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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, interview 
af beboere, gruppeinterview med medarbejdere samt gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation.  

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 kontaktoplysnin-
ger 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 afholdes som et virtuelt tilsyn, således er de tilsynsførende ikke fysisk til stede på plejehjemmet. 
Interviews foretages dels ved brug af Teams - Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatform - og dels 
ved telefonisk opringning.  

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

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

Oplysninger om Plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Klostergårdens Plejehjem, Strandvejen 91C, 2100 København Ø 

Leder: Margit Lundager   

Antal boliger: 89 boliger 

Dato for virtuelt tilsynsbesøg: Den 15. oktober 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Interview af 8 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (2 social- og sundhedsassistenter og 1 sygehjælper) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig og social- og plejefaglig dokumentation 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

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

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et virtuelt uanmeldt tilsyn på Klostergårdens Pleje-
hjem.  

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

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet har været optaget af fokus på de opgaver, der har været i 
forbindelse med flytningen til det nye plejehjem. Tilsynet anerkender ovenstående prioritering og finder 
det naturligt, at man i en travl periode endnu ikke er nået til en nærmere definition af plejehjemmets 
risiko- og problemområder. Tilsynet vurderer, at der på trods af ovenstående er særdeles tilfredsstillende 
fokus på fagligt at håndtere de udfordringer, man løbende står over for - både i forhold til beboernes trivsel 
og helbredsmæssige situation samt i forhold til at sikre den daglige drift på det nye plejehjem. Tilsynet 
vurderer, at der er arbejdet med enkelte udvalgte emner i kvalitetsarbejdet. I plejehjemmets organisering 
er fokus rettet på at sikre tilstedeværelse af den nødvendige faglighed. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 
Tilsynet bemærker dog, at under besvarelse af tilsynskonceptets målepunkter beskriver flere beboere, at 
de er påvirket af Covid-19 situationen. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den pleje og omsorg, 
de har brug for, og at medarbejderne overholder aftaler. Beboerne italesætter gode erfaringer med kon-
taktpersonordningen og oplever respektfuld adfærd og kommunikation. Beboerne har ikke umiddelbart er-
faringer med brugerundersøgelser, men tilsynet vurderer, at beboerne oplever stor grad af medindflydelse, 
når der afholdes beboermøder. Tilsynet vurderer, at beboerne har gode oplevelser i forbindelse med ind-
flytningen på plejehjemmet. Beboerne oplever generelt god hjælp fra medarbejderne i forhold til kontakt 
til fx læge. Tilsynet bemærker, at en beboer har oplevelser om manglende information og medinddragelse 
i forhold til kontakt til egen læge.  

Tilsynet vurderer, at beboerne normalt oplever gode tilbud om aktiviteter og socialt samvær, men at der 
pt. er visse begrænsninger i mulighederne for socialt samvær på grund af Covid-19 situationen. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. Med-
arbejderne har faglig forståelse for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmelsesret og kan redegøre 
for, hvorledes der sker tværfagligt samarbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre 
for arbejdet med den rehabiliterende tilgang, og hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og adfærd 
i mødet med beboerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for, hvorledes der skabes 
tryghed og sikkerhed for beboerne. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes 
der sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. Tilsynet vurderer, at medar-
bejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. VAR 
og instrukser anvendes som daglige arbejdsredskaber, og medarbejderne er fortrolige med brugen heraf. 
Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har faglig forståelse for arbejdet med besøgsplanen og hand-
lingsanvisninger. 

 

Den Sundhedsfaglige dokumentation: 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende kva-
litet, og der ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens aktuelle helbredsmæssige situation, 
den medicinske behandling og de sygeplejefaglige indsatser. Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en 
udfordring i forhold til at sikre dokumentation af effekten af PN-medicin. Tilsynet vurderer, at medicindo-
kumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer.  
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Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering har del-
vise mangler. Ligeledes konstateres delvise mangler hos en beboer i forhold til dokumentationen af gene-
relle medicinoplysninger. Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at der 
ikke foretages efterdispensering af medicin. 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicinadministration er 
særdeles tilfredsstillende. Samtidig konstateres det, at dokumentationen i forhold til handlingsanvisninger 
for sygeplejeydelser, ud over medicin, har enkelte mangler.  

 

Social- og plejefaglig dokumentation: 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger er af særdeles tilfredsstillende kvalitet. 
Tilsynet vurderer, at dokumentationen i besøgsplaner generelt er handlevejledende og individuelt beskrevet 
i forhold til hjælpen til personlig pleje, og at denne generelt indeholder beskrivelser af, hvorledes der sikres 
en rehabiliterende tilgang i leveringen af hjælpen. Tilsynet vurderer dog, at besøgsplanerne har delvise 
mangler i forhold til at fremstå handlevejledende beskrevet, hvad angår hjælpen til praktisk støtte og den 
sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Dette ses ikke konsekvent dokumenteret hos alle beboere. 
Tilsynet vurderer ligeledes, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at handlingsanvisning 
for klippekortsordningen er udarbejdet handleanvisende og individuelt. Tilsynet vurderer, at plejehjemmet 
har en udfordring i forhold til at sikre, at der i besøgsplaner sker henvisning til handleanvisninger i forhold 
til opgaveoverdragede indsatser. Dette ses ikke konsekvent dokumenteret hos alle beboere. 

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 dokumentationen i hand-
lingsanvisninger for medicindispensering og syge-
plejeindsatser, ud over medicin, har delvise 
mangler.  

Tilsynet bemærker, at der foreligger notat om 
efterdispensering af medicin. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter fagligt 
fokus på at sikre, at handlingsanvisninger altid er 
handlevejledende og individuelt beskrevet og frem-
står ajourførte i forhold til den aktuelle indsats. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at sikre 
dokumentation af beboerens samtykke i alle hand-
lingsanvisninger.  

Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser 
så det sikres, at medarbejderne følger Sundhedssty-
relsens retningslinjer i forhold til, at der ikke må 
ske efterdispensering af medicin. 

Tilsynet bemærker, at der i forhold til tre bebo-
ere mangler dokumentation af effekten af givet 
PN-medicin. 

Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, 
så det sikres, at der altid sker dokumentation af ef-
fekten af PN-medicin. 

