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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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øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om plejehjemmet og tilsynet 

Navn og adresse: Bispebjerghjemmet, Tagensvej 186, 2400 København NV 

Leder: Helle Ravn 

Antal boliger: 90  

Dato for tilsynsbesøg: Den 25. maj 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere – alle social- og sundhedsassistenter 

  

Pernille Hansted, senior manager og økonoma/DP i ledelse 

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 uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Bispebjerg-
hjemmet.  

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

 

 Tilfredsstillende 

 

Tilsynets vurdering er opnået, fordi forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og der er konstateret 
flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.  

Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt op på anbefalinger fra seneste tilsyn, samt at der arbejdes med 
relevante emner i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets organisering understøtter muligheden for at sikre et 
godt tværfagligt samarbejde. 

 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag på pleje-
hjemmet. Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje, som de har behov for. Beboerne er generelt 
tilfredse med kvaliteten af plejen, dog udtrykker to beboere, at når der kommer skiftende medarbejdere, 
påvirkes kvaliteten i plejen heraf. De fleste beboerne oplever, at de møder mange forskellige medarbejdere, 
uden at de dog problematiserer dette.   

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager deres medicin til tiden. Tilsynet vurderer, at der findes hjælpe-
midler, der ikke er rengjorte. Beboerne oplever generelt venlig kommunikation og respekt omkring deres 
privatliv, og de er tilfredse med tilbuddet om aktivitet og samvær på plejehjemmet. Tilsynet vurderer, at 
beboerne er tilfredse med overgange til og fra hospitalet. 

Beboerne oplever madens kvalitet forskelligt. Beboerne oplever generelt ikke at blive inddraget i forhold til 
deres oplevelser og ønsker omkring maden, og to beboere oplever, at deres udsagn ikke resulterer i ændrin-
ger. Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med måltiderne på plejehjemmet. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har viden om plejehjemmets kvalitetsarbejde. Medarbejderne kan re-
degøre for en værdig kommunikation, og hvorledes beboerne inddrages og har selvbestemmelse på pleje-
hjemmet. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne arbejder rehabiliterende som en naturlig del af 
pleje og støtte til beboerne. Tilsynet vurderer, at der er et struktureret og velfungerende tværfagligt sam-
arbejde, og at medarbejderne fagligt kan redegøre for og reflektere over, hvordan beboernes tryghed og 
sikkerhed understøttes. Tilsynet vurderer, at medarbejderne anvender arbejdsgange, der understøtter, at 

Under observationsstudierne af personlig pleje og frokostmåltidet vurderer tilsynet, at der kommunikeres 
på en professionel, venlig og inddragende måde, og at beboerne har selvbestemmelse og medindflydelse. 
Tilsynet vurderer, at den personlige pleje udføres med en rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets vurdering, 
at en beboer har haft en utryg oplevelse tidligere på ugen, hvor beboeren har været usikker på en medar-
bejders kompetencer i forhold til forflytning. Tilsynet vurderer, at organiseringen af både pleje og frokost-
måltidet er velfungerende. Medarbejderne anvender ikke deres værnemidler korrekt før og under måltidet. 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer generelt er indrettet i forhold til målgruppen, dog observerer tilsy-
net et rum, som ikke fremstår indbydende. Det er tilsynets vurdering, at der er respektfuld og anerkendende 
kommunikation på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at to medarbejdere ikke følger den korrekte procedure for handskebrug og håndtering af 
vasketøj på fællesarealerne. Ligeledes vurderer tilsynet, at flere medarbejdere ikke anvender værnemidler 
korrekt på fællesarealerne. 
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beboerne modtager den nødvendige pleje og støtte. Medarbejderne oplever, at vikarer ikke altid er orien-
teret i besøgsplanen. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne dokumenterer løbende, og at de har mulighed for faglig spar-
ring. Medarbejderne har kendskab til instrukser, vejledninger og procedurer og udviser forståelse for be-
søgsplanen og handlingsanvisningernes funktion og anvendelse. 

Medarbejderne har under interview med tilsynet faglig refleksion over hygiejniske problemstillinger i forhold 
til anvendelse af handsker og korrekt håndtering af vasketøj på fællesarealer. 

 

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 medarbejder ikke foreta-
ger spritning af hænder efter handskeskift under 
hjælpen til personlig pleje, samt at medarbejder 
ikke foretager spritning af hænder, når boligen 
forlades. 

Tilsynet bemærker, at to medarbejdere ikke føl-
ger den korrekte procedure for handskebrug og 
håndtering af vasketøj på fællesarealerne. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på, at 
medarbejderne kender og overholder retningslinjer 
for håndhygiejne under den personlige pleje. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejdernes 
arbejdsgange er hygiejnisk korrekte i forhold til 
brug af handsker og håndtering af vasketøj. 

