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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 de indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, 
der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

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

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode samt 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: Plejehjemmet Bomi-Parken, Gyldenrisvej 4, 2300 København S 

Leder: Mette Clemmensen (konstitueret) 

Antal boliger: 81 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 2. november 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos 8 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (3 social- og sundhedsassistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske  

Pernille Breck Johansson, 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 Bomi-Parken.  

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt er sikret opfølgning på anbefalingerne fra sidste tilsyn, 
og at plejehjemmet arbejder med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets nye organisering 
bidrager til at understøtte mulighederne for den ledelsesmæssige og faglige sparring med medarbejderne.  

 

Tilsynet har foretaget et observationsstudie på personlig pleje og et på måltidet. Herudfra vurderes det, at 
der under observationsstudierne foregår en særdeles tilfredsstillende, respektfuld og anerkendende kom-
munikation, som tager udgangspunkt i en personcentreret tilgang. I forbindelse med observationsstudierne 
udvises en særdeles god faglig forståelse for at sikre beboernes selvbestemmelse og medinddragelse. Hjæl-
pen tager udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, hvor beboernes ressourcer inddrages aktivt. Tilsynet 
vurderer, at organiseringen og tilrettelæggelsen af hjælpen til personlig pleje og måltidet sker på en sær-
deles tilfredsstillende måde og med udgangspunkt i beboernes individuelle behov, ønsker og vaner. Tilsynet 
vurderer, at hjælpen til den personlige pleje og støtte tager udgangspunkt i den personcentrerede tilgang 
og med et fokus på beboerens ønsker og behov. Fagligt relevante retningslinjer følges i forbindelse med 
observationsstudiet.  

Ud fra observationer på fællesarealer vurderes der særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet vurderer, at 
der er en hyggelig stemning på fællesarealer, og medarbejderne kommunikerer og agerer særdeles respekt-
fuldt med beboerne. Det vurderes, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, som tager ud-
gangspunkt i beboernes ønsker, og at medarbejderne har fokus på at sikre socialt samvær med beboerne. 

 

Tilsynet har foretaget interview af otte beboere, hvortil der i forhold til beboernes livskvalitet og selvbe-
stemmelse vurderes meget tilfredsstillende forhold. Det er tilsynets vurdering, at beboerne italesætter op-
levelsen af livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. To beboere har oplevelser 
i forbindelse med brugen af nødkald, der kan give anledning til utryghed for beboerne.  

Den personlige pleje vurderes meget tilfredsstillende. Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte 
indsats svarer til deres behov. Tilsynet vurderer, at boliger og hjælpemidler fremstår renholdte.  

Beboerne har oplevelsen af, at de får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har behov for, 
og at kvaliteten heraf er meget tilfredsstillende. Beboerne oplever generelt, at de gives gode muligheder 
for at gøre de ting, de selv magter, og at der lyttes til deres ønsker. Samtidig vurderes dog, at tre beboere 
oplever, at medarbejderne udviser en fortravlet adfærd eller italesætter travlhed.  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få medicinen til tiden. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er 
bevidste om, hvor de kan rette henvendelse ved behov for at klage.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever tilfredshed med kontinuiteten af hjælpen. Tilsynet vurde-
rer, at tre beboere, som alle udtrykker oplevelsen af at have faste medarbejdere tilknyttet, dog oplever, 
at afløsere/vikarer ikke i alle tilfælde har kendskab til, hvilken hjælp der skal udføres. 

Det er tilsynets vurdering, at en pårørende er mindre tilfreds med kvaliteten af hjælpen til rengøring og 
føler sig frustreret over, at beboeren ikke vil give samtykke til, at der tales med ledelsen herom. 

Kontakten til medarbejderne vurderes særdeles tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever 
respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side, og at der udvises respekt for deres privatliv 
og for personlige grænser. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles tilfredsstillende tilbud om akti-
viteter, og at beboerne profiterer af deltagelsen heri. 
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I forhold til overgange og samarbejde mellem sektorer vurderer tilsynet, at der er tale om særdeles tilfreds-
stillende forhold. Det er tilsynets vurdering, at beboere har haft gode oplevelser i forbindelse med indflyt-
ning på plejehjemmet samt i forbindelse med udskrivninger fra hospitalet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har meget tilfredsstillende oplevelser af madens kvalitet, og at de gives gode 
muligheder for at komme med ønsker eller forslag til maden. Beboere, der vælger at spise i fællesrummet, 
har oplevelsen af, at der er en hyggelig stemning omkring måltiderne. Det er dog tilsynets vurdering, at to 
beboere og en pårørende har bekymringer i forhold til udmeldingen om, at beboerne selv skal til at smøre 
deres egen frokost. 