Tilsynet bemærker, at besøgsplaner har delvise 
mangler i forhold til at beskrive alle visiterede 
ydelser, som beboeren er visiteret til. 

Tilsynet bemærker herunder, at særligt hjælpen 
til praktisk støtte mangler beskrivelse.  

Ligeledes bemærker tilsynet, at besøgsplaner 
ikke konsekvent beskriver den sundhedsfrem-
mende og forebyggende tilgang, samt at der ikke 
konsekvent henvises til de relevante handlings-
anvisninger. 

 

Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, 
så det sikres, at dokumentationen i besøgsplaner le-
ver op til gældende krav på området. 
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Tilsynet bemærker, at der foreligger udarbej-
delse af handlingsanvisninger for klippekortsord-
ningen, men at disse oftest kun indeholder be-
skrivelse i form af standardtekst. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter fokus på 
at sikre handlevejledende og individuelle beskrivel-
ser i handlingsanvisninger for klippekortsordningen. 
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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 

 

Plejehjemmet åbnede i januar 2020, og derfor er der ikke tidligere udført kommu-
nalt tilsyn. 

 

Plejehjemmet har haft udbrud af Corona, hvorfor beboere har været isoleret. Det 
er oplevelsen, at beboere, som har været smittet, ikke har været alvorligt syge på 
grund af smitten. Nogle af plejehjemmets medarbejdere har også været smittet 
med Corona. 

På plejehjemmet har man lavet zoneopdeling, så både måltider og aktiviteter er 
blevet afholdt inden for de forskellige zoner. 

Medarbejderne er fuldt ud fortrolige med at anvende værnemidler, og man har de 
værnemidler, man har brug for. Retningslinjer for brug af værnemidler følges fuldt 
ud. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Lederinterview foretages med afdelingsleder og kvalitets- og udviklingssygeplejer-
ske. De to medarbejdere beskriver, at der siden indflytning primært har været fo-
kus på at komme på plads i de nye rammer med alt, hvad dette indebærer af fokus 
på f.eks. daglig drift, ansættelse og oplæring af nyt personale samt udarbejdelse af 
nye arbejdsgange mm. Fra indflytningens start har fokus også været målrettet på at 
sikre beboernes trivsel i hverdagen, og at de hurtigt ville falde til i de nye omgivel-
ser. Gennem dialog med beboerne er det blandt andet blevet italesat, hvilke fakto-
rer der bidrager til livskvalitet, og hvad der for beboerne opleves vigtigt i hverdags-
livet. Yderligere har man også drøftet med beboerne, hvordan de selv vurderer, at 
medarbejderne bedst støtter dem i hverdagen, hvor der er restriktioner og ret-
ningslinjer, der skal overholdes på grund af Covid-19 situationen.  

Tilsynet får oplyst, at der har været fokus på tilbud om aktiviteter inden for musik 
og sang, da dette netop blev oplevet meget værdifuldt for beboerne. 

Yderligere er fokus rettet på at sikre trivsel og gode rammer under måltiderne på 
trods af begrænsningerne relateret til Covid-19. I tilbud om aktiviteter forsøger 
man at tilbyde gåture udenfor i det omfang, det er muligt. 

Plejehjemmet har fokus på at sikre korrekt medicindispensering og håndtering. Af-
delingsleder og kvalitets- og udviklingssygeplejerske oplyser, at idet der er ansat 
mange nye medarbejdere, er der brugt en del tid på at sikre den nødvendige oplæ-
ring omkring arbejdet med medicinen. På afdelingerne har man gennemført medi-
cinaudits, og resultaterne herfra har været meget tilfredsstillende. 

Afdelingsleder og kvalitets- og udviklingssygeplejerske udtrykker, at man ved ind-
flytningen - og til dels stadig - er udfordret på flere områder. F.eks. er der tekniske 
problemer med installation af tv-forbindelse på fællesarealer. Alternativt til at se 
diverse tv-programmer har man i stedet vist film for beboerne. Alle beboere har 
dog mulighed for tilslutning af tv i boligerne. 

Plejehjemmets leder har haft dialog med beboerne om de dokumentarprogrammer, 
der har været vist om forholdene på nogle af landets plejehjem. I dialogen har be-
boerne givet udtryk for, at de ikke kan genkende problematikkerne, men derimod 
føler sig godt behandlet, og at de får den pleje og omsorg, de har brug for.  
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I dialogen med beboerne har leder italesat, at beboerne skal sige til, hvis de ople-
ver noget, der ikke er tilfredsstillende. 

Kommunens hygiejnesygeplejerske har bistået med træning af medarbejdernes 
færdigheder i forhold til hygiejnen og har blandt andet forestået undervisning i em-
net. Plejehjemmet har stort fokus på nødvendigheden af den ekstra rengøring og 
løbende afspritning for at forebygge smittespredning. 

Fysioterapeuter har i en periode ikke været fysisk til stede på plejehjemmet på 
grund af Covid-19. I perioden uden terapeut-tilknytning har man haft fokus på ple-
jepersonalets rolle i forhold til at tilbyde beboerne træning på cykler og gangtræ-
ning. 

 

 

Mål 2: Indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- eller problemområder 

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Plejehjemmet har haft fokus på registrering af urinvejsinfektioner, som led i at få 
det nødvendige datagrundlag for det videre arbejde med emnet. Det er fremadret-
tet planen, at emnet skal indgå som del af hele arbejdet med forbedringsindsatsen. 

Afdelingsleder og kvalitets- og udviklingssygeplejerske beskriver, at der som sådan 
ikke er arbejdet målrettet med bestemte risiko- eller problemområder. Prioriterin-
gen har været på indflytning og de deraf afledte opgaver. Det pointeres, at man 
naturligvis i det daglige arbejde løbende har et fagligt fokus på at handle på de ob-
servationer, der gøres, når der er anledning hertil.   

Plejehjemmet arbejder med indberetning af utilsigtede hændelser, og det er kvali-
tets- og udviklingssygeplejerskens opgave at indsamle alle indberetninger, foretage 
analyse og vurdering heraf og bringe dette i spil over for medarbejderne som led i 
et læringsperspektiv. Der har været indberetninger i forhold til bl.a. fald og på me-
dicinområdet. 