Tilsynet bemærker, at en beboer udtrykker 
utryghed i forhold til en medarbejders kompe-
tencer ved forflytning.  

Hertil bemærker tilsynet, at to beboere beskri-
ver, at plejens kvalitet påvirkes, når der er vika-
rer.  

Ligeledes nævner medarbejderne, at der kan 
være problemer med at sikre, at vikarer oriente-
rer sig i besøgsplanen; dette gør sig særligt gæl-
dende i weekender. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at vikarer får den 
nødvendige viden om beboernes behov og pleje, og 
orienterer sig herom via besøgsplanen.  

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne 
er kompetente til at løse opgaverne under plejen. 

Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere ikke 
anvender deres værnemidler korrekt. Dette sker 
både på fællesarealerne i løbet af dagen og un-
der frokostmåltidet. 

Tilsynet anbefaler, at gældende retningslinjer for 
anvendelse af værnemidler overholdes. 

Tilsynet bemærker, at der findes tre snavsede 
hjælpemidler i beboernes boliger. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at hjælpemidler 
holdes rene. 

Tilsynet bemærker, at beboerne har forskellige 
oplevelser af madens kvalitet. Samtidig oplever 
de fleste ikke at blive spurgt om deres oplevelser 
og ønsker i forhold til maden. 

Tilsynet anbefaler, at der reetableres en struktur på 
plejehjemmet, hvor beboerne kan drøfte maden. 
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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 anbefalinger givet ved det virtuelle tilsyn i 2020 om dokumentationen 
oplyser leder, at der til stadighed arbejdes med kvalitetssikring af dokumentatio-
nen.  

Dette understøttes af audits hvert halve år, hvor der er to medarbejdere, der udfø-
rer audits på en anden afdeling. Formålet med audits er både kontrol og læring. 
Kvalitetssygeplejersken udfører sidemandsoplæring i dokumentationsarbejdet og 
gennemgår samtidig journalerne.  

Ved opdateringer i Cura drøftes disse med medarbejderne, og der afholdes work-
shops.  

Dokumentationen drøftes desuden på plejemøderne. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller, at der under COVID-19 epidemien har været to smittede bebo-
ere, og at det i øvrigt er forløbet roligt. Der er arbejdet med zoneopdeling, og ret-
ningslinjer for anvendelse af værnemidler og aftørring af overflader er overholdt. 
Man har været adskilt afdelingsvis i hele perioden, hvor alle aktiviteter har været 
afholdt på etagerne. Man er netop ved at genoptage forskellige fælles arrangemen-
ter på tværs af afdelingerne. 

Under epidemien har man fastholdt alle BPSD-konferencer og medicinaudits, mens 
der har været pause i arbejdet med forbedringsindsatsen. Dette skyldes også orga-
nisatoriske forhold. Der arbejdes derfor ikke efter forbedringsindsatsens metoder 
pt., men der er plan for opstart af dette igen. 

Der er startet et nyt fireårigt projekt kaldet Testkøkkenet. Projektet handler om 
den kulinariske kvalitet, måltidet, at opretholde økologiprocenten, brug af lokale 
råvarer og beboerinddragelse.  Hertil er der mål om at sænke klimatrykket med 
25%. Projektet afvikles i samarbejde med forvaltningen og er tilknyttet ekstern 
konsulent. Der er arbejdet zoneopdelt med projektet, og konsulenten har arbejdet 
med køkkenet. Det er planen, at Bispebjerghjemmet skal være rollemodel for an-
dre plejehjem ved projektets ophør. Der er indført ”Forventningens glæde”, hvor 
der arbejdes med sanseindtryk før måltidet på afdelingerne. Der arbejdes desuden 
med at skabe valgmulighed ved måltidet. Dele af projektet har under epidemien 
været rykket og har kørt lidt langsommere. 

Leder oplyser, at der fortsat bæres værnemidler både på fællesarealer og i beboers 
bolig. 

Ledelsen oplever, at det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere, og plejehjem-
met er inde i en periode med mange barsler. Særligt er det vanskeligt at rekruttere 
social- og sundhedsassistenter.   

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra seneste tilsyn, samt at der arbejdes med rele-
vante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret med leder, tre afdelingsledere for plejen og en for 
køkken og rengøring. Der er to sygeplejersker, heraf er den ene uddannelsesansvar-
lig, mens den anden er vidensperson i demens og inkontinens. Hertil er ansat to sy-
geplejersker, som fungerer som beboerkoordinatorer. 

Der afholdes tavlemøder ved e-tavlen hver dag klokken 11 og igen i skiftet mellem 
dag- og aftenvagt. Der arbejdes ikke med triagering. 

Der afholdes plejemøder om plejefaglige emner hver 14. dag med deltagelse af be-
boerkoordinatorer, ledere og sygeplejersker. Der er årshjul for, hvilke emner der 
bringes op. Emnerne er ernæring, journaler, demens, UTH, inkontinens og audits. 
Hertil drøftes aktuelle emner med evt. besøg af faglige eksperter udefra. 

