbagemeldinger om ændringer i beboernes status afhænger af den pågældende 
medarbejders kompetencer. Som social- og sundhedsassistent er der mange situa-
tioner, man selv kan handle på, og ellers inddrages sygeplejersken. Social- og 
sundhedshjælperne orienterer social- og sundhedsassistenterne ved ændringer. 
Alle faggrupper er involveret i dokumentation af ændringer. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Det kan være svært at dokumentere uden afbrydelse, men man har mulighed for 
at sidde et stille sted ved behov. Ved besøg af læge afsættes tid til, at social- og 
sundhedsassistenten kan foretage opdatering fx omkring beboers helbredstilstand. 

Medarbejderne oplever, at der er hjælp og sparring at få hos kollegaerne og hos 
udviklingssygeplejersken. 

Instrukser, vej-
ledninger og pro-
cedurer 

Medarbejderne redegør for anvendelsen af instrukser, vejledninger og indsatskata-
loget og fortæller, at man fx støtter sig til vejledning i dispensering. Eleverne har 
god støtte i vejledninger og instrukser. 

Medarbejderne oplever, at de anvender indsatskataloget en del, og kan fortælle, 
hvordan og hvor de finder det forskellige materiale. 

VAR-systemet anvendes meget af social- og sundhedsassistenterne. Der gives ek-
sempel på, at det anvendes ved tryksår. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, hvordan de arbejder med overskrifter i besøgsplanen for 
fx personlig pleje, morgenmad osv. Dette giver et godt overblik og sikrer, at man 
hurtigt kan orientere sig. Besøgsplanen skal være kort og præcis og skal beskrive 
beboers egne ressourcer og den hjælp, beboer har behov for. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med at sikre beboerne tryghed og sik-
kerhed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre korrekt for medicinadministration. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med plejen og for do-
kumentationsarbejdet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til og anvender instrukser, vejledninger og VAR-sy-
stemet.  
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Handlingsanvisnin-
ger 

Der anvendes handlingsanvisning for sygeplejeydelser med beskrivelse af indsat-
sen. Heri beskrives, hvordan opgaven skal udføres, og at der er indhentet sam-
tykke.  

Handlingsanvisningerne udarbejdes af social- og sundhedsassistenter og sygeplejer-
sker. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

På baggrund af tilsynets observationer af opbevaring af linned og håndtering af 
snavset vasketøj interviewes medarbejderne om, hvordan dette håndteres på ple-
jehjemmet. 

Medarbejderne fortæller, at det rene linned modtages en gang om ugen, og at det 
lægges i depot. Der køres en linnedvogn frem hver morgen med rent linned. Vog-
nen fjernes efter morgenplejen. Denne vogn skal erstattes af nye linnedskab, som 
allerede er opsat. Der udestår kun maling omkring skabet. Herefter vil der ikke 
være behov for linnedvogne på gangen. 

Det snavsede vasketøj skal anbringes i en vasketøjsvogn, som vasketøjet kan køres 
væk i. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for besøgsplanernes og handlingsanvisningernes udar-
bejdelse og anvendelse. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt håndtering af rent og snavset linned. 
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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 

VI har kun fundet et enkelt ukorrekt detalje: 

  

På side 7 i afsnittet særlige fokusområder står, at vi har haft et COVID-19 udbrud i august. Det var faktisk i 
juli måned 2020 og blev netop afsluttet 1. august. 

  

  

Med venlig hilsen  

Margit Lundager 

Forstander 

Klostergårdens Plejehjem 
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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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