I forhold til dokumentationen har det ifølge afdelingsleder været en stor opgave at 
oplære nye medarbejdere i brugen af omsorgssystemet. På plejehjemmet er man 
bevidst om, at der fortsat forestår en udfordring i forhold til at sikre den røde tråd 
gennem hele dokumentationen.   

 
 
  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har haft relevant fokus på indsatser relateret til indflytning, og at 
såvel beboere som medarbejdere hurtigt skulle finde sig til rette i de nye omgivelser. Tilsynet vurderer, 
at der er arbejdet med udvalgte emner i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet har været optaget af fokus på de opgaver, der har været i 
forbindelse med indflytningen til det nye plejehjem. Tilsynet anerkender ovenstående prioritering og 
finder det naturligt, at man i en travl periode endnu ikke er nået til en nærmere definition af pleje-
hjemmets risiko- og problemområder. Tilsynet vurderer, at der på trods af ovenstående er særdeles til-
fredsstillende fokus på fagligt at håndtere de udfordringer, man løbende står over for - både i forhold 
til beboernes trivsel og helbredsmæssige situation samt i forhold til at sikre den daglige drift på det nye 
plejehjem. 
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Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

På plejehjemmet er der ud over forstanderen ansat fire afdelingsledere og en kvali-
tets- og udviklingssygeplejerske. Målet er, at der skal være tilknyttet en sygeple-
jerske på alle afdelinger, men man er endnu ikke helt i mål med rekrutteringen af 
disse. 

På alle afdelinger er der ansat social- og sundhedsassistenter. Derudover har pleje-
hjemmet plejehjemsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og 
ufaglærte ansat.  

Tilsynet får oplyst, at der ved indflytning til det nye plejehjem blev ansat en del 
nye medarbejdere, og der er således brugt mange ressourcer på introduktion og op-
læring af disse. 

Der er opsat E-tavler, og man er netop gået i gang med at bruge disse. Hver morgen 
drøftes samtlige beboeres status, samt hvad der skal være opmærksomhed på. Ar-
bejdet med E-tavler giver godt overblik over dagens opgaver i forhold til den en-
kelte beboer. 

Plejehjemmet opstarter undervisning i triagering fra næste uge og ser frem til at 
anvende triagering som dagligt redskab.  

Afholdelse af tværfaglige konferencer blev etableret ved indflytningen, men på 
grund af Covid-19 situationen har dette været sat på pause for en periode. Afde-
lingsleder og kvalitets- og udviklingssygeplejersken beskriver, at den daglige og lø-
bende sparring omkring den enkelte beboer sker i mindre fora og meget med ud-
gangspunkt i netop den enkelte beboers aktuelle situation frem for i et forum, hvor 
udgangspunktet er at skabe et læringsrum for medarbejderne. 

Plejehjemmets lægeordning er etableret og opleves meget velfungerende, og det 
anses for meget værdifuldt, at der med lægeordningen altid er mulighed for hurtig 
kontakt og lægefaglig vurdering. Plejehjemslægen forestår endnu ikke undervis-
ning, men der er allerede lavet aftale om undervisning i urinvejsinfektioner. 

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne giver udtryk for at trives på plejehjemmet. 

Beboere udtaler: 

• ”For mig er det godt”  

• ”Jeg oplever, at jeg er kommet i et kollektivt paradis”  

• ”Vi har en have, der næsten ligner en park – der går vi rigtigt tit” 

 

Et par beboere udtrykker tilfredshed med at bo på plejehjemmet og henviser til, 
at de oplever støtte og opbakning fra medarbejdernes side. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der i plejehjemmets organisering er fokus på at sikre tilstedeværelse af den nød-
vendige faglighed. 
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Flere beboere nævner, at de er påvirket af Corona-krisen. En beboer savner den 
vanlige træning ved fysioterapeuten, og nogle beboere taler om afsavn i forhold til 
begrænsninger i aktiviteter og socialt fællesskab. 

Et par beboere kommenterer på de fysiske rammer på plejehjemmet. En beboer 
oplever, at gangene er tomme og lange og savner mulighed for, at man kan sidde 
på gangarealer og tale med nogen. Anden beboer finder, at der er langt til 
frisøren. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever høj grad af selvbestemmelse. 

Beboere udtrykker blandt andet: 

• ”Jeg kan bestemme, hvad jeg vil” 

• ”Jeg gør kun, hvad der passer mig”  

• ”Jeg gør helt igennem det, der harmonerer med mig”  

En beboer er glad for hjælpen fra elever, da de kender beboeren godt og kommer 
over en længere periode. Beboeren udtrykker, at medarbejderne er gode til at 
lytte. 

En beboer udtrykker, at vedkommende får hjælpen på den måde, hun ønsker. 

En par beboere oplever, at medarbejderne er flinke til at spørge til deres behov, 
og at der opfordres til at sige til og fra. 

 

Flere beboere har svært ved at svare på spørgsmål om brugen af klippekortsord-
ningen. Et par beboere fortæller, at de bruger ordningen og kommer med eksemp-
ler herpå. 

Tryghed Beboerne giver udtryk for at være trygge ved at bo på plejehjemmet. Flere be-
boere henviser til den gode kontakt til medarbejderne som tryghedsskabende fak-
tor. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for. 

Beboere beskriver, at man får hjælpen, når man beder om det, og at der spørges 
ind til ønsker og vaner for, hvordan hjælpen skal leveres. Beboerne føler sig 
medinddraget i plejen. 

Beboerne er tilfredse med hjælpen til medicin, og flere beboere beskriver, hvor-
dan de selv inddrages i dele af administrationen heraf. 

En beboer beskriver oplevelse af travlhed blandt medarbejderne, men at medar-
bejderne aldrig italesætter travlheden over for beboeren. Beboeren fortæller, at 
vedkommende gerne vil have en badestol med ryglæn, men har indtrykket af, at 
dette ikke er muligt. 

 

En beboer fortæller: ”Det er så flot med medarbejdernes indsats – jeg har haft en 
meget lav vægt og har taget meget på – jeg bliver helt rørt” 

 

Beboerne beskriver, at de ved behov for at klage vil henvende sig til ledelsen eller 
medarbejderne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 
Tilsynet vurderer, at Covid-19 situationen påvirker flere af beboerne. 
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En beboer fortæller, at hun har prøvet at klage over maden, og beboeren fik ros 
for initiativet. 