Der afholdes tværfagligt møde hver måned på hver etage med deltagelse af medar-
bejdere, sygeplejerske og terapeuter. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Beboernes trivsel og stemningen. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen hilser venligt godmorgen og spørger beboeren, hvordan hun har 
det. Beboeren er snakkesalig og spørger også ind til, hvordan medarbejderen har 
haft det. Medarbejderen kommunikerer i en respektfuld og anerkendende tone og 
tiltaler beboeren ved fornavn. 

 

Observationsstudie af frokostmåltidet 

To medarbejdere gør klar til frokost, imens sidder flere beboere i spisestuen. Un-
dervejs taler medarbejderne med beboerne. Der tales om, hvad der skal spises til 
frokost og til aften, og at der er boller til eftermiddagskaffen. Medarbejder slukker 
for tv’et. Der spilles stille musik. Stemningen er rolig og hjemlig. 

Ved serveringen nævner medarbejder alle tilbuddene om mad, herunder også til-
behør/pynten. Medarbejder er omhyggelig med præsentationen for alle beboerne. 
Medarbejder forklarer, at der serveres økologiske pølser, og at de er lavet af kyl-
lingekød. Pølsernes kvalitet bliver et samtaleemne. Det drøftes, hvorfor det lige er 
den type pølser, der serveres, og emnet udvides til beboernes synspunkter på pøl-
ser generelt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter muligheden for at sikre et godt tværfag-
ligt samarbejde. 
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Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejder informerer løbende beboeren om, hvad der skal ske. Beboeren for-
tæller medarbejderen, at hun er glad for, at det er hende, der skal hjælpe i dag. 

Medarbejderen stiller relevante spørgsmål, så beboeren kan foretage egne valg el-
ler komme med kommentarer til plejen. Fx stilles spørgsmål i forhold til valg af 
tøj, behovet for påsmøring af creme, om tøjet sidder rigtigt, og om alt føles, som 
det skal. Beboeren kommenterer på, at hun sidder skævt i kørestolen. Medarbej-
der flytter beboeren og sikrer sig, at hun sidder godt. 

Beboeren fortæller, at hun i pinsen blev hjulpet af en afløser. Beboeren var ikke 
tryg ved afløserens måde at håndtere liften på og bad derfor afløseren om at 
hente hjælp fra en af de faste medarbejdere. Beboeren fortæller, at afløseren 
fulgte beboerens opfordring. I beboerens beskrivelse af situationen lytter medar-
bejderen opmærksomt og agerer professionelt i sine svar til beboeren. Tilsynet har 
drøftet episoden med ledelsen, som vil følge op på denne. 

 

Observationsstudie af frokostmåltidet 

En beboer har ønsket sig en banan, og da der kommer bananer op til køkkenet, får 
beboer med det samme en banan. 

Beboerne spørges i starten af måltidet til, hvad de ønsker at drikke. 

Ved servering af maden spørges hver beboer til deres ønsker. Medarbejder er om-
hyggelig med at sikre, at hver enkelt beboers ønsker imødekommes. 

En beboer, der skal have hjælp til at spise, spørges, om medarbejder må hjælpe. 
Medarbejder inddrager beboerne ved at spørge til maden, og hvordan det går med 
at spise. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejder anvender guidning og giver beboeren mulighed for at være aktiv un-
der hele plejeforløbet.  Beboeren inddrages i alle situationer, hvor det skønnes re-
levant – fx under forflytninger, øvre personlig pleje og ved påklædning. 

 

Observationsstudie af frokostmåltidet 

Maden portionsanrettes for beboerne. Beboerne vælger selv, hvilke dele af tilbud-
det de ønsker. Serveringsformen, som er betinget af COVID-19 retningslinjer, giver 
ikke mulighed for, at beboerne selv tager mad. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejder har gjort rullebord klar med de ting, hun skal bruge. Medarbejderen 
arbejder i et stille og roligt tempo. Der forekommer ingen unødige forstyrrelser 
undervejs i plejeforløbet. En enkelt gang må medarbejderen dog forlade boligen 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der kommunikeres på en professionel, venlig og inddragende måde, og at bebo-
erne har selvbestemmelse og medindflydelse under observationsstudierne af personlig pleje og frokost-
måltidet. 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje udføres ud fra en rehabiliterende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at en beboer har haft en utryg oplevelse tidligere på ugen, hvor beboeren har været 
usikker på en medarbejders kompetencer i forhold til forflytning. 
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et kort øjeblik for at hente et liftstykke. Medarbejderen har en systematisk ar-
bejdsgang og synes at have godt kendskab til, hvordan beboeren er vant til at få 
hjælpen udført. 

Beboeren synes tryg og veltilpas under hele plejeforløbet. 

