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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interview med leder, gruppein-
terview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerinterviews. For hvert mål foretager de tilsyns-
førende en vurdering ud fra den indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurde-
ring, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt til-
synets faglige viden og erfaring. 

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode samt kontaktoplysninger 
til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Mette Norré Sørensen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4189 0475 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: meo@bdo.dk ¨ 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om plejehjemmet og tilsynet 

Navn og adresse: Nybodergården, Kronprinsessegade 61, 1306 København K  

Leder: Jette Jensen 

Antal boliger: 54  

Dato for tilsynsbesøg: Den 1. juni 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (en plejehjemsassistent, en social- og sundhedshjæl-
per, en social- og sundhedsassistent) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Hansted, senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Mette Norré Sørensen, senior manager og sygeplejerske  
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Nybodergården.  

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

 

Tilfredsstillende  

 

Vurderingen er givet, da forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og idet der samtidig er konsta-
teret mangler på flere målområder, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.  

Det er tilsynets vurdering, at der er arbejdet med tilsynets anbefalinger, samt at der er fokus på særlige 
fokusområder i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets organisering understøtter den tværfaglige tilgang og ar-
bejdet med kvalitetsudvikling. 

Tilsynet foretager to observationsstudier af frokostmåltider og vurderer, at der er en venlig og imødekom-
mende kommunikation under måltiderne, og at beboerne har selvbestemmelse. Det er tilsynets vurdering, 
at måltiderne udspiller sig på lidt forskellig vis afdelingerne imellem. På den ene afdeling er måltidet lidt 
kortvarigt, kommunikationen lidt sparsom og stemningen mindre hjemlig. Ligeledes vurderer tilsynet, at det 
ene frokostmåltid var velorganiseret og roligt, mens det andet måltid var mindre organiseret og med nogen 
uro og forstyrrelser. Der er en del støj under måltidet.  

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets udformning generelt giver en del støj på fællesarealerne, og at der er 
arbejdet med, at indretning med møbler og billeder er tilpasset målgruppen. Der er begrænset aktivitet på 
afdelingerne i løbet af formiddagen.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med at bo på plejehjemmet og oplever tryghed.  Det er tilsynets 
vurdering, at beboerne generelt har selvbestemmelse i hverdagen, dog savner to beboere at komme ud i 
frisk luft. Ligeledes befinderen beboer sig ikke velmed den tildelte aflastningsmadras og oplever sig ikke 
hørt i denne forbindelse.  Beboerne modtager generelt den støtte og pleje, som de har behov for og inddra-
ges i plejen i forhold til deres individuelle situation. Beboerne er tilfredse og er generelt soignerede og 
velbefindende. Det er tilsynets vurdering, at en beboer oplever sig mindre tryg i plejen, og at beboer er 
generet af inkontinens. En beboer er mindre soigneret og kan have behov for et andet tilbud. Tilsynet 
vurderer, at boligerne generelt er rene og ryddelige, men at et toilet fremstår slidt og derved mindre rent, 
og at hjælpemidler overordnet ikke er rengjort tilstrækkeligt. Det er tilsynets vurdering, at beboerne ople-
ver kontinuitet i plejen, og at beboerne er meget tilfredse med kontakten til medarbejderne. Det er tilsy-
nets vurdering, at flere beboere udtrykker ønske om flere aktiviteter. Tilsynet vurderer, at beboerne er 
tilfredse med mad og måltider, og at beboerne oplever, at der bliver taget hensyn til deres personlige 
behov. Beboerne oplever selvbestemmelse i forhold til, hvor de indtager deres måltider. Tilsynet vurderer, 
at en beboer oplever, at måltiderne falder meget tæt på hinanden. 

Tilsynet vurderer, at en beboer er tilfreds med overgange i forhold til ambulant behandling på hospitalet, 
og at tre beboere udtrykker tilfredshed med medarbejdernes samarbejde med lægen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har godt kendskab til kvalitetsarbejdets elementer, og de reflekterer 
over deres roller og betydningen af indsatserne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, 
hvordan der sikres en god, respektfuld kommunikation med beboerne, og hvorledes der arbejdes med be-
boernes selvbestemmelse og inddragelse af beboernes livshistorie. Medarbejderne kan redegøre for den 
rehabiliterende tilgang i pleje og støtte og for det tværfaglige samarbejde. Det er tilsynets vurdering, at 
medarbejderne ikke redegør tilstrækkeligt for den løbende individuelle afdækning af beboernes ønsker til 
aktivitet. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne selvstændigt kan redegøre for, hvordan der skabes tryghed i 
beboernes hverdag.  Medarbejderne drøfter med støtte fra tilsynet aspekter af beboernes sikkerhed. Tilsy-
net vurderer, at medarbejderne kan redegøre for medicinadministrationen. Det er tilsynets vurdering, at 
medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og ved ændringer i beboers tilstand. 
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Medarbejderne har kendskab til instrukser, vejledninger og procedurer, og kan redegøre for besøgsplanernes 
og handlingsanvisningernes udarbejdelse og anvendelse. 

Tilsynet vurderer, at der mangler tydelige arbejdsgange for renholdelse af hjælpemidler på plejehjemmet. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for tilbuddet om aktiviteter på plejehjemmet. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at frokosten på den ene afde-
ling er mindre organiseret, og at der er nogen uro 
under måltidet. 

Tilsynet anbefaler, at medarbejdernes arbejdsgange 
og roller ved måltiderne udvikles, således at der op-
nås en mere ensartet kvalitet af måltiderne på ple-
jehjemmet. 