En beboer har prøvet at klage over en medarbejder, og beboer oplever, at ledel-
sen tog hånd om sagen. 

En beboer har prøvet at klage over maden på et beboermøde. Beboer oplever, at 
maden herefter fik et løft. 

En beboer fortæller, at der på beboermøder bliver spurgt ind til, om der er noget 
at klage over, men det er beboers oplevelse, at det er sjældent, nogen har noget 
at klage over. 

Kontinuitet i 
støtten 

Syv ud af otte beboere giver udtryk for, at de har en kontaktperson, og at samar-
bejdet med vedkommende er godt. 

Beboerne oplever, at medarbejderne er gode til at overholde aftaler, og at alle, 
inklusive afløsere, har godt kendskab til, hvilken hjælp beboeren har brug for. 

En enkelt beboer fortæller, at kontaktpersonen pt. ikke er på job, og at der i 
stedet kommer mange forskellige medarbejdere. Beboer udtrykker dog, at ved-
kommende er tilfreds med kvaliteten af hjælpen på trods heraf. 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Tilsynet bemærker positivt, at alle beboere henviser til beboermøder, der afholdes 
en gang om måneden. Beboerne beskriver gode oplevelser hermed og finder, at 
man her kan komme med sine meninger og holdninger. Beboerne fortæller, at på 
beboermøderne drøftes mange forskellige emner, og at der er godt udbytte af 
møderne.  

En beboer udtrykker, at ”Man tager alt op, der foregår omkring maden, 
aktiviteter, regler om Corona – det er meget meget effektivt – man bliver hørt, og 
det er vigtigt”. 

 

En enkelt beboer har tidligere deltaget i brugerundersøgelser. 

 

 

 
Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til 
medarbejderne 

Alle beboere beskriver god kontakt til medarbejderne og oplever, at der kommuni-
keres i en respektfuld tone til dem. Beboerne oplever, at der er respekt omkring 
privatlivet. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den pleje og omsorg, de har brug for, og at medarbejderne 
overholder aftaler. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har gode erfaringer med kontaktpersonordningen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Beboerne har ikke umiddelbart erfaringer med brugerundersøgeler, men tilsynet vurderer, at beboerne 
oplever stor grad af medindflydelse, når der afholdes beboermøder.  
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Beboere udtrykker: 

• ”De er flinke til at snakke med mig” 

• ”Der er en fantastisk gruppedynamik på afdelingen - det er fantastisk, det 
kan lade sig gøre” 

• ”Der er ikke en finger at sætte på noget. De er søde og hjertevarme og 
overholder alle regler” 

• ”De er søde, de er smilende, og vi kommer med vittigheder” 

• ”De taler pænt til mig – der er slet ikke noget der – de taler pænt til 
alle”. 

Beboerne beskriver gode tilbud om aktiviteter og fællesskab, men at dette dog er 
noget begrænset pt. på grund af Corona-krisen. 

Beboere beskriver fællesskab med andre. 

En beboer udtrykker, at ”De arrangerer meget – fx bustur til Dyrehaven – en til to 
gange om ugen er der sang, og der er musik, og mange arrangementer i Kloster-
gården, hvor man kan sidde på altanen og følge med – der bliver gjort meget”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Et par beboere kan beskrive oplevelser i forbindelse med overgange mellem sekto-
rer. 

En beboer har været til flere undersøgelser på hospitalet og fortæller, at medar-
bejderne altid tilbyder at tage med, men beboer oplever ikke et behov for støtten. 
Beboer oplever, at medarbejderne spørger ind til, hvordan det er gået, og 
medarbejderne følger med i de meddelelser, der kommer fra behandler.  

 

Flere beboere beskriver gode oplevelser med indflytning på plejehjemmet. 

Beboere udtrykker: 

• ”Jeg er meget overrasket over flytningen fra Kildevæld til Klostergården - 
det var helt smertefrit – medarbejderne stod og tog imod – det var en 
fantastisk overgang” 

• ”Det var så skønt at flytte ind på Klostergården – jeg vejede næsten 
ingenting – og jeg tog på i vægt” 

• ”Flytningen var helt fantastisk arrangeret – flyttefolk pakkede alt, og vi 
tog på en tur og spiste frokost – så var alt pakket ud, da vi kom på 
Klostergården – det var en kæmpe oplevelse” 

• ”Det var lidt voldsomt at flytte. Forandringer kan være svære, men de 
var meget søde, og vi blev taget pænt imod”. 

 

En beboer fortæller, at det ikke var så behageligt at flytte, da den nye lejlighed er 
mindre end lejligheden på Kildevæld - dette gælder dog kun for enkelte beboere, 
som på Kildevæld boede i ægteparbolig. Beboer beskriver, at selve flytningen 
forløb uden problemer, og at flyttedagen forløb godt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever god kontakt til medarbejderne, og at der er respekt omkring 
deres privatliv. 

Tilsynet vurderer, at beboerne normalt oplever gode tilbud om aktiviteter og socialt samvær, men at 
beboerne pt. oplever afsavn og begrænsninger i mulighederne for socialt samvær på grund af Covid-19 
situationen.  
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En beboer flyttede ind fra Rehabiliteringscenter og var begejstret fra starten. 
Beboer kunne mærke, at medarbejderne var velorienteret om beboers behov ved 
indflytning. 

 

Beboerne oplever generelt godt samarbejde med medarbejderne i forhold til kon-
takten til egen læge.  

En beboer oplever dog, at kontakt til lægen går gennem medarbejderne, og at der 
tages beslutninger hen over hovedet på beboeren, fx omkring ny medicin. Beboer 
ønsker at følge med selv. Beboer oplever ikke at se lægen, hvilket beboer finder 
utilfredsstillende. På tilsynsdagen kommer en sygeplejerske og skal tage blod- og 
urinprøve, uden at beboer oplever sig informeret om formålet. Tilsynet drøfter 
beboerens oplevelser med ledelsen, som fortæller, hvordan beboeren inddrages i 
beslutninger, men at man anerkender beboerens oplevelser og vil tage hånd om 
situationen, så det fremadrettet sikres, at beboeren oplever større grad af 
medinddragelse. 