 

Observationsstudie af frokostmåltidet 

Medarbejderne har forskellige opgaver ved måltidet. Tre medarbejdere sidder ved 
to forskellige borde sammen med beboerne. En beboer sidder alene; dette tydeligt 
efter beboerens behov. En medarbejder står for servering af maden, og deltager 
efterfølgende ved bordet. Opgavefordeling og udførsel af opgaverne virker natur-
ligt og medvirker til en rolig og hjemlig stemning. Medarbejderne spiser med under 
måltidet. 

Tilsynet observerer, at flere medarbejdere ikke anvender deres værnemidler kor-
rekt under forberedelserne og ved tæt kontakt til beboerne under måltidet. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Det er ikke relevant at inddrage beboeren i praktiske gøremål i boligen. Medarbej-
der foretager oprydning, udluftning og sengeredning, mens beboeren gør sig fær-
dig med dele af påklædningen. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren får hjælp til nedre hygiejne, mens hun ligger i sengen.  

Medarbejder spørger ind til, om beboeren har hudgener, og tilbyder beboeren at 
blive smurt med salve. Beboeren takker ja og udtrykker, at det føles rart med sal-
ven.  

Beboeren forflyttes med lift. Medarbejderen håndterer forflytningerne på fagligt 
korrekt og sikker måde. Medarbejderen informerer og guider beboeren grundigt, 
før en forflytning med liften startes. Beboeren synes at være tryg ved forflytnin-
gerne. 

Beboeren får støtte til øvre personlig pleje på badeværelset. Medarbejder udfører 
hjælpen ud fra en rehabiliterende tilgang. Under plejen taler beboeren og medar-
bejderen om emner, der er relevante for beboerens personlige hygiejne. Blandt 
andet tales om, at beboeren har badedag i morgen. Beboeren fortæller, at hun al-
tid nyder at få et bad og vil glæde sig til i morgen. 

Tilsynet observerer, at medarbejder ikke foretager spritning af hænder efter hand-
skeskift under hjælpen til personlig pleje, samt at medarbejder ikke foretager 
spritning af hænder, når boligen forlades. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at organiseringen af både plejen og frokostmåltidet er velfungerende. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke anvender deres værnemidler korrekt før og under måltidet. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje udføres med fokus på den rehabiliterende tilgang og forebyg-
gende pleje, og at medarbejder foretager forflytning på korrekt faglig vis. 

Tilsynet vurderer, at medarbejder i forbindelse med den personlige pleje ikke overholder retningslinjer 
for korrekt håndhygiejne. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealerne fremstår generelt renholdte og ryddelige og er indrettet, så der er 
små hyggekroge langs gangen, der indbyder til at sætte sig. På afdelingerne står 
motionsredskaber fremme, og en medarbejder oplyser, at der dagligt er beboere, 
der cykler på gangen. 

 

Tilsynet bemærker, at en afdelings opholdsstue giver et noget rodet indtryk. I op-
holdsstuen er der indrettet med små borde og stole, men der ses også et klaver, 
medicinbord, massagestol og mindre hjælpemidler. I et hjørne opbevares billed-
rammer, værnemidler og andre ting, der ikke umiddelbart synes at høre hjemme i 
opholdsstuen. Planterne i vindueskarmene synes at trænge til fornyelse, og på gul-
vet ligger en sammenkrøllet serviet. Tilsynet taler med en medarbejder, som oply-
ser, at opholdsstuen i daglig tale omtales som ”Havestuen”, men primært anven-
des af medarbejderne.  

 

Tilsynet observerer, at en beboer sidder lige uden for medarbejdernes kontor i sin 
kørestol med et tæppe over sig. En radio spiller ved siden af beboer.  

 

Tilsynet observerer respektfuld og anerkendende kommunikation på fællesarea-
lerne. 

 

Tilsynet observerer, at en medarbejder forlader en bolig efter morgenplejen iført 
handsker og med en affaldspose i hånden. Tilsynet er i dialog med medarbejder 
om, at der ikke bør bæres handsker på fællesarealet. 

Tilsynet observerer en anden medarbejder, der forlader en bolig efter morgenple-
jen. Denne medarbejder er ligeledes iført handsker på gangen og bærer på en 
bunke snavset vasketøj, der ikke er lagt i pose. Tilsynet er i dialog med medarbej-
der om, at vasketøj skal transporteres indpakket, og at der ikke skal bæres hand-
sker på gangen. 

 

Tilsynet observerer flere medarbejdere, der ikke anvender værnemidler korrekt på 
fællesarealerne.  

Sociale aktiviteter I morgentimerne ses få beboere i den fælles spisestue. Medarbejderne er typisk 
optaget af gøremål i boligerne. 

På en afdeling sidder flere beboere med hver deres morgenmad. Beboerne får ser-
veret maden i små skåle/på tallerken og hygger sig sammen om morgenmaden. 