Tilsynet bemærker, at en beboer ikke oplever at 
være selvbestemmende i forhold til en aflast-
ningsmadras, som beboer ikke er tilpas med. 

 

Tilsynet anbefaler, at det undersøges, om en konkret 
beboer fortsat har behov for en bestemt type aflast-
ningsmadras, og at beboer inddrages i overvejelser 
om madrassens art. 

Tilsynet bemærker, at en beboer ikke er helt tryg 
i plejen, og at beboer oplever problemstillinger 
omkring sin inkontinens. 

Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en konkret be-
boer arbejdes med at finde det rette inkontinens 
hjælpemiddel til beboer, og at beboer betrygges i 
plejen. 

Tilsynet bemærker, at en beboer er mindre soig-
neret, og at beboers toilet fremstår mindre hygi-
ejnisk. Tilsynet bemærker, at der er lugtgener i 
beboers bolig. 

Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en konkret be-
boer arbejdes med, om beboer vil tage imod et andet 
tilbud i forhold til personlig pleje, samt at det sikres, 
at beboers toilet fremstår hygiejnisk. 

Tilsynet bemærker, at beboernes hjælpemidler 
ikke er tilstrækkeligt rengjorte, og at medarbej-
derne ikke er bekendte med arbejdsgange for ren-
holdelse af hjælpemidler. 

Tilsynet anbefaler, at der sikres faste arbejdsgange 
for renholdelse af beboernes hjælpemidler som et 
led i at opretholde tilstrækkelige hygiejniske forhold 
på plejehjemmet. 

Tilsynet bemærker, at to beboere efterspørger at 
komme udenfor, og at flere beboere efterspørger 
flere aktiviteter. Tilsynet bemærker ligeledes, at 
medarbejderne ikke tydeligt redegør for, hvordan 
beboerens individuelle ønsker til aktivitet afdæk-
kes i hverdagen. 

Tilsynet anbefaler, at der fagligt reflekteres over, 
hvordan beboernes ønsker til aktivitet i hverdagen 
kan bringes i spil. 
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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 

I forhold til det seneste virtuelle tilsyn blev der givet en række anbefalinger, som 
ledelsen oplyser, at der er fulgt op på.  

 

I forhold til anbefaling om medarbejdernes viden om klippekortsordningen, oplyser 
ledelsen, at ordningen har været suspenderet på grund af COVID-19. Ledelsen ople-
ver, at beboerne har været rimeligt velbefindende i perioden, og der har fortsat 
været tilbud om individuelle aktiviteter. Ledelsen henviser til brugerundersøgelsen, 
som viser, at beboerne er tilfredse med tilbuddene. I perioden har aktiviteter fore-
gået på afdelingerne, men man er nu igen begyndt at gå mere ud af huset.  

 

Der blev givet anbefaling i forhold til dokumentationsområdet, og ledelsen oplyser, 
at der er tilbud om undervisning for nyansatte medarbejdere. Der har særligt været 
fokus på arbejdet med funktionsevnetilstande for social- og sundhedshjælperne og 
den røde tråd i dokumentationen. Der er planlagt at afholde audit på funktionsev-
netilstande og den røde tråd til besøgsplanerne. Der er desuden opstartet journal-
audit igen. Der er fokus på at inddrage medarbejderne i processen og gå i dybden 
med enkelte journaler. Ledelsen oplever, at dokumentationsområdet er i god pro-
ces.  

 

I forhold til anbefaling på medicinområdet oplyser lederne, at der afholdes ugent-
lige audits. Ledelsen fremviser kvalitetstavle for tilsynet i forhold til fokusområdet 
Tidstro kvittering for ikke dispenserbar medicin. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Der har ikke været COVID 19-smittede beboere på plejehjemmet, og der podes 
fortsat to gange ugentligt. 

Der er fagligt fokus på opgaveoverdragelse af sygeplejefaglige opgaver. Ledelsen 
oplyser, at man er optaget af, at vikarer, som er autoriserede sundhedsfaglige 
medarbejdere, også benytter journalsystemet og arbejder med medicinhåndtering 
efter gældende retningslinjer. 

 

Der arbejdes med BPSD modellen, og man skal i gang med at gennemgå nummer to 
beboer efter modellen. Der har været nogle medarbejdere på uddannelse i meto-
den. Der arbejdes med e-konference med demensvejlederen. 

 

Der udarbejdes baseline de næste 12 uger for den sundhedsfaglige dokumentation. 

 

Der arbejdes systematisk med medicinauditering – og emnet med ikke dispenserbar 
medicin er valgt på baggrund af arbejdet med utilsigtede hændelser.  

 

Der har været arbejdet med temaet Arbejdsfællesskaber i næsten to år. Der arbej-
des med, hvordan man spiller hinanden gode og trækker på hinandens kompetencer 
herunder de forskellige faggruppers bidrag. I tilsynsugen skal det drøftes, hvordan 
man trækker på den ansvarshavende funktion. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen fortæller, at der er ansat en klinisk udviklingssygeplejerske, som er ved at 
uddanne sig til forbedringsagent, og som også har det overordnede ansvar for arbej-
det med utilsigtede hændelser. Der er to afdelingssygeplejersker. Der er møde hver 
uge i denne gruppe, hvor der er faglige drøftelser. Udviklingssygeplejersken delta-
ger ligeledes i ledermøder en gang om måneden, og der afholdes ad hoc strategi-
møder med ledelse. Udviklingssygeplejersken deltager i tavlemøder og følger doku-
mentationen løbende. 