3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der er arbejdet med registreringer af urinvejsinfekti-
oner, så man har de nødvendige data til det videre arbejde med forebyggende ind-
satser på området. Medarbejderne beskriver, at der er fokus på oplæring af nye 
kolleger, så alle er bevidste om at sikre god hygiejne og bliver klædt på til at ud-
føre korrekt pleje og omsorg for beboere med inkontinensproblematikker. 

Medarbejderne beskriver, at man i hverdagen har været optaget af indflytningen 
til det nye plejehjem og sikre faste rutiner og struktur i beboernes hverdag. Med-
arbejder fortæller, at der har været mange nye beboere og nye medarbejdere, 
hvor alle skulle til at lære hinanden godt at kende. 

På flere områder har man været begrænset og udfordret på grund af Covid-19, 
men medarbejderne oplever, at man så småt er ved at finde en naturlig rytme i 
hverdagen, hvor beboernes livskvalitet er et højt prioriteret emne i fokus. Der fo-
regår løbende dialog med beboerne om, hvordan de har det, og der er netop igen 
opstartet møder mellem ledelse, medarbejdere og beboere herom. 

Beboernes måltid er et emne i fokus. Medarbejder oplyser, at der spørges ind til 
beboernes livret, og en gang om ugen serveres en beboers ønskemiddag. På hver 
afdeling har man blandt medarbejderne udnævnt en måltidspilot, hvis opgave er 
at deltage i møder med køkkenet.  

Medarbejder beskriver eksempel på, hvordan man har byttet rundt på tidspunkter 
for servering af varm og kold mad for en beboer for at imødekomme den konkrete 
beboers ønsker og som led i at støtte beboeren i at spise mere optimalt. I indsat-
sen har der været et godt samarbejde med køkkenpersonalet. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne har gode oplevelser i forbindelse med indflytningen på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever god hjælp fra medarbejderne i forhold til kontakt til fx 
læge. Tilsynet bemærker, at en beboer har oplevelser om manglende information og medinddragelse i 
forhold til kontakt til egen læge.  
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Medarbejder udtrykker, at de er fortrolige med at agere efter de nye retningslinjer 
omkring Covid-19 og anvender værnemidler, som man skal. Flere gange i løbet af 
dagen foretages ekstra rengøring på fællesarealer.  

Medarbejder beskriver, at der også er stort fokus på, at beboerne overholder gæl-
dende retningslinjer, og man støtter f.eks. beboerne i at sikre en god håndhygi-
ejne ved at tilbyde spritning af hænder, før et måltid indtages. Ved hvert måltid 
har en medarbejder som sin særlige opgave at have fokus på dette.  

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld dialog og adfærd 
over for beboerne.  

Medarbejderne nævner blandt andet: 

• Respektere beboerens ønsker og vaner 

• Øjenkontakt, når man er i dialog 

• Klar og tydelig tale 

• Udvise en venlig omgangstone 

• Henvende sig til beboerne ved at bruge deres fornavne 

• Afstemme kommunikationen efter den individuelle beboers behov 

• Fokus på kropssproget 

• Udvise en stille og rolig adfærd 

• Give sig den nødvendige tid til dialog 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Gennem beskrivelser i besøgsplanen sikres dokumentation af beboernes ønsker, va-
ner og behov, så alle medarbejdere får kendskab hertil. 

Før der tages kontakt til lægen, sikres beboerens samtykke, og efterfølgende in-
formeres beboeren om de indsatser, der vurderes behov for at igangsætte. 

Ved indflytningssamtaler afdækkes beboernes ønsker og vaner, samt hvilke forhold 
beboeren finder vigtige for vedkommendes trivsel på plejehjemmet. Medarbejder 
beskriver, at der på indflytningssamtalerne sker drøftelse af samtlige forhold, der 
vedrører beboers hverdagsliv, som f.eks. ønsker til maden, aktiviteter samt plan-
lægning og tilrettelæggelse af plejen. Derudover informeres beboeren om de 
mange tilbud, der er på plejehjemmet, så beboeren selv kan vælge til og fra. 

På afdelingsniveau afholdes beboermøder. Her gives beboerne mulighed for at ytre 
deres meninger og holdninger til det, de finder vigtigt. Beboernes spørges ind til, 
hvordan de oplever hverdagen, og om der er noget, man kan gøre anderledes og 
bedre. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at den rehabiliterende tilgang er en naturlig del af må-
den, hvorpå hjælpen leveres. Der arbejdes med den rehabiliterende tilgang både i 
plejen, tilbud om aktiviteter og træning. Hjælpen til personlig pleje leveres ud fra 
princippet om hjælp til selvhjælp, ifølge medarbejder. 

Medarbejder beskriver, at beboerne gives mulighed for at udtrykke egne mål, og 
der foregår dialog om, hvordan medarbejderne kan støtte beboerne i at nå disse. 
Medarbejder beskriver, at ofte kan der være tale om fastsættelse af mindre mål, 
som har stor betydning for beboerens trivsel. 

En medarbejder beskriver betydningen af, at der ikke blot er fokus på inddragelse 
af beboerens fysiske ressourcer, men at man også har øje for de mentale ressour-
cer, som beboeren har.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. 
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Medarbejder giver eksempel på, hvordan hun hjælper en beboer med at overskue 
hverdagen og de mange praktiske gøremål ved sammen med beboeren at lave en 
skriftlig plan over disse. På denne måde kan beboeren bedre overskue opgaverne 
og selvstændigt klare flere opgaver. 

I arbejdet med elever og studerende italesættes, hvordan man ønsker den rehabi-
literende tilgang skal komme til udtryk i plejen og omsorgen over for beboerne. 

Samarbejde 

 

Medarbejder beskriver, at man som regel altid er i telefonisk kontakt med hospita-
let, før en beboer udskrives. Hospitalet sender elektroniske adviser forud for en 
udskrivelse. 

I udskrivningsrapporten kan man orientere sig om beboerens indlæggelse og be-
handlingsforløb. 