 

En beboer er meget aktiv, og tilsynet observerer, at medarbejderne flere gange i 
løbet af formiddagen er tæt omkring beboeren og hjælper denne med at finde ro. 
Beboeren guides til boligen eller til at sidde i spisestuen. 

På en afdeling sidder beboere og et par medarbejdere samlet omkring et bord om 
formiddagen. Der tales hyggeligt sammen. På et tidspunkt involveres beboere i at 
lægge vasketøj sammen. Andre beboere ser tv. 

På en anden afdeling sidder et par beboere ved hver deres bord. Begge beboere 
sidder og sover. Tre medarbejdere står i den ene ende af spisestuen og taler sam-
men/spiser lidt mad. 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at der generelt er fysiske rammer, der er indrettet i forhold til målgruppen, dog ob-
serverer tilsynet et rum, som ikke fremstår indbydende. 
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3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne er tilfredse med at bo på plejehjemmet og oplever tryghed i deres hver-
dag. Beboerne siger: 

• ”Skønt at bo her. Man skal bare sige, hvad man vil have, og så får man 
det”. 

• ”Jeg har det godt her”. 

• ”Det har været lettere at falde til, end jeg havde regnet med. Tæn-
ker, det skyldes personalets indsats”. 

• ”Har været glad for at bo her lige siden indflytningen”. 

• ”Jeg har det godt – er tryg”. 

• ”Det er godt nok dejligt her - jeg har det i hvert fald godt”. 

• ”Det er fint at bo her – når bare der er personale nok – det er der jo 
ikke altid i disse tider”. 
  

Selvbestemmelse Beboerne giver udtryk for, at de oplever selvbestemmelse i hverdagen.  

• ”Man kan ikke kan klage over noget. Man kan altid bare spørge”. 

• ”Jeg føler faktisk, at jeg bliver spurgt”. 

• ” Ja det er mit hjem”. 

• ”Der er ikke nogen, der bestemmer over mig. Jeg bliver altid spurgt. Er 
der noget, man ønsker, skal man blot frembringe det, og så vidt det er 
muligt, går det igennem”. 

En beboer fortæller om, at der er visse regler, fx når man sidder og spiser sam-
men. Beboeren oplever at være selvbestemmende. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har behov for. Beboerne siger: 

• ”Dejligt, at jeg selv kan klare så meget af den personlige pleje”. 

• ”Det er både hyggeligt og rart at få hjælpen. De er gode til at tage hen-
syn til, at jeg er så skæv i min ryg. De passer rigtig godt på mig”. 

• ”Man skal bare åbne munden og spørge”. 

• ”De er flinke til at give sig god tid og ikke jage noget igennem”. 

 

Tilsynet vurderer, at der er respektfuld og anerkendende kommunikation på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at to medarbejdere ikke følger den korrekte procedure for handskebrug og håndte-
ring af vasketøj. 

Tilsynet vurderer, at flere medarbejdere ikke anvender værnemidler korrekt på fællesarealerne. 

Tilsynets samlede vurdering – 1  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag på ple-
jehjemmet. 
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Generelt er beboerne tilfredse med kvaliteten. To beboere beskriver dog, at kvali-
teten i plejen er svingende og henviser til skiftende medarbejdere. Beboerne si-
ger: 

• ”Det er meget med forskel – der er mange vikarer - og jeg skal forklare 
det hele - de har forskellige måder at gøre det på”. 

• ”Der er forskel på dem (medarbejderne), der er nogen, der springer over, 
hvor gærdet er lavest. De tror, at jeg bare skal skylles på ryggen.”.  

 

Beboerne giver alle udtryk for, at de gives muligheden for at være aktive under 
plejen, og at der lyttes til deres ønsker og vaner. Beboerne siger: 

• ”Jeg gør, hvad jeg kan”. 

• ”Problemet er, at nogle gange gider jeg ikke være aktiv”. 

• ”De skal bare give mig en vaskeklud, så gør jeg det selv”. 

• ”Ja ja - jeg vasker det - jeg selv kan”. 

 

Alle beboere oplever, at de får deres medicin til tiden. To beboere fortæller, at 
de får doseringsæske eller dosisdispenseret medicin til hele dagen udleveret om 
morgenen og selv administrerer denne. Tredje beboer får udleveret doseret medi-
cin til 14 dage ad gangen. 

 

Beboerne vil henvende sig til medarbejderne eller ledelsen ved behov for at klage. 
En beboer siger, at hun bestemt vil gå til afdelingsleder: 

• ” Jeg går til hovedet i stedet for halen”. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at beboerne får den hjælp, de har behov for. 

Alle boliger fremstår renholdte. 

Tilsynet observerer tre snavsede hjælpemidler i beboernes boliger. 

