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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 Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Verdishave, Tartinisvej 31, 2450 København SV 

Leder: Iben Børgesen 

Antal boliger: 70 boliger 

Dato for virtuelt opfølgende tilsynsbesøg: Den 25. marts 2021 (Gældende for tilsynsåret 2020) 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Interview af 7 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper, 1 social- og sundhedsassi-
stent, 1 sygeplejerske) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig og social- og plejefaglig dokumentation 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, manager og sygeplejerske 

Gitte Ammundsen, senior manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et virtuelt uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Verdis-
have. Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Den samlede tilsynsvurdering er givet på baggrund af, at plejehjemmet som opfølgning på det ordinære 
tilsyn, der blev gennemført i november 2020, har indført specifikke og relevante indsatser, der vurderes 
allerede at have haft en effekt. Herunder ses blandt andet forbedringer i forhold til beboernes oplevelse af 
livskvalitet og selvbestemmelse og øget kendskab til kontaktpersonsordningen. På dokumentationsområdet 
vurderer tilsynet ligeledes, at der er sket forbedringer, hvor kvaliteten af dokumentationen er højnet, lige-
som medarbejdernes viden herom. Det er således tilsynets vurdering, at der findes et solidt kvalitetsarbejde 
på plejehjemmet, men at der fortsat mangler enkelte forhold for, at det er helt optimalt. 

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet meget målrettet og relevant med opfølgning på anbefalin-
ger fra det ordinære tilsyn. Der er indført specifikke indsatser, der medvirker til at styrke og udvikle kvali-
tetsarbejdet, og det er tilsynets vurdering, at plejehjemmets organisering i højere grad understøtter det 
systematiske kvalitetsarbejde. 

 

Tilsynet har talt med i alt syv beboere og vurderer på baggrund heraf, at beboerne i høj grad oplever 
livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag på plejehjemmet. Dette vurderes som en tydelig 
forbedring fra det ordinære tilsyn. Dog er beboernes kendskab til klippekort varierende, hvor to beboere 
giver udtryk for, at ordningen ikke længere anvendes.  

Beboerne oplever at få den hjælp, de har brug for, og de er tilfredse med kvaliteten heraf. Det er tilsynets 
vurdering, at beboerne i høj grad oplever kontinuitet i den hjælp, de modtager, hvor beboerne samtidig har 
kendskab til deres kontaktperson. Beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der 
foregår en respektfuld og anerkendende kommunikation, og at der er gode muligheder for aktivitet og socialt 
samvær på plejehjemmet.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever gode overgange mellem sektorer. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til de indsatser og fokusområder, der blev iværksat som 
opfølgning på det ordinære tilsyn og fagligt reflekteret kan redegøre for disse.  

Medarbejderne har særdeles tilfredsstillende fokus på beboernes selvbestemmelsesret og respektfuld kom-
munikation. Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever, at der mangler overblik i forhold til 
anvendelsen af klippekort. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan der arbejdes reha-
biliterende i forbindelse med levering af hjælp til pleje og praktiske opgaver og for, hvordan der skabes 
sammenhæng i beboernes indsatser. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er særdeles fagligt re-
flekterede i forhold til, hvordan der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange omkring plejen og dokumenta-
tionen. Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever niveauet af forstyrrelser som mindre 
tilfredsstillende, hvilket er særligt problematisk i forbindelse med medicindispenseringen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ved, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. 

Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisnin-
ger, hvilket er en tydelig forbedring fra det ordinære tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at arbejdsredska-
berne anvendes som tiltænkt. 
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Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande ligger på et godt og tilfredsstillende 
niveau. Tilsynet konstaterer kun en enkelt mangel, der hurtigt kan rettes op på. 

Medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer.  

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger relateret til opgaver omkring 
medicindispensering, medicinadministration og sygeplejeindsatser ud over medicin generelt er af meget 
tilfredsstillende kvalitet. Tilsynet bemærker dog, at der i enkelte tilfælde mangler udarbejdelse af hand-
lingsanvisning eller dokumentation for beboerens samtykke til indsatsen. Tilsynet konstaterer således, at 
plejehjemmet bør fortsætte det målrettede arbejde med kvalitetssikringen for at nå helt i mål hermed. 

Kvaliteten af ”Generelle medicinoplysninger” er særdeles tilfredsstillende. 

 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger er af særdeles tilfredsstillende kvalitet, 
og at oplysningerne er af generel værdi for borgerforløbet. 

Dokumentationen i besøgsplaner er generelt af tilfredsstillende kvalitet. Besøgsplaner fremstår generelt 
handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte, og 
indeholder beskrivelser af, hvorledes der sikres en rehabiliterende tilgang i leveringen af hjælpen.  Besøgs-
planer indeholder relevante beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. I to ud af fem 
besøgsplaner konstateres delvise mangler i forhold til, at beskrivelserne fremstår ajourførte og tilstrækkelig 
handlevejledende beskrevet. I alle besøgsplaner sker henvisning til udarbejdede handlingsanvisninger for 
opgaveoverdragede indsatser og beboerens forflytningsplan. Der ses sammenhæng mellem beskrivelserne i 
funktionsevnetilstande, generelle oplysninger og besøgsplanen.  