 

 

I gruppen af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker er der møde hver sy-
vende uge. Der er triagemøder to gange ugentligt på den ene afdeling, og på den 
anden afdeling er der daglige møder ved triagetavlerne. 

 

Social- og sundhedshjælperne er kommet mere ind over kvalitetsarbejdet end tidli-
gere. Således deltager social- og sundhedshjælperne nu også i medicinauditering på 
tværs af afdelingerne, og det er ledelsens oplevelse, at det har været meget gi-
vende for kvaliteten i arbejdet, at hjælperne har fået en større forståelse/indsigt i 
området. 

 

Der arbejdes med PDSA-cirkler på forskellige områder efter behov. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Ledelsen er tilfreds med, at tilsynet foretager observationsstudier af måltidet. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Frokostmåltid 1: 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at der er arbejdet med tilsynets anbefalinger, samt at der er fokus på sær-
lige fokusområder i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter den tværfaglige tilgang og arbejdet med 
kvalitetsudvikling. 
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Medarbejderne præsenterer maden ved hvert bord. Medarbejderne anvender en 
venlig, glad og imødekommende tone i deres præsentation. 

En medarbejder spørger til en beboers ønsker på en venlig måde, da medarbejder 
observerer, at beboer ikke rigtig spiser sin mad. Medarbejder hjælper beboer til 
noget andet mad end beboers første valg.  

Der deltager en del medarbejdere ved måltidet, og de fordeler sig ved borde, hvor 
der kun sidder en beboer. Medarbejderne igangsætter samtale og bidrager til en 
god stemning. 

 

Frokostmåltid 2: 

I starten af måltidet hersker der lidt uro. Beboerne følges til deres pladser, og 
flere medarbejdere har opgaver omkring måltidet. Efter et stykke tid falder der 
mere ro omkring måltidet.  

To beboere sidder lidt for langt fra bordet; medarbejder retter beboernes sidde-
stilling på en venlig og imødekommende måde.  

Medarbejder, der går rundt med madvognen, oplyser hvilken suppe, der serveres, 
og spørger ind til beboernes ønsker til mad.  

En medarbejder sidder sammen med en beboer og hjælper og støtter på en venlig 
og imødekommende måde. Medarbejder roser beboers indsats. 

Ved nogle borde, hvor medarbejdere sidder med, observeres dialog, hvor der ved 
andre borde overvejende er stilhed trods medarbejdernes tilstedeværelse.  

Måltidets varighed er på under 30 minutter. 

På grund af rummets udformning og bordenes placering opleves ikke et fællesskab 
og stemning af hjemlighed under måltidet ved alle borde. Bordenes placering skyl-
des COVID-19-restriktioner.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Frokostmåltid 1: 

Ved præsentation af maden nævner medarbejderne alle valgmuligheder, og samti-
dig fremhæves de stykker smørrebrød, som medarbejderne ved, beboerne bedst 
kan lide. 

En beboer vil gerne have et bestemt stykke smørrebrød, men dette er ikke til rå-
dighed på beboers foretrukne brødtype. Medarbejder tilbyder med det samme at 
hente et stykke smørrebrød, der passer beboer bedre. 

En beboer bydes anden gang af fadet med smørrebrød. Beboer sidder længe i over-
vejelse om valget, og medarbejder afventer roligt beboers valg. Beboer vælger ef-
ter noget tid to nye stykker smørrebrød. 

 

Frokostmåltid 2: 

I forbindelse med serveringen af maden fremvises fadet med smørrebrød, og be-
boer oplyses om, hvilke snitter der kan vælges mellem. Medarbejder, der serverer 
maden, spørger venligt ind til beboernes ønsker.  

Beboerne tilbydes løbende mere mad. 

Rehabilitering  

 

Frokostmåltid 1: 

Serveringsformen giver kun mulighed for, at beboerne selv skænker drikkevarer. 
Serveringsformen skyldes COVID-19-pandemien. 

 

Frokostmåltid 2: 

Der arbejdes ikke direkte rehabiliterende under måltidet. Beboerne får deres mad 
og drikkelse serveret.  

En beboer kommer gående med sin tomme tallerken til køkkenet. Medarbejder an-
erkender dette og kvitterer med at ønske beboeren en god eftermiddag. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Frokostmåltid 1: 

Beboerne er placeret ved små borde på gangarealet på afdelingen. Beboernes 
pladser er markeret på bordene med navneskilte. Før måltidet er bordene dækket 
med service og kander med drikkevarer. Nogle beboere har en øl med til frokost. 

Beboerne sidder klar ved bordene, og medarbejderne kører smørrebrødet rundt på 
et rullebord og serverer for hver enkelt beboer. Serveringen foregår roligt ved, at 
to medarbejdere følges rundt, og det er kun den ene, der går tilbage til køkkenet, 
hvis der opstår behov for dette. Medarbejdernes opgaver virker velorganiserede, 
og der er få forstyrrelser. 

Medarbejderne spiser pædagogiske måltider. 

Under måltidet er der meget støj; blandt andet foretages en håndværksmæssig op-
gave, der støjer meget. Al samtale kan også høres meget tydeligt på grund af de 
akustiske forhold. Tilsynet observerer, at der foregår lidt samtale, der ikke er ret-
tet mod beboerne. 

 

Frokostmåltid 2: 

Beboerne er placeret ved to borde ud fra køkkenet og langs gangen ved små borde. 