Kontinuitet i støt-
ten 

De fleste beboere giver udtryk for, at der kommer mange forskellige medarbej-
dere. Det er dog kun to beboere, der oplever det problematisk, jf. deres udtalel-
ser i afsnittet om pleje og støtte. Den ene af disse beboere udtrykker også:  

• ”Jeg møder et nyt ansigt hver dag – det er ikke så rart”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever generelt, at der tales i en venlig og respektfuld tone. Beboerne 
giver udtryk for, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og for per-
sonlige grænser. Beboerne siger: 

• ”Vi griner sammen og hygger os. Jeg er meget rolig i deres selskab”. 

• ” Vi pjatter også en gang imellem; det skal der være plads til”. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje, som de har behov for. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af plejen, dog udtrykker to bebo-
ere, at når der kommer skiftende medarbejdere, påvirkes kvaliteten i plejen heraf. 

Tilsynet vurderer, at de fleste beboere oplever, at de møder mange forskellige medarbejdere, uden at 
de dog problematiserer dette.   

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager deres medicin til tiden. 

Tilsynet vurderer, at der findes hjælpemidler, der ikke er rengjorte. 
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• ”De kommer ikke mere end højst nødvendigt - jeg får lov til at passe mig 
selv”. (Beboer er meget tilfreds). 

En beboer siger: 

• ” I de fleste tilfælde taler de pænt og ordentligt. Det sker, at der er en, 
der tror, at jeg er et barn! Jeg siger det til dem”. 

 

Beboerne beskriver gode og varierede tilbud om aktiviteter. Beboere nævner 
blandt andet deltagelse i mandeklub, dameklub og gymnastik på ugentlig basis. 

Flere beboere roser en aktivitetsmedarbejder og nævner vedkommende ved navn. 
En beboer fortæller, at aktivitetsmedarbejderen er meget dygtig til at lave spæn-
dende aktiviteter, som beboeren hygger sig ved at deltage i. Beboer siger: 

• ”Hvis man er interesseret, kunne man deltage i noget hver eneste dag. 
Men jeg er lidt træt og kan ikke deltage hver gang”.  
 

Beboerne fortæller om deres forskellige behov for samvær og fællesskab. Bebo-
erne siger: 

• ”Vi ser på et stort tv i opholdsstuen” 

• ” Jeg kan lide at være mig selv – men jeg går gerne til træning”.  

 

 

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

Emne Data 

Overgange Halvdelen af beboerne erindrer overgange til og fra hospital. 

Flere beboere roser medarbejderne og fortæller, at de har modtaget god hjælp. 
En beboer fortæller, at det er så vigtigt, at nattevagten hjælper til, så beboeren 
kommer op i god tid og er klar til at køre, når transporten kommer. Beboer fortæl-
ler, at det fungerer rigtig godt. 

Kun en beboer kan huske, at medarbejderne efterfølgende har talt med beboer om 
indlæggelsen. 

Beboerne er trygge ved, at medarbejderne samarbejder med andre faggrupper om 
deres situation, og flere beboere henviser til, at de ved, at medarbejderne anven-
der dokumentationen til at orientere andre medarbejdere. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne giver lidt forskellige beskrivelser af, hvorledes de oplever madens kvali-
tet. Beboerne siger: 

• ”Maden er god her – der er ikke noget at klage over”. 

• ”Jeg kan godt lide den mad, vi får”. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever generelt venlig kommunikation og respekt omkring deres privat-
liv.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med tilbuddet om aktiviteter og samvær på plejehjemmet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med overgange til og fra hospitalet. 
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• ”Den er rimelig”. 

•  ”Maden den er god”. 

• ”Maden er fin – der er ikke noget at klage på - god hjemmelavet 
mad”. 

• ”Den er blevet dårligere”. 

• ”Maden er ikke spændende, men nogle gange er kritikken altså lidt 
for hård”. 

• ”Nej, jeg er utilfreds – oplever, at der kommer andre retter end det, 
der er annonceret – og maden er ikke rigtig krydret. Det har vi lavet 
vrøvl over!”. 

 En beboer siger, at det især er den varme mad, det er galt med. 

 

Lidt over halvdelen af beboerne har ingen erfaringer med at fremkomme med øn-
sker og forslag til menuen eller maden. Beboerne mener ikke at huske, at de er 
blevet spurgt ind til deres meninger om madens kvalitet eller er blevet direkte 
spurgt til deres ønsker. To beboere oplyser, at de har prøvet at komme med kritik 
og forslag. Beboerne oplever ikke at blive hørt, eller at der sker ændringer, når de 
ytrer sig. En beboer siger: 

• ” Det er vores indtryk, at det er køkkenet, der bestemmer”. 

 

En beboer har en anden oplevelse og siger:  

• ”Det kan man godt. Jeg er med i madmødet, men det må vi ikke holde 
lige nu. Man kan sige det, man ønsker, og det bliver der taget godt imod – 
det bliver respekteret”. 

 

Lederne oplyser til tilsynet, at der er plan for at arbejde med evalueringsskemaer i 
forhold til maden. 