Tilsynet vurderer, at der med fordel kan rettes et fagligt fokus på at sikre en mere individuel udarbejdelse 
af handlingsanvisningen for klippekortet, og at der sker dokumentation af brugen heraf. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder oplever en 
del forstyrrelser under medicindispenseringsopga-
ven. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt 
fokus på, hvordan der kan skabes mere synlighed om-
kring medicindispenseringsopgaven, og dermed mere 
ro til medarbejdernes fordybelse og koncentration, 
når opgaven udføres.  

 

Tilsynet anerkender plejehjemmets målrettede 
indsatser i forbindelse med kvalitetsarbejdet om-
kring den sundhedsfaglige samt social- og pleje-
faglige dokumentation. 

Tilsynet bemærker, at både den sundhedsfaglige 
og social- og plejefaglige dokumentation stadig 
har enkelte og delvise mangler i forhold til at leve 
op til gældende krav på området. 

 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet fortsætter de 
målrettede indsatser i forhold til at sikre den nød-
vendige kvalitet i dokumentationen. 
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Tilsynet bemærker, at handlingsanvisninger for 
klippekortsordningen generelt kun er udarbejdet 
med standardtekst, og at der ikke konsekvent sker 
dokumentation ved brugen af klippekortsordnin-
gen. 

Videre bemærker tilsynet, at medarbejderne ita-
lesætter, at man godt kan blive bedre til at sikre 
det nødvendige overblik over brugen af klippe-
kortsordningen. 

Tilsynet bemærker yderligere, at beboernes 
kendskab til klippekort er varierende, hvor to be-
boere giver udtryk for, at ordningen ikke længere 
anvendes. 

 

Tilsynet anbefaler, at der rettes et fagligt fokus på 
at sikre den nødvendige kvalitet i dokumentationen 
omkring klippekortet, og at der således skabes godt 
overblik over beboernes brug heraf. 
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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 

 

Det opfølgende tilsyn indledes med, at ledelsen redegør for de specifikke indsatser, 
der er iværksat på baggrund af anbefalinger fra det ordinære tilsyn, som blev ud-
ført i november 2020. Her modtog plejecentret anbefalinger vedrørende dokumen-
tationen, herunder medarbejdernes faglige forståelse heraf samt konkrete beboer-
oplevelser og beboernes kendskab til kontaktpersonsordningen.  

Ledelsen fortæller, at der indledningsvist blev udarbejdet en handleplan med kon-
krete handlinger til alle anbefalinger. I forhold til dokumentationsområdet er der 
iværksat flere indsatser med blandt andet støtte fra forvaltningens sundhedsfaglige 
konsulenter. Der er gennemført undervisning, herunder sidemandsoplæring og un-
dervisning ved udviklingssygeplejersken i mindre grupper. En del af undervisningen 
har været tilrettelagt på en måde, så medarbejdernes faglige forståelse for arbej-
det med FSIII og den røde tråd i Cura blev styrket. Der er indført tjeklister for den 
sundhedsfaglige dokumentation, hvor der arbejdes med tidsfrister for dokumentati-
onen hos nye beboere, og faggruppernes forskellige ansvar er tydeliggjort. Der ud-
føres audit på den sundhedsfaglige dokumentation, hvilket medvirker til at skabe 
læring hos medarbejderne, og der er kommet en større opmærksomhed på anven-
delse af vejledninger. Ifølge ledelsen har der været et stort engagement hos med-
arbejderne, der oplever arbejdet som meningsfuldt. Indsatserne har bidraget til 
større forståelse for dokumentationen og de forskellige arbejdsområder, hvor med-
arbejderne udtrykker, at de føler sig bedre klædt på. Ledelsen beskriver, at der 
fortsat skal arbejdes med dokumentationen, som kræver kontinuerlig opfølgning.  

Anbefaling vedrørende de konkrete beboeroplevelser er der fulgt op ved forstan-
der, som har haft dialog med både beboere og medarbejdere, og der er arbejdet 
med at øge beboernes kendskab til kontaktpersonsordningen.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller, at der ud over indsatserne omkring den sundhedsfaglige doku-
mentation er indført e-tavler, som bidrager til at skabe overblik. Herudover henvi-
ses til tilbagemeldinger fra det ordinære tilsyn, hvor der ikke er yderligere tilføjel-
ser hertil.  

 

 

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

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Der arbejdes videre med de risiko- og problemområder, som blev italesat ved det 
ordinære tilsyn. Herudover beskriver ledelsen, at der planlægges undervisning i 
faglige emner som fx neurologi. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet målrettet og relevant med opfølgning fra det ordinære 
tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der er indført specifikke indsatser, der medvirker til at styrke og 
udvikle kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet videre med kendte risiko- og problemområder. 
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Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Som en tilføjelse til de organisatoriske forhold beskrevet i tilsynsrapport fra det or-
dinære tilsyn er der foretaget en ændring, hvor plejehjemmets kvalitetsteam og 
Cura-læringsteam er slået sammen. Baggrunden herfor er stor udskiftning og ikke 
tilstrækkelig aktivitet. Der er fremadrettet indført møder efter en fast kadence, 
hvor det også er kvalitetsteamet, der arbejder videre med Cura som en del af For-
bedringsindsatsen. Ledelsen fortæller, at det er besluttet, at sygeplejerskerne er 
en del af kvalitetsteamet. 

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne udtrykker alle, at de er glade for at bo på plejehjemmet, hvor de ople-
ver at få den hjælp og støtte, som de har behov for i hverdagen. En beboer fortæl-
ler, at medarbejderne hjalp med at lave kaffe og gøre klar til gæster til beboers 
fødselsdag, hvilket beboer var glad for. En anden beboer udtrykker, at dagen går 
hurtigt, og at man aldrig føler sig alene. Beboer siger samtidig, at der er fint og 
lyst på plejehjemmet, og at der er en god udsigt.  