 

På baggrund af medarbejderinterview vurderer tilsynet, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende 
måde kan redegøre for emner i kvalitetsarbejdet og for, hvordan der sikres respektfuld kommunikation og 
adfærd i kontakten med beboerne. Medarbejderne kan ligeledes redegøre for, hvordan beboernes selvbe-
stemmelsesret sikres, og hvorledes plejen udføres ud fra en personcentreret og rehabiliterende tilgang. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser høj faglig forståelse for arbejdet med at sikre sammenhæng i 
forløbene, hvor de har fokus på, at dette sker i et tæt tværfagligt samarbejde. Tilsynet vurderer, at med-
arbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med at sikre beboernes tryghed 
og sikkerhed.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt korrekt kan redegøre for medicinadministration. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgangene 
i forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Medarbejderne udviser et indgående kendskab 
til muligheden for at fremsøge vejledninger og instrukser og anvender disse som et aktivt redskab i det 
daglige arbejde. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan rede-
gøre for arbejdet med besøgsplanen og handlingsanvisninger. 

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 to beboere har bemærk-
ninger til brugen af nødkaldet. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
beboerne oplever tryghed og sikkerhed omkring bru-
gen af deres nødkald. 

Tilsynet bemærker, at en pårørende er mindre til-
freds med kvaliteten af hjælpen til rengøring. 

Tilsynet bemærker, at to beboere og en pårø-
rende har bekymringer i forhold til udmeldingen 
om, at beboerne skal til at smøre deres egen fro-
kost. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt reflekte-
res over, hvilke tiltag der kan implementeres for at 
sikre, at beboere, såvel som pårørende fremadrettet 
støttes i at udtrykke oplevelser med kvaliteten af 
indsatser. Tilsynet anbefaler, at dette gøres med ud-
gangspunkt i at skabe læring og forbedring til gavn 
for de enkelte beboere og pårørende. 

Tilsynet anbefaler, at der fagligt igangsættes reflek-
sion over, hvordan beboere og pårørende i højere 
grad kan gøres trygge ved implementering af nye til-
tag som eksempelvis, når man på en afdeling gerne 
vil afprøve, at beboerne selv skal smøre deres mad. 

Tilsynet bemærker, at beboere italesætter ople-
velsen af, at medarbejderne udviser en fortravlet 
adfærd, og at nogle medarbejdere også italesæt-
ter travlheden over for beboerne. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt italesæt-
tes over for medarbejderne, at der ikke må udvises 
en fortravlet adfærd eller ske italesættelse heraf 
over for beboerne. 

Tilsynet bemærker, at tre beboere, som alle har 
oplevelsen af at have faste medarbejdere tilknyt-

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt sikres den 
nødvendige introduktion af afløsere/vikarer, før 
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tet, dog oplever, at afløsere/vikarer ikke i alle til-
fælde har kendskab til, hvilken hjælp der skal ud-
føres. 

disse tildeles opgaver hos beboerne. Tilsynet anbefa-
ler, at det herunder sikres, at afløsere/vikarer altid 
orienterer sig i besøgsplanen som led i forberedelsen 
af en plejeopgave. 
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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 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til to beboeres efterspørgsel 
af flere aktivitetstilbud, organisering ifm. hjælpen til personlig pleje, brugen af 
værnemidler, korrekt brug af kompressionsforbinding og lift samt anbefalinger i 
forhold til dokumentationen i forbindelse med ernæringsindsatser. 

Ledelsen oplyser, at der som led i opfølgning på anbefalingen omkring aktiviteter er 
blevet ansat en medarbejder, som har fået et medansvar for planlægning og afhol-
delse af aktiviteter for beboerne. Ledelsen italesætter, at man generelt har øget 
tilbuddet om aktiviteter i både dag-, aften- og weekendtimerne. Pt. er plejehjem-
met i proces med at planlægge aktiviteter i et samarbejde med et af kommunens 
øvrige plejehjem. Det er ønsket, at samarbejdet skal bidrage til afholdelse af akti-
viteter på tværs af de to plejehjem. Ledelsen beskriver, at der især har været et 
målrettet fokus på udendørsaktiviteter, hvor beboere eksempelvis har været med 
til at plante blomster på terrassen, og der er blevet tilbudt flere busture. Der er 
ansat en medarbejder i flexjobordning, som kan køre plejehjemmets bus. Derud-
over beskrives aktiviteter, såsom fælles gymnastik, banko, ”Irish coffee” arrange-
ment og halloween-fest. Plejehjemmet har en del frivillige tilknyttet, som blandt 
andet driver en madklub for beboerne.  

I forhold til anbefalingen omkring organisering af hjælpen til personlig pleje beskri-
ver ledelsen, at teamlederne har italesat over for medarbejderne, hvordan der skal 
sikres god planlægning, og at man har alle remedier klar, før man går ind til bebo-
erne. Ledelsen oplyser, at emner relateret hertil eksempelvis drøftes på teammø-
der, tavlemøder eller når man mødes til frokost. 