Udveksling af informationer sker gennem formelt overlap mellem dag- og aftenvag-
ter eller gennem dokumentationen i omsorgssystemet. 

Medarbejder beskriver, at arbejdet med E-tavler netop er etableret og på trods af, 
at man endnu ikke har så meget erfaring med brugen af E-tavler, oplever medar-
bejderne allerede forbedrede muligheder for at skabe overblik over beboernes be-
hov og udfordringer. 

Der afholdes normalt tværfaglige konferencer, men disse har været sat på pause i 
en periode. I stedet har man samarbejdet via mailkommunikation og telefoniske 
samtaler. 

Medarbejderne oplever, at samarbejdet med plejehjemslægen er velfungerende, 
og at det har stor betydning for kvaliteten i indsatserne, at man let kan komme i 
kontakt med vedkommende. 

Medarbejderne beskriver, at det tværfaglige samarbejde på plejehjemmet bidra-
ger til at sikre beboernes tryghed i hverdagen, når de mærker, at alle arbejder 
hen imod samme mål. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejder beskriver, at det kan være forskelligt, hvad der giver den enkelte be-
boer tryghed, og at man i hverdagen netop skal have de små forskelle for øje. 

Medarbejderne beskriver, at trygheden for beboerne sikres gennem faste rutiner, 
struktur i hverdagen og kontinuitet i hjælpen. 

Nogle beboere finder stor tryghed ved, at de bliver orienteret om, hvornår den fa-
ste medarbejder har fri, og hvem der kommer i stedet for. For andre beboere har 
dette mindre betydning. 

Beboernes tryghed sikres ved at udvise respekt og give beboerne oplevelsen af, at 
de bliver hørt. 

I forhold til beboernes sikkerhed henviser medarbejderne til forebyggende indsat-
ser i forhold til urinvejsinfektioner, fald, ernæring og korrekt medicinadministra-
tion. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmel-
sesret og kan redegøre for, hvorledes der sker tværfagligt samarbejde.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for arbejdet med den rehabiliterende tilgang, 
og hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. 
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Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for kontrollen af dispense-
ret medicin, før den udleveres. Medarbejder pointerer, at medicin ikke er givet, 
før den er set indtaget.  

Medarbejderen fremhæver ligeledes betydningen af, at man er opmærksom på at 
svare på de eventuelle spørgsmål, som beboeren måtte have i forbindelse med 
støtten til medicinindtagelse. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Arbejdsplanen udarbejdes typisk dagen før og i et fællesskab mellem medarbej-
derne. Opgaverne fordeles efter kontaktpersonsordningen og ud fra fokus på, at 
medarbejdernes faglige kompetencer matcher beboerens kompleksitet og behov 
for pleje og omsorg. Medarbejder beskriver, at i planlægningen fordeles opgaverne 
mellem medarbejderne, så der sikres den bedst mulige helhedspleje for beboeren.  

Medarbejderne oplever, at måden de forskellige opgaver fordeles og tilrettelægges 
på er god og medvirker til, at man kommer godt igennem dagens mange opgaver. 
Ofte er der behov for at justere på planlægningen, men medarbejderne finder 
dette som en helt naturlig del af en uforudsigelig hverdag. Medarbejderne er enige 
i, at planlægningsredskabet giver et godt overblik, og ingen er i tvivl om, hvem der 
gør hvad. 

I hverdagen oplever medarbejderne, at man er gode til at tage hensyn og hjælpe 
hinanden. Medarbejder beskriver, at planlægning af opgaver omkring medicin sker 
på en måde, så man kan få den nødvendige ro til eksempelvis medicindispenserin-
gen. 

Ved observerede ændringer i beboernes tilstand sikres den nødvendige faglige 
sparring med sygeplejersken. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne beskriver, at der som sådan ikke er afsat tid til arbejdet med doku-
mentationen, men at denne foregår løbende gennem hele arbejdsdagen. Medar-
bejderne har tablets, så en stor del af dokumentationen kan foregå, mens man er 
hos beboeren. Medarbejder fortæller, at brugen af tablets gør det lettere at ind-
drage beboeren i, hvad der skal dokumenteres. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet, og når der 
opstår tvivl, kan der søges råd og vejledning ved kvalitets- og udviklingssygeplejer-
sken eller Cura-supporten. 

Medarbejderne ser gode muligheder for, at man kan gå fra til dokumentationen, 
hvis man har brug for dette. Medarbejderne oplever, at de får dokumenteret det, 
de skal, men nogle gange må man prioritere, hvad der skal dokumenteres den på-
gældende dag, og hvad der eventuelt kan vente til efterfølgende dag.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Instrukser og retningslinjer søges på KK-drevet, i mapper på kontorer eller ved 
brug af indsatskataloget. 

Instrukser om Covid-19 kan findes i instruksmapper, og disse er ophængt på op-
slagstavler. Via nyhedsbreve sikres medarbejderne ligeledes informeret om sene-
ste nyt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikker-
hed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der sikres 
overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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VAR anvendes som dagligt redskab, når man bliver i tvivl om en opgaves løsning. 
Derudover anvendes VAR i vejledningen og oplæringen af elever. Medarbejder be-
skriver, at hun netop har søgt vejledning til pleje af glasøje i instruksen på VAR.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Kontaktpersonen udarbejder besøgsplanen i samarbejde med beboeren. Man taler 
med beboeren om de forskellige emner, så besøgsplanen tager udgangspunkt i, 
hvordan beboeren ønsker plejen tilrettelagt og udført. 

I udarbejdelse af besøgsplanen er der fokus på, at denne beskrives handlevejle-
dende og individuelt, så alle medarbejdere kan udføre den pleje, som beboeren 
ønsker og er vant til, selv om man måske ikke kender beboeren så godt. 

Besøgsplanen sikres løbende ajourført, når der er ændringer. 

Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen er et vigtigt arbejdsredskab, når man 
har afløsere og vikarer på afdelingen. Det opleves tidsbesparende, at man kan 
bede afløsere og vikarer om at orientere sig i besøgsplanen, frem for at alle infor-
mationerne skal gives mundtligt.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for, at der sker udarbejdelse af handlingsanvisninger, når 
der er visiteret til en sygeplejeydelse. 