To af beboerne beskriver, at de ikke har boet på plejehjemmet længe, og at de 
fortsat er ved at vænne sig til at bo på plejehjemmet. Hertil giver beboerne ud-
tryk for, at medarbejderne støtter beboerne i deres nye hverdag.   

Herudover udtrykker beboerne blandt andet: 

• ”Jeg synes da godt om det” 

• ”Jeg er glad for at være her” 

• ”Her er dejligt at være – alle er søde og venlige” 

• ”Jeg ville gerne kunne klare mig selv, men det kan jeg ikke, så det er godt 
jeg kan få hjælp” 

• ”Det er et dejligt sted - en oase midt i byen. Her er søde medarbejdere. 
Jeg går ture hver dag i nærmiljøet, og når jeg skal til frisør, tager jeg 
Flex Trafik. Medarbejderne er søde til at hjælpe mig” 

• ”De gør, hvad de kan for at gøre det bedre – De er meget hjælpsomme og 
søde”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever alle selvbestemmelse, hvor de beskriver, at medarbejderne 
spørger ind til deres ønsker og behov. En beboer fortæller, at beboer selv er med 
til at bestemme tidspunktet for hjælpen, og hvilket tøj beboer skal have på. En 
anden beboer siger: ”Det har jeg egentlig ikke tænkt over”, men tilføjer, at be-
boer selvfølgelig er med til at bestemme flere ting. Beboerne siger også: 

• ”Når der er nogle ting, så kan vi selv vælge” 

• ”De er gode til at hjælpe mig og spørger altid, om der er noget, jeg har 
brug for. Men jeg er meget selvhjulpen”.  

En beboer kan ikke besvare spørgsmål omkring klippekort, grundet nedsat hørelse 
og manglende forståelse af spørgsmålet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering i højere grad understøtter det systematiske kvalitets-
arbejde. 
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Tre beboer giver udtryk for at have kendskab til klippekortsordningen, hvoraf en 
beboer siger: ”Jeg kan se, at de kører med cyklen – det vil jeg gerne”. De to andre 
beboere udtrykker, at ordningen ikke anvendes på nuværende tidspunkt. Hertil si-
ger den ene beboer: ”Jeg ved ikke, hvorfor de har ødelagt den, for det var en god 
ordning”.  

Øvrige beboere giver udtryk for, at de ikke har kendskab til ordningen. Hertil be-
mærker tilsynet, at to af beboerne fortæller om aktiviteter, der kan være klippe-
kortsaktiviteter, som fx at medarbejderne kommer ind og snakker med beboer, el-
ler at beboer tilbydes at gå en tur. 

Tryghed Alle beboere giver udtryk for at opleve tryghed ved den støtte og hjælp, som de 
modtager på plejehjemmet. Beboerne begrunder trygheden med, at der er medar-
bejdere til stede i døgndrift, og at de altid kan få hjælp, når de har behov for det. 
De siger fx: 

• “Vel nok, at jeg kan få fat på et menneske, hvis jeg har brug for det” 

• ”Det er jo det, at der er nogen hele tiden, så der er nogen, hvis man har 
brug for det” 

• ”Jeg ved godt, at der har været en del problemer med plejehjem, men 
det eksisterer ikke her” 

• ”At der er orden i tingene, og at man får det, man beder om” 

• “Man skal bare sige et eller andet, og så kommer der nogen” 

• “Det er det, at der er nogle flinke mennesker omkring mig” 

• ”Når jeg trykker på nødkaldet, så kommer de”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Flere af beboerne giver udtryk for, at de er selvhjulpne i forhold til forskellige 
dele af den personlige pleje, men at de samtidig oplever at få den hjælp, som de 
har behov for. Beboerne beskriver samtidig, at de er tilfredse med kvaliteten af 
hjælpen, både i forhold til den personlige pleje og den praktiske støtte, fraset en 
beboer, som mener, at rengøringen kunne være bedre. Beboerne fortæller: 

• “Jeg hjælper til med at vaske under armene og smører og sådan noget” 

• ”Der bliver gjort rent en gang om ugen, og det er jeg meget tilfreds med” 

• ”Jeg ordner selv bad og sådan noget” 

• “Jeg kan godt selv vaske mig til hverdag, men de hjælper mig med bad” 

• ”Jeg klarer så meget som muligt” 

• ”Ja, men jeg er mest selvhjulpen. Meget søde og flinke medarbejdere, der 
lytter, hvis man har behov for noget”. 

• ”Jeg skal have hjælp til alt ting, og det får jeg”. 

  

Beboerne beskriver alle, at de får den ordinerede medicin på de aftalte tidspunk-
ter. Flere af beboerne har lavet aftaler med medarbejderne om selv at tage tab-
letterne, hvilket de udtrykker tilfredshed med. De siger: 

• ”De hælder dem bare op, og så tager jeg dem selv” 

• ”Jeg får pillerne om aftenen, så jeg kan tage dem tidligt, når jeg vågner” 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hver-
dag på plejehjemmet, hvilket vurderes som en tydelig forbedring fra det ordinære tilsyn.  