Beboerne sidder med god afstand grundet restriktioner.  

En medarbejder går rundt med et rullebord og serverer frokost til beboerne. Med-
arbejder har forklæde og visir på. 

Bordene er ikke dækket op før starten af måltidet. Efter kort tid sætter en medar-
bejder sig ved et bord og en anden medarbejder ved et andet bord. De medarbej-
dere, som tilsynet observerer, spiser ikke den samme mad som beboerne.  

Nogle medarbejdere sidder ved bordene under hele måltidet, hvor andre har lø-
bende opgaver i forhold til andre beboere. Beboerne rejser sig fra bordene på for-
skellige tidspunkter og går ind i deres boliger. En medarbejder rejser sig fra bordet 
og begynder at rydde op i køkkenet. Flere medarbejdere kommet til køkkenet og 
begynder at udføre lette oprydningsopgaver.  

En medarbejder kommer gående og siger farvel, en anden spørger, om der er sat 
mad til side til en beboer. Dertil er der en del dialog omkring maden. Måltidet af-
sluttes med, at medarbejderne samler tallerkenerne sammen. Flere beboere sid-
der tilbage ved bordene; en sidder og sover lidt. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at der er en venlig og imødekommende kommunikation under måltiderne, og at bebo-
erne har selvbestemmelse.  

Tilsynet vurderer, at måltiderne udspiller sig på lidt forskellig vis afdelingerne imellem. På den ene af-
deling er måltidet lidt kortvarigt, kommunikationen lidt sparsom og stemningen mindre hjemlig. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at det ene frokostmåltid var velorganiseret og roligt, mens det andet måltid virked 
mindre organiseret og med nogen uro og forstyrrelser. 

Tilsynet vurderer, at der er en del støj under måltidet. 
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Ikke relevant for observationsstudiet  

 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Ikke relevant for observationsstudiet  

 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer På fællesarealer er der mange små siddearrangementer ned langs gangen og en 
større dagligstueafdeling. Der er billeder på væggene, på bordene står friske blom-
ster og indretning er afstemt til målgruppen. 

I morgentimerne observeres på en afdeling, at flere beboere spiser morgenmad 
ved små borde på fællesarealerne. Alle beboerne har individuelle anretninger af 
morgenmad foran sig med brød, surmælksprodukter og udskåret frugt,  

Medarbejderne taler med beboerne på en venlig og respektfuld måde. Tilsynet ob-
serverer, at en medarbejder spørger en beboer, om medarbejder må drikke en kop 
kaffe med beboer på fællesarealet. 

I løbet af dagen er der en del støj på fællesarealerne. Dette skyldes bygningens 
udformning med atriumgård i midten af bygning.  

Tilsynet observerer to snavsede hjælpemidler på fællesarealerne. 

Tilsynet observerer, at medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv ved 
at banke på døren til boligen, inden de træder ind. 

Sociale aktiviteter På fællesarealet hænger en tavle, hvorpå dagens aktivitet er skrevet. På tilsynsda-
gen skal der spilles bankospil. 

På den ene afdeling ser tilsynet flere beboere, der opholder sig på fællesarealet i 
løbet af dagen. Medarbejderne taler med beboerne, når de passerer. 

På den anden afdeling er der ingen beboere på fællesarealet. Tilsynet observerer, 
at en beboer sidder i døråbningen og kigger ud på gangen. 

Tilsynet hører en medarbejder spille guitar og synge og bliver oplyst, at medarbej-
der øver sig til at synge med beboerne. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – X 

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets udformning giver en del støj på fællesarealerne, og at der er ar-
bejdet med, at indretning med møbler og billeder er tilpasset målgruppen.  

Tilsynet vurderer, at der er begrænset aktivitet på afdelingerne i løbet af formiddagen. 
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3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne er generelt meget tilfredse med at bo på plejehjemmet og fortæller, at 
de er trygge. Beboerne siger: 

• ”Jeg har det godt med at bo her”  

• ”Det er et godt sted at bo” 

• ”Det er udmærket, når man nu er gammel”  

• ”Det er et godt sted”  

• ”Ja det kan jo ikke være anderledes, når jeg ikke kan klare mig. – her er 
godt” 

• ”Det er et dejligt sted” 

En beboer fortæller, at hun befinder sig bedre på Nybodergården end på det tidli-
gere plejehjem, som beboer er fraflyttet.  

 

I forhold til beboernes hverdagsliv fortæller to beboere, at de savner at komme 
uden for i den friske luft. Beboerne siger: 

• ”Der mangler lidt et godt sted at sidde udenfor” 

• ”Jeg befinder mig som blommen i et æg - hvis man ellers kan acceptere, 
at man ikke kan gå en tur. I går var der en medarbejder, der spurgte om 
jeg ville med i gården. Vi var ca. en time i fri luft, det var bare så dej-
ligt” 

Beboer oplyser, ikke at have været udenfor i to måneder. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever at have selvbestemmelse og indflydelse på deres hverdag. Bebo-
erne siger: 

• ”Hvis der er noget, jeg gerne vil, så kan jeg bare sige det, og er det mu-
ligt - så sker det” 

• ”Jeg gør det - jeg gerne vil” 

• ”Ja intet at klage over”  

• ”Jeg kommer først ud, når jeg har lyst, det respekteres – de ved, at jeg 
ønsker at være i min seng hele formiddagen”. 
 