I arbejdet med at sikre korrekt brug af værnemidler har plejehjemmet gennemført 
hygiejneaudits, og en medarbejder er udnævnt til at være ressourceperson på om-
rådet. Medarbejderen har deltaget i kommunens uddannelse for hygiejneressource-
personer og sidder med i kvalitetsudvalget. Medarbejderens opgave er at lave kam-
pagner på området og sikre, at medarbejderne har de værnemidler, de skal bruge, 
og at medarbejderne anvender disse korrekt. Der er gennemført hygiejneaudits en 
gang om ugen. I auditeringen anvendes skemaer, der er udarbejdet til formålet. 
Auditeringen foregår eksempelvis ved, at teamlederne laver et observationsstudie 
af hjælpen til personlig pleje, og som led i læring drøftes observationerne efterføl-
gende med medarbejderne. Der udarbejdes tabeller og grafer på de fund, der gø-
res, og det beskrives, hvad der skal arbejdes videre med.  

I forhold til anbefalingen omkring påsætning af kompressionsforbinding og brug af 
lift er der taget hånd om den konkrete observation, som dannede baggrund for til-
synets anbefaling. Blandt andet har en aftenvagt med særlige kompetencer inden-
for kompressionsforbinding forestået undervisning af kollegaer, og der er som led i 
læring sikret faglig sparring omkring brugen af lift. 

I forhold til anbefalinger omkring dokumentationen i forbindelse med ernæringsind-
satser har plejehjemmet foretaget ernæringsscreening af alle beboere, og retnings-
linjerne er blevet fulgt. Der er afholdt et såkaldt ”Madgruppemøde” med efterføl-
gende iværksættelse af flere tiltag, herunder nedsat en ressourcegruppe fra alle 
teams. Der arbejdes datastyret, og et samarbejde med Meyers Madhus er opstartet. 
Derudover har medarbejderne fået oplæring i arbejdet med besøgsplaner og hand-
lingsanvisninger. 
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Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen beskriver, at der arbejdes målrettet med indsatser i forhold til, at pleje-
hjemmet skal fungere som et hjem for beboerne og i mindre grad fremstå som en 
institution. Fokus er rettet på at skabe overblik over, hvad der er vigtigt for bebo-
erne’, og hvad der bidrager til størst mulig trivsel i hverdagen. Tilsynet får fremvist 
materiale, som danner baggrund for en række af forskellige indsatser. Ledelsen be-
skriver blandt andet, at man gennem mere end et år har arbejdet med en såkaldt 
”Samarbejds-trappe”, som er en forpligtende aftale, man er fælles om at nå i mål 
med. Derudover fremvises en skitse ”Det fælles faglige grundlag”, som bidrager til 
at sætte retningen for den faglige ledelse. Ledelsen italesætter, at man stadig er i 
proces med arbejdet. 

På plejehjemmet arbejdes der med triagering. Triageringen sker både i forhold til 
de sygeplejefaglige observationer og i forhold til observationer af beboernes trivsel 
og sociale forhold. Teamlederne taler med medarbejderne om, hvordan de gennem 
dialog kan sikre et godt kendskab til beboerne, og at dette kendskab skal under-
støtte arbejdet med at give beboerne de bedste muligheder og rammer for at leve 
det liv, de gerne vil. 

Der arbejdes med emner i relation til at sikre et godt arbejdsmiljø. Emnet er blevet 
bragt i spil på baggrund af trivselsundersøgelsen fra 2019. Plejehjemmet har netop 
fået en grøn smiley på området. Det italesættes over for medarbejderne, at det al-
tid skal dokumenteres, hvis medarbejderne oplever situationer med udadreage-
rende beboere. Der er udarbejdet actioncards, som anviser, hvordan medarbej-
derne skal agere i de forskellige situationer. 

En gang om ugen gennemføres medicinaudits på tværs af afdelingerne. I arbejdet 
anvendes metoderne fra forbedringsindsatsen. Ledelsen oplyser, at man er lykkedes 
med at få samlet godt op på udfordringer med at få medicin givet til tiden.  

Indtil for nylig er der løbende blevet udført audits på dokumentationen. Arbejdet 
bliver snarest genoptaget, når en ny medarbejder er introduceret til opgaven. E-
tavler anvendes som led i at sikre fyldestgørende dokumentation. En teamleder er 
udnævnt til at være ansvarlig for dokumentationsarbejdet i Cura. Teamlederen ud-
sender mails til medarbejderne, når der kommer nye opdateringer og lignende. 
Medarbejderne opfordres til at rette henvendelse, hvis de har brug for faglig spar-
ring. Der er foregået undervisning i e-tavler, og der er arbejdet med den sundheds-
faglige dokumentation. Alle nye medarbejdere og elever undervises i dokumenta-
tion ved teamlederne.  