Det er tilsynets vurdering, at beboernes kendskab til klippekort er varierende, hvor to beboere giver 
udtryk for, at ordningen ikke længere anvendes. 
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• ”Jeg får udleveret den dispenserede medicin, og så klarer jeg selv resten. 
De kontrollerer lige, om medicinen er rigtig, og så får jeg den”. 

Beboerne udtrykker forskellige handlinger, hvis de oplever utilfredshed eller øn-
sker at klage. Flere af beboerne tilføjer samtidig, at der ikke er noget at klage 
over, hvor en beboer fx siger: ”Jeg kan ikke sige noget dårligt - der er ikke noget 
at klage over”.  

En beboer fortæller, at vedkomne sammen med to øvrige beboere har klaget over 
maden, hvilket blev taget vel imod og førte til konkrete ændringer.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Seks ud af de syv beboere giver tydeligt udtryk for at have kendskab til deres kon-
taktperson, som de alle beskriver at være glade for. En beboer mener ikke at have 
en kontaktperson, men siger samtidig: ”De siger, at de kender mig godt, og de si-
ger, at de har prøvet at hjælpe mig før. Men jeg husker ikke så godt”.  

Flere af beboerne fortæller, at der godt kan komme forskellige, men at det ikke er 
problematisk, da alle medarbejdere ved, hvilken hjælp beboerne har behov for. 

Beboerne giver udtryk for, at der bliver fulgt op på aftaler. 

Beboerne udtrykker fx: 

• ”Hun kommer med min morgenkaffe, og sidder og sludrer lidt og hygger 
om mig” 

• ”Det er hende, der kommer om morgenen og får mig op”  

• ”Hun er meget dygtig” 

• ”Det er ligesom jeg kender hende rigtigt godt” 

• ”Jo, det har jeg da selvfølgelig”  

• ”Min kontaktperson kender mig godt, og hun kender også min søn”. 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

To af beboerne fortæller, at de måske tidligere har deltaget i interview eller har 
modtaget et spørgeskema, men at de ikke helt kan huske det.  

Herudover har beboerne ingen erfaring med organisatorisk borgerinddragelse. 

 

 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne giver udtryk for at have god kontakt med medarbejderne, hvor dialogen 
foregår i en venlig og ordentlig tone. Beboerne oplever også, at medarbejderne 
udviser respekt for deres privatliv, hvor de fx oplever, at medarbejderne banker 
på døren, inden de går ind i boligen. Beboerne siger blandt andet: 

• ”De taler pænt til mig – men det kræver også, at jeg taler ordentligt til 
dem” 

• “De er meget venlige og hjælpsomme”  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den hjælp, de har brug for, og at de er tilfredse med kvali-
teten heraf. Det er tilsynets vurdering, at beboerne i høj grad oplever kontinuitet i den hjælp, de mod-
tager, hvor beboerne samtidig har kendskab til deres kontaktperson. 

Tilsynets samlede vurdering -  

Ingen bemærkning fra tilsynet. 
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• ”De kommer da ikke bare brasende, de banker da på døren, inden de kom-
mer ind” 

• ”De banker altid på, inden de kommer ind, og undskylder, hvis der sidder 
en besøgende”  

• ”De er søde og flinke alle sammen – også til at hjælpe en” 

• ”Man kan godt opleve, at de kommer ind og snakker lidt med en” 

 

Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter, som foredrag, film og banko. En-
kelte beboere fortæller samtidig, at Covid-19 restriktionerne naturligt begrænser 
omfanget af aktiviteter og socialt samvær, hvor det fx ikke er muligt at samles 
mange sammen. Beboerne udtrykker forståelse for situationen, men glæder sig 
samtidig til restriktionerne ophører. En anden beboer fremhæver, at der under Co-
vid-19 fortsat er tilbud om forskellige aktiviteter. Beboerne siger fx: 

• ”Der er både gymnastiskafdeling og sådan” 

• ”Der er foredrag, og vi spiller banko” 

• ”I starten var vi mange ved bordet, men nu sidder vi lidt færre” 

• ”Til eftermiddag skal vi høre om Bornholm” 

• ”Der sker noget ind imellem, men jeg har ikke deltaget i det”  

• ”Selv under Corona-tiden har de tilbudt aktiviteter som banko, sang og 
quiz. Det har været meget hyggeligt”  

• ”Vi har siddet i spisestuen på afdelingen, og så er vi blevet underholdt. 
Lige nu må vi også deltage i underholdning på en anden afdeling”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange En beboer fortæller om en indlæggelse for år tilbage, hvor beboer glædede sig til 
at komme tilbage på plejehjemmet.  

To af beboerne beskriver, at der er et godt samarbejde mellem plejehjemmet og 
huslægen, hvor der er dialog med lægen ved behov.  

To beboere fortæller om indflytningen på plejehjemmet, som de begge beskriver, 
er gået godt. Beboerne fortæller dog, at de ikke mindes, at der er afholdt indflyt-
ningssamtale eller på anden vis er talt med dem om deres vaner og rutiner. Bebo-
erne siger: 

• ”Jeg er blevet taget godt imod, men der har ikke været nogle samtaler” 

• ”Jeg mindes ikke, at der er holdt en indflytningssamtale”. 