En beboer giver udtryk for ikke at være tilfreds med, at beboer ikke selv kan 
vælge, om sengen skal være en plejeseng med aflastningsmadras. Beboer kan ikke 
vende sig i sengen og oplyser ikke længere at have en sårproblematik. Beboer op-
lever sig ikke hørt. Tilsynet er i dialog med medarbejderne om, hvorvidt beboers 
behov for aflastning er ændret.   

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering  2 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med at bo på plejehjemmet og oplever tryghed. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har selvbestemmelse i hverdagen, dog savner to beboere at komme ud i 
frisk luft. 

Tilsynet vurderer, at en beboer ikke befinder sig vel med den tildelte aflastningsmadras og ikke oplever 
sig hørt i denne forbindelse. 
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Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever at modtage den personlige pleje, som de har behov for, og bebo-
erne er tilfredse med hjælpen. Beboerne oplever, at medarbejderne lytter til dem 
i forhold til, hvordan de ønsker plejen udført. Beboerne siger: 

• ”Jeg kan kun være tilfreds” 

• ”Jeg kan gøre det meste selv; men vil gerne have hjælp til mit bad for 
ikke at falde” 

•  ”Jeg får den hjælp - jeg har brug for” 

• ”Jeg får lidt hjælp – det er ganske udmærket” 

• ” Fin kvalitet” 

 

En beboer siger: 

• ”Den (plejen) er god nok – det tror jeg nok, at jeg synes” 

Beboer nævner en specifik lidelse, og at beboer er lidt i tvivl om, hvorvidt medar-
bejderne kan finde ud af plejen i den forbindelse. Direkte adspurgt om beboer er 
tryg ved behandlingen, siger beboer ”både og”.  Beboer oplever, at sengen er våd 
hver morgen. Beboer har tidligere haft kateter, men det har beboer ikke mere. Be-
boer fortæller, at der natten til tilsynsdagen ikke var nok rent tøj. Det er uklart 
for beboer, om det kan være anderledes. Tilsynet har efterfølgende været i dialog 
med ledelsen omkring problematikken og bliver oplyst, at beboerens udfordringer 
er blevet drøftet med lægen. 

 

En beboer fortæller at få hjælp til bad en gang om ugen – det er beboer tilfreds 
med. Beboer fremstår mindre soigneret. På spørgsmål om den daglige hygiejne op-
lyser beboer, at det er beboers egen opgave, som beboer efter eget valg ikke fore-
tager. Tilsynet er i dialog med leder om beboers situation. Leder beskriver overve-
jelser omkring beboers selvbestemmelse, og hvordan der arbejdes med motivering 
af beboer. Det drøftes, om beboer evt. kan tilbydes bad to gange ugentligt. 

 

Beboerne oplyser, at de selv deltager i plejen, som deres funktionsniveau tillader 
det. Beboerne siger: 

• ”De lader mig selv gøre det - jeg kan” 

• ”Det er meget forskelligt - afhænger af hvem der hjælper mig. Nogen va-
sker håret, og andre gange gør jeg det selv” 

• ”Det er et stykke tid siden jeg har været i bad, men eller så klarer jeg det 
meget godt”. 

En beboer henviser til ”stå bøjle”, der benyttes i plejen. Beboer er glad for at 
kunne bruge sine armkræfter og ståfunktion.  
 

Beboerne oplyser, at de modtager deres medicin til tiden. Nogle beboere kan ikke 
svare på tilsynets spørgsmål om medicinhåndtering. 

 

Beboerne oplyser, at de ikke har noget at klage over. De fleste beboere ville hen-
vende sig til de medarbejdere, der er omkring beboerne i hverdagen, hvis de var 
utilfredse med noget. To vil henvende sig til forstander. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes be-
hov, og beboerne fremstår generelt soignerede. Dog undtaget beboer beskrevet i 
afsnittet ovenfor. 
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Boligerne fremstår generelt rene og ryddelige svarende til beboernes levevis. I en 
bolig lugter der af urin på trods af, at boligen netop er rengjort. Tilsynet bemær-
ker samtidig, at toiletsædet er slidt og misfarvet, hvilket gør det vanskeligt at se, 
om brættet er rent. 

 

Tilsynet observerer, at seks beboere ud af syv, der anvender hjælpemidler, har 
urene hjælpemidler i boligen.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever, at det næsten altid er de samme medarbejdere, de møder, og 
at medarbejderne følger op på de aftaler, som de indgår med beboerne. Beboerne 
er meget tilfredse. 

Enkelte beboere nævner, at der kommer en del elever, og at medarbejderne også 
skal på ferie, men beboerne problematiserer ikke disse forhold. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne fortæller, at de er meget tilfredse med kontakten til medarbejderne, og 
at medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv. Beboerne siger:  

• ”De er søde, venlige og rare – der er ikke noget at sige dem på – vi taler 
godt sammen” 

• ”Pænt og ordentligt – det går begge veje” 

• ”De taler pænt høfligt og hyggeligt - det er nogle rigtig søde medarbej-
dere – og de kan deres arbejde” 

 

Beboerne har lidt forskellige oplevelser af tilbuddet om aktivitet. Beboerne siger: 

• ”Jeg kan godt lide at passe mig selv. jeg vil gerne være med, hvis det er 
noget særligt” 

• ”Jeg går med, når der er quiz – men eller synes jeg ikke, at der er så me-
get” 

 

En beboer fortæller, at medarbejderne fortæller beboer, hvis der skal ske noget. 
Beboer fortæller, at der var musik ugen før. 