 

Beboerne beskriver, at de deltager i de fælles måltider med de øvrige beboere. 
Beboerne giver udtryk for, at måltiderne er hyggelige. Beboerne siger:  

• ”Vi sidder fem sammen ved et bord - og så går snakken!”. 

• ” Vi er nogle stykker, der sidder sammen og snakker, det er hyggeligt”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at alle er ved at være færdigvaccinerede, og at de ser 
frem til at slippe brugen af ansigtsmaske. Det er medarbejdernes oplevelse, at 
man er kommet godt igennem COVID-19 epidemien, hvor der kun har været ganske 
få smittetilfælde. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever madens kvalitet meget forskelligt.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt ikke oplever at blive inddraget i forhold til deres oplevelser og 
ønsker omkring maden, og to beboere oplever, at deres udsagn ikke resulterer i ændringer. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med måltiderne på plejehjemmet. 
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Der arbejdes med et fireårigt projekt omkring mad og måltider. Projektet er under 
implementering på alle afdelinger, og der fokuseres på, at alle måltider gøres hyg-
gelige og foregår i rolige omgivelser. Yderligere er der fokus på større involvering 
af beboerne, når dette er muligt. 

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med BPSD modellen på demensområdet. 
Der sættes mål for indsatserne for beboere for at sikre større trivsel, og der sam-
arbejdes med sygeplejerskerne og lederne. Beboerne screenes sammen med syge-
plejersken, og der måles på beboernes fremgang. Resultatet dokumenteres, og det 
beskrives i besøgsplanen, hvis der er nye tiltag. 

Der er fokus på beboernes ernæringstilstand. Beboerne tilbydes ernæringsscree-
ning, og der iværksættes evt. berigelse af beboernes mad. 

Der har været tilbud til beboerne om træning på afdelingerne under COVID-19-epi-
demien. 

Medarbejderne fortæller om plejemøderne, som medarbejderne får referat fra. 
Medarbejderne oplever at være godt orienteret. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne beskriver faktorer, der har betydning for den respektfulde kommu-
nikation og adfærd. 

Medarbejderne beskriver følgende: 

• Tale ligeværdigt 

• Tale langsomt 

• Tale i øjenhøjde 

• Lytter aktivt 

• Agere roligt 

Der arbejdes med fokus på kropssprog og mimik. 

Hvis man oplever, at der er kolleger, der ikke kommunikerer værdigt, tager man 
en snak om dette. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne oplyser, at beboere og pårørende bliver hørt ved indflytningssam-
talen, hvor man taler om vaner og forventninger. Medarbejder oplyser, at det kan 
være svært at møde alle forventninger fx om bad hver dag. De aftaler, der laves 
med beboerne, noteres i døgnrytmeplanen. 

I hverdagen sikres beboerens selvbestemmelse ved, at man spørger, hvad beboe-
rens ønsker og behov er. 

Der arbejdes med klippekortsordningen, der fx anvendes til gåture, at få ordnet 
negle, og fx er en beboer lige blevet klippet af en medarbejder. Nogle beboere 
sparer klip sammen. Alt dokumenteres i Cura. Tidligere har der været ture til Ti-
voli, Bakken og Den blå Planet, men det er ikke muligt nu. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver rehabilitering som at give hjælp til selvhjælp, og at med-
arbejdernes indsats er kompenserende. Der arbejdes rehabiliterende i alle forhold 
fra pleje til forflytning. Medarbejderne oplever, at den rehabiliterende tilgang er 
en helt naturlig måde at arbejde på i hverdagen. 

Medarbejderne arbejder med at give forskellig form for motivation og med at give 
beboerne tid til selv at tage initiativ. Der skal være respekt i forhold til beboernes 
selvbestemmelsesret. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har viden om plejehjemmets kvalitetsarbejde. 
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Der er flere aktivitetstilbud, som også kan understøtte beboernes anvendelse af 
egne ressourcer.  

Medarbejderne giver eksempler på, hvordan de udfører små træningsindsatser med 
beboerne. Flere beboere spørger selv til, om der skal trænes. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, hvordan der tages imod beboerne efter en indlæggelse. 
Beboerne evalueres efter indlæggelsen, så man ved, hvordan beboerens funktions-
niveau er ved hjemkomsten.  Fx er der beboere, der har behov for træning. Det 
undersøges, om der er behov for nye hjælpemidler. Medarbejder oplever, at man 
er godt forberedt ved udskrivelsen ved hjælp af notat fra hospitalet. 

Der samarbejdes og overdrages oplysninger med terapeuterne via omsorgssyste-
met. 

Der arbejdes med e-tavler under de daglige tavlemøder. Her gennemgås beboernes 
status, og der skabes et overblik over beboernes helhedssituation. 

Der afholdes tværfaglige konferencer hver måned med deltagelse af sygeplejer-
sker, faste medarbejdere, beboerkoordinator, leder samt en terapeut. 