Oplevelserne er gennemgået med ledelsen, som italesætter, at der normalt ved 
indflytningen afholdes en samtale, hvor der spøges ind til beboerens ønsker, vaner 
og behov, men at denne ikke nødvendigvis omtales som en ”indflytningssamtale”. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der fo-
regår en respektfuld og anerkendende kommunikation. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever 
gode muligheder for aktivitet og socialt samvær. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever gode overgange mellem sektorer.  
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3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller indledningsvis, at de efter sidste tilsyn blev informeret 
om resultatet. Herefter var der øget fokus på dokumentationen, hvor der har væ-
ret undervisning målrettet faggrupperne. Efterfølgende er der afsat tid til opfølg-
ning, hvor medarbejderne har gennemgået og opdateret journalerne. 

Medarbejderne oplever tiden til dokumentationsopgaven generelt prioriteres. 

Undervisningen beskrives som værende god, hvor der har været mulighed for at 
stille spørgsmål. Medarbejderne fortæller, der har været en fælles ”korpsånd” og 
et ønske om at få det til at fungerer. De oplever at have udviklet sig, hvor deres 
kompetencer inden for dokumentationsområdet er øget. Dette har blandt andet 
ført til, at medarbejderne hurtigt kan identificere mangler i dokumentationen.  

Medarbejderne fortæller også, at der er arbejdet med kontaktpersonsordningen, 
hvor der har været fokus på at øge beboernes kendskab til deres kontaktperson. 
Der er fx sat sedler op på beboernes køleskab med navn på kontaktpersonen, og 
ordningen er italesat over for beboerne.  

Der er også opsat opslagstavler op på fællesarealer med information om aktivite-
ter. Informationen skal medvirke til, at beboerne har mulighed for at følge med i 
deres egen hverdag og mindske følelsen af, at der ikke foregår aktiviteter på ple-
jehjemmet. Tavlerne er også en støtte til beboere med nedsat hukommelse. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for, hvad der efter deres vurdering er vigtig i kommunika-
tionen med beboeren, herunder: 

• Have en dialog og spørge ind til beboeren 

• Være i øjenhøjde med beboer 

• Ikke snakker hen over hovedet på beboeren 

• Sikre, at beboeren er en del af planen 

• Have respekt for, at det er beboers hjem. 

I forhold til beboere med demens tilføjer medarbejderne følgende: 

• Have tid og være nærværende 

• Opmærksomhed på kropssprog og mimik 

• Anvende guidning  

• Ikke tale i lange og komplicerede sætninger 

• Tilpasse jargonen til den enkelte beboer 

• Begrænse informationer, og tilpasse det til beboeren. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

På plejehjemmet arbejdes der med livshistorie og indflytningssamtale, hvor der 
spørges ind til beboernes vaner og rutiner. 

Medarbejderne fremhæver vigtigheden i at spørge ind til og samarbejde med be-
boerne, fx om en beboer ønsker bad. Hertil kan badet planlægges på tidspunkter, 
der imødekommer beboernes ønske.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til de indsatser og fokusområder, der blev iværksat 
som opfølgning på det ordinære tilsyn, og fagligt reflekteret kan redegøre for disse. 
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Det fremhæves, at beboernes behov og ønsker dokumenteres, hvilket understøt-
ter, at der kontinuerligt arbejdes med, at plejen udføres i respekt til beboers ruti-
ner og vaner.  

Medarbejderne italesætter, at pårørende inddrages, hvor de oplever at have et 
godt samarbejde med de pårørende, hvor der fx laves konkrete aftaler om telefo-
nisk kontakt ved ændringer. Plejehjemmet skal opleves som et åbent sted, hvor 
pårørende til enhver tid kan komme i kontakt med medarbejderne. Pårørende kan 
også bidrage med viden om beboers livshistorie, herunder ønsker, vaner og mål. 

 

Klippekortet anvendes ifølge medarbejderne i samarbejde med beboer til fx at 
hente varer eller gå en tur. Klippene dokumenteres i Cura, hvor det også er muligt 
at danne sig et overblik. Medarbejderne italesætter, at anvendelsen af klippekort 
ikke er skemalagt, men at det planlægges situationsbestemt. Direkte adspurgt be-
skriver medarbejderne, at de oplever, at overblikket over anvendelse af klippekort 
kan blive bedre, og at det ofte er klippekort, der aflyses, når bemandingen er 
presset. Dette beskrives som ærgerligt, da klippekort bidrager til at skabe livskva-
litet.  

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at den rehabiliterende indsats handler om at anvende de 
ressourcer, beboerne har, og lade dem gøre de ting, som de kan selv, for på den 
måde at opretholde deres funktionsniveau. Medarbejderne benytter sig af guidning 
og motivation i det rehabiliterende arbejde og beskriver, at de har stor opmærk-
somhed på at udvise ro og nærvær, hvilket bidrager til, at beboerne oplever, at 
der er tid til opgaven.  

Medarbejderne beskriver også, at de samarbejder med ergoterapeut i forhold til 
beboernes genoptræning, hvor de også deltager i forskellige dele af indsatsen, fx 
gangtræning.  

Samarbejde 

 

I forbindelse med indlæggelser sikres sammenhæng i beboernes forløb ved, at sy-
geplejersken kontakter hospitalet og spørger ind til forandringer og behandling. 
Medarbejderne oplever, at der er et godt samarbejde med hospitalerne, hvor der 
søges at have en god dialog med en klar kommunikation. Der indhentes handlings-
anvisninger ved konkrete indsatser, og medarbejderne har en opmærksomhed på 
at få opdateret dokumentationen og lavet et notat, der beskriver konkrete aftaler.  