Flere beboere giver udtryk for, at de gerne vil tilbydes flere aktiviteter.  

En beboer fortæller tilsynet om aktiviteterne, som beboer deltager i, som er ban-
kospil og koncerter. Beboer vil gerne høre mere klassisk musik og oplæsning af de 
klassiske værker. 

 

En beboer fortæller:  

• ”Ja, der står et eller andet på en tavle, som ikke er til at finde ud af”  

Tilsynets samlede vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt modtager den støtte og pleje, som de har behov for, og at de 
inddrages i plejen i forhold til deres individuelle situation. Beboerne er tilfredse og er generelt soigne-
rede og velbefindende. 

Tilsynet vurderer, at en beboer oplever sig mindre tryg i plejen, og at beboer er generet af inkontinens. 

Tilsynet vurderer, at en beboer er mindre soigneret og kan have behov for et andet tilbud. 

Tilsynet vurderer, at boligerne generelt er rene og ryddelige, men at et toilet fremstår slidt og derved 
mindre rent, og at hjælpemidler overordnet ikke er rengjort tilstrækkeligt. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever kontinuitet i plejen. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 NYBODERGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
15 

Beboer referer til en tekst på tavlen fra dagen før. Beboer mener ikke, at aktivite-
ten blev gennemført. Beboer fortæller, at en terapeut kom og tilbød beboer træ-
ning, men at der også var noget ferieafvikling – beboer kan ikke helt finde ud af 
det. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Der er kun en beboer, der kan indgå i dialog med tilsynet om overgange. Denne be-
boer beskriver at skulle til ambulante undersøgelser på hospitalet. Beboer oplever, 
at plejehjemmets medarbejdere er hjælpsomme i forhold til dette. Medarbej-
derne holder blandt andet styr på beboers aftaler, og minder beboer om at komme 
afsted. Det sker, at medarbejderne efterfølgende spørger til beboers oplevelser på 
hospitalet. 

Tre beboere udtrykker over for tilsynet, at de oplever, at medarbejderne har kon-
takt til beboeres læge, når der er behov for dette. Beboerne er trygge ved denne 
kontakt. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne er meget tilfredse med maden. Beboerne siger: 

• ”Den er god helt bestemt” 

• ”Jeg synes stort set, at den er god” 

• ”Det er almindelig hverdagsmad – og det kan jeg også bedst lide og nogle 
gange kommer de med en fin dessert” 

• ”Maden den er ganske udmærket - det er selvfølgelig ikke de store raffi-
nerede retter. Det er veltillavet og varmt - så det er fint nok” 

• ”Jeg er glad nok for det, men jeg har få tænder”  

• ”Den er god” 

 

Flere beboere fremhæver, at maden er tilpasset beboernes behov. Beboerne siger: 

• ”Der er ting, jeg ikke kan tåle, og det respekterer de. Så får jeg noget an-
det” 

• ”De er opmærksomme på det - jeg ikke kan tåle” 
 

En beboer fortæller, at beboer får frisk frugt til morgenmaden. 

 

Beboerne har forskellige oplevelser af, om det er muligt at komme med forslag til 
menuen. Flere beboere ved ikke, om det er en mulighed. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne er meget tilfredse med kontakten til medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at flere beboere udtrykker ønske om flere aktiviteter.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at en beboer er tilfreds med overgange i forhold til ambulant behandling på hospita-
let, og at tre beboere udtrykker tilfredshed med medarbejdernes samarbejde med lægen. 
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En beboer beskriver, at måltiderne ligger meget tæt sammen tidsmæssigt. Beboer 
oplever, at dette kan have betydning for beboers søvnkvalitet.  

 

Beboerne vælger selv, hvor de vil spise, og de har forskellige præferencer. Bebo-
erne siger: 

• ” Hvis jeg har det dårligt - går jeg herind og spiser (i boligen)” 

• ”Der er to andre, som jeg gerne vil sidde sammen med”. 
 

Generelt finder de fleste beboere, at det er hyggeligt at spise med andre. En be-
boer fortæller, at man taler sammen, og det er rart at have selskab til maden, 
især når man kan tale om de samme ting. 

En beboer fortæller, at det for det meste er hyggeligt, men at der er en beboer, 
der elsker at larme. Beboer oplever, at personalet gør, hvad de kan.  

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller om kvalitetsarbejdet at: 

• Der afholdes medicinaudit på tværs af etagerne, og der indgår en social– 
og sundhedshjælper i opgaven 

• Der er plan for at opstarte journalaudit igen efter COVID-19-pandemien 

• Der arbejdes med utilsigtede hændelser, og medarbejderne kan beskrive 
arbejdsgange for arbejdet, herunder hændelses udredning. 

• Der arbejdes med tavlemøder, hvor man gennemgår beboers tilstand via 
triagering  

• Der arbejdes med BPSD, og man er startet med at uddanne medarbejdere i 
metoden. Der er afholdt den første screening af en beboer og efterføl-
gende konference. Det er afdelingssygeplejersken, der fungerer som kon-
ferenceleder. Medarbejder beskriver, at der på tilsynsdagen skal foretages 
interview af en beboer mere, og at der senere på ugen skal afholdes kon-
ference for denne beboer. En medarbejder refererer til det socialpædago-
giske handleplansarbejde og finder, at der er mange ligheder. 