Det tværfaglige samarbejde oplever beboerne ved, at der sker hurtig handling på 
evt. problemstillinger. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver faktorer, der skaber tryghed hos beboerne: 

• Man skal vise, at man er åben og gerne vil hjælpe 

• Aftaler skal overholdes 

• Tillid skal fortjenes 

• Humor er godt, også imellem beboere og medarbejdere 

• Som medarbejder må man gerne vise, hvem man er som person 
 

I forhold til beboernes sikkerhed beskriver medarbejderne flere indsatsområder: 

• Forebygge fx fald og urinvejsinfektioner 

• Registrere utilsigtede hændelser  

• Tidlig opsporing 

• Der anvendes væskeskemaer og motivation til at drikke ved fx at gøre væ-
sken mere indbydende 
 

Medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinhåndtering.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for en værdig kommunikation, og hvorledes bebo-
erne inddrages og har selvbestemmelse på plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder rehabiliterende som en naturlig del af pleje og støtte til 
beboerne. 

Tilsynet vurderer, at der er et struktureret og velfungerende tværfagligt samarbejde. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for og reflektere over, hvordan beboernes 
tryghed og sikkerhed understøttes. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at der planlægges efter de ressourcer, der er til rådig-
hed på dagen, beboernes kompleksitet i plejen, beboernes tilstand, ønsker og be-
hov og medarbejdernes kompetencer. Medarbejderne oplever, at planlægningen 
går godt, og at der planlægges dagen før. Der tages hensyn til de aftaler, som be-
boerne har.  

Ved observation af en ændring i beboers status udføres TOBS, der læses tilbage i 
dokumentationen, og evt. kontaktes sygeplejersken. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne anvender tablet, og der dokumenteres løbende herpå. Det kan dog 
være nødvendigt at foretage opsamling i dokumentationen sidst på dagen. Der er 
mulighed for at trække sig tilbage i forhold til at dokumentere. Ved større doku-
mentationsopgaver sætter man sig på kontoret, men ellers kan man dokumentere 
på fællesarealet eller i beboerens bolig.  

Det er muligt at søge sparring hos kollega, sygeplejerske eller leder, og der er altid 
god hjælp at hente.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne fortæller, at de anvender VAR som opslagsværk, og hertil er der 
mapper, hvor man kan se lokale instrukser og instrukser på KK net. 

VAR anvendes til at holde sig orienteret på forskellige procedurer. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at det er kontaktpersonen, der udarbejder besøgspla-
nen, og at aftenvagten står for deres del af planen. Planen skal holdes opdateret 
ved ændringer. 

En god plan skal være tydeligt formuleret og give hjælp til at udføre plejen på den 
måde, som beboer har behov for.  

Medarbejderne oplyser, at man beder vikarer om at læse i planen, så hjælpen bli-
ver givet så tæt på den måde, som beboer er vant til. Medarbejderne oplyser også, 
at afløsere kan mangle adgangskoder, og det kan være et problem i weekender, 
hvor der ikke er en leder til stede.  

Der udføres audit på dokumentationen, men der holdes pause i dette på grund af 
COVID-19-pandemien. Audits holdes normalt på tværs af afdelinger.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne oplyser, at der anvendes handlingsanvisninger til ydelser på syge-
plejeområdet. Det er social- og sundhedsassistenterne og sygeplejersker, der udar-
bejder handlingsanvisningerne. Der skal være handlevejledende anvisning på opga-
vens udførelse. Medarbejderne henvender sig til sygeplejersken, hvis der er tvivl 
om en opgaves udførelse. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder efter arbejdsgange, der understøtter, at beboerne mod-
tager den nødvendige pleje og støtte.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne dokumenterer løbende, og at de har mulighed for faglig sparring. 

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

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for besøgsplanen og handlingsanvisningernes funk-
tion og anvendelse. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet spørger, på baggrund af observationer på fællesarealet, medarbejderne til 
deres viden om handskebrug og håndtering af vasketøj på fællesarealerne. 

Medarbejderne kan redegøre for de rette hygiejniske arbejdsgange i forhold til, at 
der ikke bæres handsker på fællesarealer, samt at vasketøj altid skal være indpak-
ket, inden det fjernes fra beboerens bolig. Medarbejderne noterer sig dette som et 
opmærksomhedspunkt. 

  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever, at vikarer ikke altid er orienteret i besøgsplanen. 

Tilsynets samlede vurdering  1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig refleksion over hygiejniske problemstillinger i forhold til 
anvendelse af handsker og korrekt håndtering af vasketøj på fællesarealer. 
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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 

 

Rapporten stemmer overens med Bispebjerghjemmets oplevelser af tilsynet 25/5 2021 

  

Med venlig hilsen  

Helle Ravn 

Forstander 

Bispebjerghjemmet 
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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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