Det er primært sygeplejersken, som udarbejder handlingsanvisninger, men syge-
plejersken kan overdrage arbejdet til en social- og sundhedsassistent alt afhængig 
af, hvilken handlingsanvisning der er tale om. 

Medarbejderne beskriver, at handlingsanvisninger anvendes som dagligt redskab til 
at orientere sig i, inden en sygeplejeindsats udføres. 

Medarbejderne ser handlingsanvisningen som en form for vejledning og finder, at 
kvaliteten i handlingsanvisningerne er god, og at man får de oplysninger, man har 
brug for til at kunne udføre opgave på den rigtige måde. 

 

 

 

 

 

3.4 KONTROL AF DEN SUNDHEDSFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til VAR, samt hvor der kan søges instrukser og vejled-
ninger. Tilsynet vurderer, at ovenstående anvendes som dagligt arbejdsredskab. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har forståelse for arbejdet med besøgsplanen og hand-
lingsanvisninger. 
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Emne Data 

Stillingtagen til hel-
bredstilstande 

Der gennemgås helbredstilstande for fem beboere. 

I forhold til alle beboere er der taget stilling til alle problemområder i helbreds-
tilstande. 

Sammenhæng i do-
kumentationen 

Hos alle beboere er der overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens 
aktuelle helbredsmæssige situation, den medicinske behandling og de sygepleje-
faglige indsatser. 

 

Tilsynet bemærker, at tre beboere har fået udleveret PN-medicin, hvilket er do-
kumenteret. Tilsynet konstaterer, at der i alle tre tilfælde mangler dokumenta-
tion af effekten heraf.  

 

 

Mål 2: Kvaliteten af medicin-dispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

Medicindokumentationen overholder gældende retningslinjer i forhold til alle be-
boere, som modtager hjælp til medicindispensering. 

For tre beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger i forhold til ydelsen. Til-
synet bemærker positivt, at handlingsanvisningerne for medicindispensering er 
beskrevet handlevejledende og individuelt, der linkes til VAR, og beboers sam-
tykke fremgår.  

 

For to beboere observeres følgende mangler: 

• Handlingsanvisning for medicindispensering er ikke handlevejledende og 
tilstrækkeligt individuelt beskrevet. Der er kun beskrevet informationer 
om apotek, egen læge og beboers samtykke. For samme beboer bemær-
ker tilsynet, at handlingsanvisning for støtte til medicin beskriver opga-
ver relateret til medicinudlevering morgen og frokost. Beboer får også 
medicin om aftenen, som ikke er beskrevet. 
Tilsynet bemærker yderligere, at der under observationer er beskrevet 
notat om, at der er efterdoseret et præparat. 

 

• Handlingsanvisning for medicindispensering er sparsomt udfyldt og inde-
holder kun informationer om, at der er dosisdispensering og sidedispen-
sering, og at dette er personalets ansvar. 

 

Yderligere ses hos fire beboere relevante oplysninger i forbindelse med ydelsen 
beskrevet under ”Generelle medicinoplysninger”. Der fremgår navn og telefon-
nummer på apotek, information om bestilling/levering, navn på den medicinan-
svarlige, samt hvor medicinen opbevares.  

Hos en beboer er der kun delvis udfyldelse af generelle medicinoplysninger. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende 
kvalitet, og der ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens aktuelle helbredsmæssige 
situation, den medicinske behandling og de sygeplejefaglige indsatser. 

Tilsynet vurderer dog, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre dokumentation af effek-
ten af PN-medicin. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 
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Mål 3: Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

Tre beboere får hjælp til medicinadministration i forbindelse med f.eks. hudli-
delse, inhalationer og smerteplaster. 

Medicindokumentationen på medicinskema overholder gældende retningslinjer.  

Der er udarbejdet handlingsanvisning på medicinadministrationen, som er be-
skrevet handlevejledende og individuelt. Der linkes til VAR, og der er beskrevet 
opfølgningsdato. Beboers samtykke er dokumenteret. 

 

 

Mål 4: Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende 

Emne Data 

Handlingsanvisninger Ved gennemgang af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser, ud over medicin, 
ses eksempler på handlevejledende og ajourførte handlingsanvisninger. 

Der henvises til VAR i handlingsanvisninger, og der foreligger dato for opfølg-
ning. Beboerens samtykke til indsatserne er dokumenteret. 

Under observationer fremgår relevante notater i forhold til beboernes helbreds-
tilstand, og der ses dokumentation i forhold til måling af blodtryk og vægt. 

Tilsynet observerer dog følgende mangler i forhold til to beboere. 

• Der er udarbejdet handlingsanvisning for ernæringsscreening og ernæ-
ringsindsats. Der er ikke overensstemmelse imellem beskrivelser i de to 
handlingsanvisninger, idet der beskrives forskellige intervaller for vægt-
målinger. 

• Der mangler beboers samtykke i handlingsanvisning for sårpleje 

3.5 KONTROL AF DEN SOCIAL- OG PLEJEFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Kvaliteten af dokumentationen i ’generelle oplysninger’ 

Emne Data 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering har 
delvise mangler. Ligeledes konstateres delvise mangler hos en beboer i forhold til dokumentationen af 
generelle medicinoplysninger. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at der ikke foretages efterdi-
spensering af medicin. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicinadministration er 
særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i forhold til sygeplejeydelser, ud over medicin, har 
enkelte mangler. 
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Er borgerens me-
string, motivation, 
ressourcer og livshi-
storie udfyldt i gene-
relle oplysninger? 

For fem beboere ses beskrivelser af mestring, motivation, ressourcer og livshi-
storie under generelle oplysninger. 

Er beskrivelserne i 
generelle oplysnin-
ger beskrevet, så de 
er af generel værdi 
for borgerforløbet? 

For alle beboere er beskrivelserne under generelle oplysninger af værdi for bor-
gerforløbet. 

Tilsynet observerer, at beskrivelserne indeholder detaljerede oplysninger, der er 
relevante i forhold til at sikre beboerens trivsel og livskvalitet samt i forhold til 
at sikre dokumentationen af vaner, ønsker, særlige behov og interesser. 

 
Mål 2: Kvaliteten af borgerens ’besøgsplan’  

Emne Data 

Er der oprettet en be-
søgsplan? 