• På første sal er der projekt om medicin, og medarbejderne ved, at udvik-
lingssygeplejersken er på uddannelse som forbedringsagent. Man har på af-
delingen taget udgangspunkt i utilsigtede hændelser omkring ikke dispen-
serbar medicin. Medarbejderne oplever, at det har været en stor hjælp, 
og det fremhæves, at det er væsentligt, at social- og sundhedshjælperne 
også får mere viden om området. En social- og sundhedsassistent fra den 
anden afdeling deltager i møderne, således at viden deles på tværs af ple-
jehjemmet. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med mad og måltider, og at beboerne oplever, at der bliver 
taget hensyn til deres personlige behov. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har selvbestemmelse i forhold til, hvor de indtager deres måltider. 

Tilsynet vurderer, at en beboer oplever, at måltiderne falder meget tæt på hinanden. 
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne beskriver, at der for at sikre en god kommunikation er fokus på: 

• Individuel tilgang og kendskab til beboerne 

• En stille og rolig tilgang 

• Det sproglige udtryk 

• Tydelig tale – og for nogle beboere høj tale 

• At inddrage beboerne 

• At møde beboerne i øjenhøjde 

• Kropssprog 

Der vises respekt for beboeres privatliv ved at banke på og afvente svar fra be-
boer. Der indledes med en inviterende og venlig dialog, og det skal respekteres, 
hvis beboer ikke ønsker kontakt. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at der ved indflytning afholdes indflytningssamtale. Her 
inviteres pårørende til at deltage. Beboerne inddrages i at udfylde funktionsevne-
tilstande og besøgsplan, hvis det er muligt. 

Der arbejdes med beboernes livshistorie, og denne kan danne baggrund for en dia-
log og for tilrettelæggelse af plejen, fx hvis en beboer altid har stået meget tidligt 
op. I livshistorien er der gode ideer til aktiviteter for beboerne, og medarbejderne 
oplyser, at også aktivitetsmedarbejder tager udgangspunkt i beboers livshistorie. 

Medarbejderne fortæller, at man skal være meget bevidst om, at det ikke er be-
boerne, der skal passe ind i en kassetænkning om livet på plejehjemmet.  

Tilsynet drøfter plejehjemmets måltidsmønster med medarbejderne, der reflekte-
rer fagligt over emnet. 

Medarbejderne oplyser, at man anvender sommermidlerne til forskellige aktivite-
ter. 

Nu hvor der er åbnet mere op på plejehjemmet i forhold til COVID-19-pandemien, 
er man ved at gå i gang med klippekortet igen.  Medarbejderne fortæller, at bebo-
ernes ønsker til aktivitet afdækkes i forbindelse med indflytningssamtalen. Medar-
bejderne kan ikke redegøre for, hvordan beboernes ønsker afdækkes løbende i 
hverdagen. 

Rehabilitering Medarbejderne fortæller, at beboernes ressourcer inddrages, og at det kan be-
tyde, at det tager længere tid at udføre plejen, men at det er en del af opgaven. 

Medarbejderne fortæller, at COVID-19-restriktioner har begrænset den rehabilite-
rende tilgang under måltiderne meget. Derfor sker det rehabiliterende arbejde 
meget under plejen. 

Samarbejde 

 

Der er kontakt med hjemmepleje, hospitalet eller midlertidige pladser, hvis be-
boer skal flytte derfra til plejehjemmet. Man kan så forberede, at evt. hjælpemid-
ler er til rådighed ved indflytningen.  

Ved udskrivning følger en plejeforløbsplan med beboer, og beboer TOBSs og triage-
res. Det vurderes, hvilke kompetencer der skal sættes ind i forhold til beboers be-
hov. 

Der anvendes e-tavler, som man mødes ved dagligt på den ene afdeling. På den 
anden afdeling gøres dette to gange ugentligt.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har godt kendskab til kvalitetsarbejdets elementer, og de reflekte-
rer over deres roller og betydningen af indsatserne. 
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Ved triagemøder deltager plejemedarbejderne, sygeplejerske, rengøringsmedar-
bejder samt fysio- og ergoterapeut. Ved behov tages kontakt til køkkenet via en 
fast kontaktperson. 

Det sikres, at beboerne er indforståede med det planlagte. I nogle tilfælde sker 
dette via de pårørende. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne fortæller, at der skabes tryghed ved at: 

• Der er kontinuitet i medarbejdergruppen 

• At der reageres på nødkald  

• At døren står på klem til boligen 

• Social kontakt i løbet af dagen 

 

Medarbejderne fortæller med støtte fra tilsynet, hvordan der arbejdes med bebo-
ernes sikkerhed. Følgende emner drøftes:   

• Faldsikring (løse tæpper og sengehest) 

• Brandtæpper ved rygning 

• Der arbejdes med TOBS 

• Forebyggende indsatser fx i forhold til dehydrering 

• Fokus på utilsigtet vægttab ved at veje beboerne regelmæssigt efter gæl-
dende retningslinjer, tilbud om ernæringsscreening, evt. dysfagiudredning 

• Der arbejdes med Braden score med opfølgende indsats 

 

Medarbejderne kan redegøre korrekt for medicinadministration. Herunder at læse 
handlingsanvisning for medicinindtag. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der sikres en god, respektfuld kommuni-
kation med beboerne, og hvorledes der arbejdes med beboernes selvbestemmelse og inddragelse af be-
boernes livshistorie. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den rehabiliterende tilgang i pleje og støtte og 
for det tværfaglige samarbejde. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke redegør tilstrækkeligt for den løbende individuelle afdækning 
af beboernes ønsker til aktivitet. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne selvstændigt kan redegøre for, hvordan der skabes tryghed i bebo-
ernes hverdag.  Medarbejderne drøfter med støtte fra tilsynet aspekter af beboernes sikkerhed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for medicinadministrationen. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 NYBODERGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
19 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i forbindelse 
med indsatser efter Service-
loven/Sundhedsloven 

 

Medarbejderne fortæller, at plejen tilrettelægges med fokus på kontakt-
personordning og dagens opgaver. Den enkelte plejeopgave tilrettelæg-
ges med baggrund i besøgsplanen, og det sikres, at man har de rette re-
medier til rådighed inden plejen påbegyndes. På en afdeling fyldes op en 
gang om ugen i boligerne.  