Der oprettes observationer, der lægges som opgaver, for at sikre sammenhæng in-
ternt og tværfagligt, og der anvendes mundtlig overlevering imellem vagtlagene.  

Ved udskrivelser sendes besked til lægen og øvrige relevante samarbejdspartnere. 
Medarbejderne beskriver, at der er et godt samarbejde med fysio- og ergotera-
peut, som ofte er på forkant ved de udskrivelser, hvor der medsendes genoptræ-
ningsplan.   

Medarbejderne fortæller, at der er kommet e-tavler, som anvendes ved morgen-
møder. Tavlerne bidrager til at skabe overblik, hvor nye observationer bliver tyde-
lige. Medarbejderne udtrykker, at de er glade for tavlerne, som støtter dem i at 
blive opmærksomme på vigtige ting omkring beboerne.  

Det tværfaglige samarbejde bliver tydeligt for beboerne gennem information og 
dialog. Beboerne oplever, at der bliver handlet på de ting, som de beskriver, og 
medarbejderne taler ind i de mål, som beboerne har med deres træning, og moti-
verer dem til at deltage.   

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles tilfredsstillende fokus på beboernes selvbestemmel-
sesret og respektfuld kommunikation. Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever, at der 
mangler overblik over anvendelsen af klippekort. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for, hvilke faktorer der efter deres vurdering medvirker til 
at skabe tryghed og trivsel for beboerne, herunder at kontaktpersonsordningen bi-
drager til, at beboerne ved, hvem de skal henvende sig til. Herudover fremhæves: 

• Beboerne har nødkaldet 

• Medarbejderne er synlige og tilgængelige for beboerne 

• Beboerne oplever at blive set og mødt, hvor de er 

• Medarbejderne har overskud og skaber en god stemning 

• Genkendelighed, hvor de samme medarbejdere hjælper beboer 

• Information om, at medarbejder har fri, og der kommer en anden 

 

Ifølge medarbejderne arbejdes der sundhedsfremmende og forebyggende ved, at 
beboerne tilstand kontinuerligt observeres, hvor der iværksættes relevante hand-
linger ved forandringer, som fx væske eller urinstix. Der udføres TOBS, og foran-
dringer dokumenteres, hvor eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere involveres. 
Medarbejderne fremhæver, at kontinuitet bidrager til, at medarbejderne hurtigt 
kan observere forandringer og handle herpå. Social- og sundhedshjælperne tilkal-
der social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske ved forværring i beboers til-
stand.  

 

Medarbejderne redegør på tilfredsstillende vis for korrekt kontrol i forbindelse 
med medicinadministration, herunder hvilke handlinger der iværksættes, hvis der 
observeres fejl i antal tabletter.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at planlægningen foretages ud fra princip om beboernes 
kompleksitet og kontinuitet, hvor kontaktpersonsordingen anvendes. Hertil er også 
en opmærksomhed på, hvilke opgaver afløsere og vikarer varetager, da opgaverne 
ikke må være komplekse.  

Det er vigtigt, at der fra morgenstunden skabes et overblik, både afdelingsvis og 
på hele plejehjemmet, hvor medarbejderne oplever at hjælpe hinanden på tværs 
af afdelinger.  

Medarbejderne beskriver, at forstyrrelser kan forekomme, enten fra dørklokke, te-
lefon eller øvrige kollegaer. Særligt fremhæves forstyrrelser som problematisk i 
forbindelse med medicindispensering, hvor det ikke altid er muligt at sikre den 
nødvendige ro til opgaven. Medarbejderne italesætter, at de ønsker større tydelig-
hed i, hvordan der kan skabes ro under dispenseringerne.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan der arbejdes 
rehabiliterende i forbindelse med levering af hjælp til pleje og praktiske opgaver, og at medarbejderne 
med faglig overbevisning kan redegøre for, hvordan der skabes sammenhæng i beboernes indsatser. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er særdeles fagligt reflekterede i forhold til, hvordan der skabes 
tryghed og sikkerhed for beboerne. 
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På en afdeling beskriver en medarbejder, at der er mulighed for at foretage medi-
cindispenseringer i et andet rum, og at kommunikation internt mellem kollegaer 
medvirker til at skabe ro og færre forstyrrelser. 

 

Medarbejderne redegør for arbejdsgange, når der observeres ændringer i beboeres 
tilstand herunder, at: 

• Der udføres TOBS 

• Læge eller andre samarbejdspartnere kontaktes 

• Der snakkes med beboer, som involveres i, hvad der foregår. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne fortæller, at der er afsat mere tid til dokumentationsopgaven, som 
de enten varetager løbende eller i afsatte tidsrum, afhængig af, hvilken type do-
kumentation det drejer sig om.  

Medarbejderne oplever, at de får dokumenteret de ting, som de skal, og at kolle-
gaerne er gode til at støtte hinanden og give plads, hvis der fx er behov for fordy-
belse.  

Ved tvivl eller behov for sparring søger medarbejderne hjælp hos afdelingsleder, 
en sygeplejerske og kollegaer.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne fortæller, at instrukser og vejledninger udsøges på KK-intra og i 
VAR. Medarbejderne anvender VAR, når de skal udføre en konkret opgave, hvor de 
fx har behov for at læse beskrivelsen og sikre, at opgaven udføres fagligt korrekt. 