Der er oprettet besøgsplan for alle beboere. 

Er besøgsplanen ’handle-
anvisende’ ift. de indsat-
ser som borgeren er     
tildelt? 

For tre beboere er besøgsplanen handlevejledende og individuelt beskrevet i 
forhold til de visiterede indsatser. 

For to beboere konstateres delvise mangler, jf. beskrivelserne under næste 
felt. 

 

Tilsynet bemærker dog, at for fire beboere er handlingsanvisning for klippe-
kort kun udfyldt med standardtekst og således ikke individuelt og handlevej-
ledende beskrevet. For en beboer er handlingsanvisning for klippekortet 
handlevejledende og individuelt beskrevet. 

 

Yderligere bemærker tilsynet, at hjælpen til praktisk støtte typisk ikke er 
tilstrækkelig handlevejledende og individuelt beskrevet. Dette ses kun i for-
hold til en enkelt beboer. 

Er Besøgsplanen indivi-
duel og brugbar ift. 
hvordan borgerens øn-
sker og behov imøde-
kommes, når der udføres 
personlig pleje og prakti-
ske opgaver?  

 

I forhold til tre beboere fremgår beskrivelser af beboerens ønsker og behov i 
relation til udførelse af hjælpen til personlig pleje. 

Den rehabiliterende tilgang ses dokumenteret på særdeles tilfredsstillende 
måde både i forhold til personlig pleje, aktiviteter, medicinadministration 
og indsatser, der bidrager til beboerens livskvalitet. For en beboer ses yder-
ligere særdeles tilfredsstillende beskrivelse af beboerens behov for struktur, 
og hvordan medarbejderne kan støtte beboeren heri. 

 

I forhold til to beboere foreligger dokumentation af sundhedsfremmende og 
forebyggende indsatser ved fokus på væskeindtagelse, hudpleje og mundhy-
giejne. 

Tilsynet bemærker, at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser såle-
des ikke beskrives konsekvent. 

 

Tilsynet konstaterer følgende mangler i forhold til to beboere: 

• For en beboer mangler hjælpen for dag helt at blive beskrevet 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger er af særdeles tilfredsstillende kva-
litet. 
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• For anden beboer mangler handlevejledende beskrivelse af hjælpen 
til bad. 

 

Idet det konstateres, at hjælpen til praktisk støtte ikke konsekvent beskri-
ves, indgår der således heller ikke dokumentation af beboerens behov og øn-
sker i forhold hertil. 

Er der i besøgsplanen 
henvist til handlingsan-
visningen for en evt. 
’Støtte til indsats’? 

(handlingsanvisning til 
en opgaveoverdraget sy-
geplejeindsats) 

I forhold til tre beboere er der udarbejdet handlingsanvisning for en opgave-
overdraget sygeplejeindsats relateret til medicinudlevering, kompressions-
behandling og stomipleje. Der henvises til handlingsplanen i besøgsplanen. 

 

I forhold til to beboere mangler henvisning til relevante handlingsanvisnin-
ger. 

Er der sammenhæng 
mellem funktionsevnetil-
stande, generelle oplys-
ninger og besøgsplanen? 

I forhold til tre beboere er der sammenhæng mellem beskrivelserne i funkti-
onsevnetilstande, generelle oplysninger og besøgsplanen. 

I forhold til to beboere observeres mangler, idet besøgsplanen ikke er ud-
fyldt tilstrækkelig handlevejledende. 

Er det i besøgsplanen 
henvist til en evt. for-
flytningsplan? 

Der foreligger forflytningsplan i forhold til en beboer, hvor dette skønnes re-
levant. 

Der ses ikke henvisning hertil i besøgsplanen.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen i besøgsplaner generelt er handlevejledende og individuelt be-
skrevet i forhold til hjælpen til personlig pleje, og at denne generelt indeholder beskrivelser af, hvorle-
des der sikres en rehabiliterende tilgang i leveringen af hjælpen.  

Tilsynet vurderer dog, at besøgsplaner har delvise mangler i forhold til at fremstå handlevejledende be-
skrevet, hvad angår hjælpen til praktisk støtte og den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. 
Dette ses ikke konsekvent dokumenteret hos alle beboere. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at handlingsanvisning for 
klippekortsordningen er udarbejdet handleanvisende og individuelt. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at der sker henvisning til 
handleanvisninger i forhold til opgaveoverdragede indsatser. Dette ses ikke konsekvent dokumenteret 
hos alle beboere. 
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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 i det virtuelle tilsyn er henholdsvis interview med ledelse og gruppeinterview med 
medarbejdere. Interviews vil foregå ved brug af Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatformen 
Teams. Derudover vil der blive gennemført telefonisk interview med udvalgte beboere. Der udtages stik-
prøver af dokumentationen. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en viden om kvaliteten af 
de ydelser, som beboerne modtager på plejehjemmet. Der indgår således ikke observationer på pleje-
hjemmet i dataopsamlingen. 

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 plejehjemmets 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” og den ud-
arbejdede drejebog for virtuelle tilsyn på plejehjem. Tilsynet foretages i dagtimer.  

 

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. 

 

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 

 

Tak for den fine rapport.  

Vi har kun et par bittesmå kommentarer til rapporten: 

  

På s. 9: Under UTH står der, at der er indberettet fald og medicin. Der bør stå bl.a., da der også er indbe-
rettet andre ting fx infektioner.  
BDO: Tilrettet 

  

På s. 9, står der afdelingssygeplejerske – kan det rettes til afdelingsleder, som der har stået i resten af 
rapporten. 

BDO: Tilrettet 

  

På s. 13, står der nederst ”den nye lejlighed er mindre end lejligheden på Kildevæld”. Det er korrekt, at 
dette er tilfældet for en enkelt beboer. Mon det kan tydeliggøres, at dette kun gælder for enkelte be-
boer, som på Kildevæld boede i ægteparbolig? 

BDO: Tilrettet 

  

På s. 18, står der ”sygeplejersker uddelegerer arbejde til social- og sundhedsassistenter”.  Det korrekte er 
sygeplejersker opgaveoverdrager til social- og sundhedsassistenter. 

BDO: Tilrettet 

  

  

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. 