Medarbejderne beskriver, at ved ændringer i beboers tilstand tages kon-
takt til social- og sundhedsassistent og evt. sygeplejersken. Det er med-
arbejders oplevelse, at man sparrer meget på tværs af faggrupper, 

På en afdeling er man begyndt at arbejde i grupper, og medarbejderne 
har en forventning om, at dette vil give god effekt. Det er tilsynets op-
fattelse, at der generelt er forskellige arbejdsgange de to afdelinger 
imellem på flere områder. 

Arbejdsgange i forbindelse 
med dokumentationsarbej-
det 

Medarbejderne dokumenterer løbende i løbet af dagen på tablet. Ved 
større dokumentationsopgaver er der mulighed for at trække sig tilbage 
og få ro til opgaven. 

Det er muligt at få sparring til dokumentationsarbejdet. 

Instrukser, vejledninger og 
procedurer 

Medarbejderne kender til VAR systemet og intranettet. Medarbejderne 
anvender VAR i forskellig grad efter deres uddannelsesniveau. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at det er kontaktpersonen, der har ansvar for udfyl-
delse af besøgsplanen, mens social – og sundhedsassistenten kontrollerer, om der 
er sammenhæng i dokumentationen. Medarbejderne kan redegøre for, at planen 
skal være handleanvisende og let læselig. 

Handlingsanvisninger Medarbejderne fortæller, at det er social- og sundhedsassistenterne og sygeple-
jerskerne, der opretter handlingsanvisninger for sundhedslovsydelser. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

Evt. spørgsmål 
med udgangspunkt 

Tilsynet er i dialog medarbejderne om rengøring af hjælpemidler. Medarbejderne 
fortæller, at der ikke er en fast arbejdsgang for dette. Ledelsen fortæller, at op-
gaven er lagt til rengøringsmedarbejderne, og at man vil følge op herpå. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og ved ændrin-
ger i beboers tilstand. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til instrukser, vejledninger og procedurer. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for besøgsplanernes og handlingsanvisningernes udar-
bejdelse og anvendelse. 
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i de situationsbe-
stemte observatio-
ner  

Tilsynet er i dialog med medarbejderne om aktivitetstilbuddet på plejehjemmet. 
Medarbejderne fortæller om de forskellige tilbud som banko på hver etage og 
quiz, sang, gudstjeneste, og at der jævnligt er underholdning.  

Der er ikke tilbud om gymnastik, og medarbejderne oplyser, at der er et lavere ak-
tivitetsniveau på grund af COVID-19-pandemien. Se i øvrigt punkt 3.4 - mål 2 vedr. 
medarbejdernes afdækning af beboernes individuelle ønsker til aktivitet og klippe-
kortsordning. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at der mangler tydelige arbejdsgange for renholdelse af hjælpemidler på plejehjem-
met. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for tilbuddet om aktiviteter på plejehjemmet. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2021” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremra-
gende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige 
mangler, som let vil kunne afhjælpes. 

• Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 

2 – Meget tilfredsstillende 

• Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være 
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne 
afhjælpes.   

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

• Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og 
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

• Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakterise-
res som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det 
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

• Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udar-
bejdelse af handleplan. 

5 – Ikke tilfredsstillende 

• Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som util-
strækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområ-
derne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, even-
tuelt i samarbejde med forvaltningen.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2021”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejehjem, der skal modtage tilsyn i aftentimer eller på en 
lørdag. 

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

BDO er den største private leverandør af tilsyn på det danske marked. Som tilsynsførende i en kommune 
garanterer BDO et eksternt, uafhængigt og fagligt blik på den praksis, som udføres. 

 

BDO har en stærk tilsynsgruppe, som organisatorisk og kundemæssigt er forankret i hele landet. BDO’s til-
synskonsulenter er højt specialiserede inden for tilsyn; de har en sygepleje-, sundheds- eller terapeutfaglig 
baggrund, praksiserfaring, ledererfaring fra praksis og myndighed samt supplerende uddannelser ofte på 
kandidat- og masterniveau. De specialiserede kompetencer og den brede erfaring, som tilsynsgruppen har, 
anvendes også til løsning af andre typer af rådgivningsopgaver. 

  

BDO fører tilsyn med ældreområdet, det specialiserede socialområde samt det specialiserede børn- og un-
geområde. Dertil fører vi tilsyn med sundhedsopgaver på tværs af områderne.  

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

 

Mål 2: Udviklingssygeplejersken deltager ligeledes i ledermøde en gang om måneden. 

BDO: Tilrettet i rapporten 

  

Nybodergården tager tilsynets anbefalinger til efterretning til videre udvikling. 

  

Med venlig hilsen  

Jette Jensen 

Forstander 

Nybodergården 
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OM BDO 

 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

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