Indsatskataloget anvendes til at skabe overblik over kompetencer ift. den konkrete 
indsats.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Besøgsplanen opdateres af kontaktpersonen ved forandringer i beboers tilstand. 
Medarbejderne beskriver, at indholdet i besøgsplanen skal understøtte, at bebo-
erne får den rette hjælp, hvorfor der skal sikres udførlige og individuelle beskri-
velser, som sættes op efter en fast struktur.  

Medarbejderne fortæller, at de anvender besøgsplanen hos de beboere, som de 
ikke kender så godt. Vikarer og afløsere har også adgang til besøgsplanen. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Handlingsanvisninger udarbejdes af social- og sundhedsassistenter og sygeplejer-
sker, når beboeren har en sundhedslovsydelse.  

Medarbejderne fremhæver, at handlingsanvisninger indeholder detaljerede beskri-
velser af den hjælp, der skal udføres, og at de følger samme struktur.  

Handlingsanvisningerne læses, inden indsatsen udføres, særligt hos beboere man 
ikke kender. Medarbejderne oplever, at handlingsanvisninger er velbeskrevet og 
bidrager til, at klæde dem bedre på til opgaven.  

Medarbejderne oplever selv, at de har fået en faglig forståelse for handlingsanvis-
ningerne, og hvordan de anvendes, hvilket gør, at de hurtigt kan identificere even-
tuelle mangler i dokumentationen.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange omkring plejen og dokumen-
tationen. Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever niveauet af forstyrrelser som 
mindre tilfredsstillende, hvilket er særligt problematisk i forbindelse med medicindispenseringen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ved, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. 
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3.4 KONTROL AF DEN SUNDHEDSFAGLIGE DOKUMENTATION 

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

Emne Data 

Stillingtagen til hel-
bredstilstande 

Der gennemgås helbredstilstande for fem beboere. 

I forhold til fire ud af fem beboere er der taget stilling til alle problemområder i 
helbredstilstande. 

Sammenhæng i do-
kumentationen 

Hos fire ud af fem beboere er der overensstemmelse mellem beskrivelserne af 
beboerens aktuelle helbredsmæssige situation, den medicinske behandling og de 
sygeplejefaglige indsatser. 

I forhold til en beboer mangler stillingtagen til felt omkring ernæring. 

 

 

Mål 2: Kvaliteten af medicin-dispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer 

 

Dokumentationen på medicinlisten overholder gældende retningslinjer i forhold 
til alle beboere, som modtager hjælp til medicindispensering. 

 

Handlingsanvisning: 

For alle beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger i forhold til ydelsen om-
kring medicindispensering. Tilsynet bemærker positivt, at handlingsanvisnin-
gerne for medicindispensering og støtte til medicinindtagelse er beskrevet hand-
levejledende og individuelt.  

For en beboer mangler udarbejdelse af handlingsanvisning for modtagekontrol af 
dosisdispenseret medicin. Beboer får både dosisdispenseret medicin og medicin 
dispenseret af plejehjemmet. Der er udarbejdet handlingsanvisning for dispense-
ring af medicin. 

Yderligere ses hos alle beboere relevante oplysninger i forbindelse med ydelsen 
beskrevet under ”Generelle medicinoplysninger”. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdet med besøgs-
planer og handlingsanvisninger, hvilket er en tydelig forbedring fra det ordinære tilsyn. Det er tilsynets 
vurdering, at arbejdsredskaberne anvendes som tiltænkt. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande ligger på et godt og tilfredsstil-
lende niveau. Tilsynet konstaterer kun en enkelt mangel, der hurtigt kan rettes op på. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering, 
støtte til medicinindtagelse samt modtagekontrol af dosisdispensering generelt er af meget tilfredsstil-
lende kvalitet. Tilsynet bemærker, at der i et enkelt tilfælde mangler udarbejdelse af handlingsanvis-
ning for modtagekontrol af dosisdispenseret medicin. 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af ”Generelle medicinoplysninger” er særdeles tilfredsstillende. 
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Mål 3: Kvaliteten af medicin-administration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer 

 

Dokumentationen på medicinlisten overholder gældende retningslinjer i forhold 
til alle beboere, som modtager hjælp til medicinadministration. 

 

Handlingsanvisning: 

For alle beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger i forhold til ydelsen. Til-
synet bemærker positivt, at handlingsanvisningerne for medicinadministration er 
beskrevet handlevejledende og individuelt.  

I et enkelt tilfælde mangler dog beboers samtykke dokumenteret. 

 

 

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

Emne Data 

Handlingsanvisninger Ved gennemgang af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser udover medi-
cin ses flere eksempler på særdeles handlevejledende og ajourførte hand-
lingsanvisninger. 

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

Under observationer fremgår relevante notater i forhold til beboernes hel-
bredstilstand.  

 

Tilsynet observerer dog delvise mangler i forhold til tre beboere. 

Manglerne vedrører følgende: 

• Handlingsanvisning på blodtryksmåling er oprettet, men ikke ud-
fyldt. Der mangler dokumentation af beboers samtykke vedr. vægt-
måling 

• Der mangler dokumentation af beboers samtykke i forhold til støtte 
til katheterpleje 

• Der mangler dokumentation af beboers samtykke i forhold til smer-
teplaster. Handlingsanvisning for vægtmåling og ernæringsindsats 
bør beskrives mere handlevejledende og individuelt. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer i forhold til medicinadministration 
overholder gældende retningslinjer. Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsan-
visninger for medicinadministration generelt er af meget tilfredsstillende kvalitet. Tilsynet bemærker, 
at der i et enkelt tilfælde mangler dokumentation af beboerens samtykke til indsatsen. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet målrettet med kvalitetssikringen af dokumentationen i 
handlingsanvisninger for sygeplejeindsatser ud over medicin. Tilsynet konstaterer dog samtidigt, at do-
kumentationen har delvise mangler for at man er nået helt i mål med kvalitetsarbejdet. 

Tilsynet vurderer, at der særligt bør rettes fokus på at sikre dokumentation af beboerens samtykke til 
indsatsen, og at handlingsanvisninger oprettes og udarbejdes, så disse fremstår handlevejledende og 
individuelt beskrevet. 



UANMELDT ORDINÆRT VIRTUELT TILSYN 2020 VERDISHAVE KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
19 

3.5 KONTROL AF DEN SOCIAL- OG PLEJEFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Kvaliteten af dokumentationen i ’generelle oplysninger’ 

Emne Data 

Er borgerens mestring, 
motivation, ressourcer 
og livshistorie udfyldt i 
generelle oplysninger? 

For alle beboere ses beskrivelser af mestring, motivation, ressourcer og livs-
historie under generelle oplysninger. 

Er beskrivelserne i gene-
relle oplysninger beskre-
vet, så de er af generel 
værdi for borgerforlø-
bet? 

For alle beboere er beskrivelserne under generelle oplysninger af værdi for 
borgerforløbet. 

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 inte-
resser. 

 

 

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? 

Tilsynet bemærker positivt, at besøgsplanen typisk udarbejdes efter en fast 
struktur og med relevante overskrifter. Dette dog fraset i et tilfælde. Her 
anvendes ikke de sædvanlige overskrifter. 

 

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

For to beboere konstateres delvise mangler. Manglerne vedrører: 

• Besøgsplanen skal ajourføres i forhold til aften. Herunder fremgår 
informationer om behov for påsmøring af salve, som beboeren ikke 
længere er i behandling med. Yderligere mangler beskrivelse af 
hjælpen til aftagning af støttestrømper 

• Besøgsplanen mangler handlevejledende beskrivelse af hjælpen til 
bad. Der fremgår kun ugedag for, hvornår hjælpen udføres og prak-
tiske opgaver omkring badet. 

 

Tilsynet bemærker desuden, at handlingsanvisning for klippekortsordningen i 
fire ud af fem tilfælde kun er udfyldt med standardtekst, og at der kun fore-
ligger få observationsnotater på brugen af klippekortet.  

Er besøgsplanen indivi-
duel og brugbar ift. 
hvordan borgerens øn-
sker og behov imøde-
kommes, når der udføres 

I forhold til alle beboere fremgår relevante beskrivelser af beboerens ønsker 
og behov i relation til udførelse af hjælpen til personlig pleje og praktisk 
støtte. Jf. dog bemærkningerne ovenfor. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger er af særdeles tilfredsstillende kva-
litet, og at oplysningerne er af generel værdi for borgerforløbet. 
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personlig pleje og prakti-
ske opgaver?  

 

Beboernes ressourcer er beskrevet, og hvorledes disse inddrages i beboerens 
hverdag. Tilsynet bemærker positivt, at den rehabiliterende tilgang ses do-
kumenteret i forhold til personlig pleje, måltider, aktiviteter og træning. 

Sundhedsfremme og forebyggende indsatser er dokumenteret ved fokus på 
ernæring, indtagelse af væske og hudpleje. Tilsynet bemærker positivt, at 
der for en beboer også fremgår fokus på, at beboeren skal træne med så-
kaldt ”fodrulle” før sengetid. 

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

(handlingsanvisning til 
en opgaveoverdraget sy-
geplejeindsats) 

 

I alle besøgsplaner henvises til handlingsanvisningen, når der er tale om en 
opgaveoverdraget sygeplejeindsats. 

 

 

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

 

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

Tilsynet bemærker positivt, at funktionsevnetilstande er ajourført af pleje-
hjemmet i forhold til alle beboere. 

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

For beboere, hvor det er relevant med udarbejdelse af forflytningsplan, 
henvises hertil i besøgsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen i besøgsplaner generelt er af tilfredsstillende kvalitet. Besøgs-
planer fremstår generelt handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til hjælpen til personlig 
pleje og praktisk støtte og indeholder beskrivelser af, hvorledes der sikres en rehabiliterende tilgang i 
leveringen af hjælpen. Besøgsplaner indeholder relevante beskrivelser af den sundhedsfremmende og 
forebyggende indsats. I to ud af fem besøgsplaner konstateres delvise mangler i forhold til, at beskrivel-
serne fremstår ajourførte og tilstrækkelig handlevejledende beskrevet. 

Tilsynet vurderer, at der med fordel kan rettes et fagligt fokus på at sikre en mere individuel udarbej-
delse af handlingsanvisningen for klippekortet, og at der sker dokumentation af brugen heraf. 

Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem beskrivelserne i funktionsevnetilstande, generelle op-
lysninger og besøgsplanen. 

I alle besøgsplaner sker henvisning til udarbejdede handlingsanvisninger for opgaveoverdragede indsat-
ser og beboerens forflytningsplan. 
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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 INFORMATIONER 

 

Jeg har ingen bemærkninger til rapporten. 

  

  

Med venlig hilsen  

Iben Børgesen 

Forstander 

Verdishave 
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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. 