En ny teamleder skal overtage ansvaret for indberetning og opfølgning på utilsig-
tede hændelser. Plejehjemmet indberetter løbende hændelser, men det er ledel-
sens oplevelse, at der er et særligt behov for at sikre den målrettede opfølgning på 
de indberettede hændelser.  

Plejehjemmet skal i gang med et projekt i forhold til emnet ”Velsmag, madglæde 
og kvalitet”, som er en del af kommunens mad- og måltidspolitik. Fokus er blandt 
andet rettet på at lave mere klimavenlig mad. På plejehjemmet er man så småt i 
gang med at servere mere klimavenlig mad. Ledelsen beskriver, at i indeværende 
uge serveres der grøntsagslasagne. I arbejdet med ovenstående er der fokus på at 
sikre harmoni mellem beboernes ønsker og kommunens målsætninger på området. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt er sikret opfølgning på anbefalingerne fra sidste tilsyn 
og at der på plejehjemmet arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet står foran en proces med ansættelse af ny forstander.  

Der er implementeret en ny organisering, hvor der nu er tilknyttet en teamleder i 
hvert team. Tværgående funktioner i forhold til eksempelvis kvalitetsarbejdet, 
elevuddannelse, vagtplanlægning og Cura er blevet fordelt imellem de forskellige 
teamledere. Ovenstående organisering bidrager til mere nærværende ledelse, og 
den nye organisering er blevet implementeret på baggrund af medarbejdernes øn-
ske om en mere nærværende ledelse. Der er netop blevet ansat to nye teamledere. 

Det er ledelsens oplevelse, at arbejdsprocesser bliver mere flydende og gennemsig-
tige med den nye organisering. Teamlederne er fysisk placeret i afdelingerne, hvil-
ket styrker medarbejdernes muligheder for ledelsesmæssig sparring. Teamlederne 
deltager i weekendvagter hver 5. weekend, hvor de blandt andet varetager den an-
svarshavende funktion. Tidligere blev den ansvarshavende funktion varetaget af en 
medarbejder, som også skulle deltage i udførelsen af plejeopgaver, hvilket indimel-
lem gav anledning til udfordringer. Alle teamledere har uddannelse som sygeplejer-
ske, og de kan således bidrage med høj faglighed, hvilket giver et kvalitetsløft til 
hele organisationen. Teamlederne deltager på diverse møder og i plejen. En team-
leder beskriver, at de ofte bliver kaldt ind i en bolig, når en medarbejder har behov 
for en faglig vurdering eller sparring. 

Plejehjemmet arbejder med BPSD - en fællesbetegnelse for en række forskellige 
adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Ca. to beboere fra hvert team er blevet 
screenet med efterfølgende afholdelse af borgerkonference. Medarbejdere har fået 
faglig sparring og rådgivning ved en demensfaglig rådgiver i forhold til nogle særlige 
problemstillinger hos konkrete beboere. Medarbejderne har blandt andet fået op-
læring i, hvordan man håndterer svære situationer og forebygger konfliktoptrap-
ning. I arbejdet med BPSD samarbejdes der pt. også med demensrejseholdet. De-
mensrejseholdet har gennemført observationsstudier om dagen, og næste skridt er, 
at der også skal udføres observationsstudier om aftenen. Medarbejderne bliver 
guidet igennem brugen af diverse redskaber, og de får faglig sparring på området. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Der ønskes fokus på relationen mellem beboere og medarbejdere. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets nye organisering bidrager til at understøtte mulighederne for den 
ledelsesmæssige og faglige sparring med medarbejderne. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen hilser venligt på beboeren, der sidder i sengen. Kommunikationen 
mellem medarbejderen og beboeren bærer præg af en respektfuld og humoristisk 
tilgang, hvor det er tydeligt, at medarbejderen har et godt kendskab til beboeren. 
Der spørges ind til beboerens søvn, og der foregår dialog om det, der er oplevet i 
ugens løb. Medarbejderen har kendskab til beboerens pårørende, som inddrages 
som et naturligt emne i samtalen. Medarbejderen er meget lyttende og nærvæ-
rende og fortæller om oplevelser fra medarbejderens privatliv, hvilket giver anled-
ning til, at beboeren og medarbejderen griner sammen. Både beboeren og medar-
bejderen er meget aktive i samtalen. Medarbejderen roser og anerkender beboe-
rens indsats undervejs. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der observeres en hyggelig stemning og god dialog mellem beboerne og medarbej-
derne. Medarbejderne har fokus på at bringe emner i spil, som har beboernes inte-
resse. Medarbejderne er bevidste om at holde dialogen i gang under hele måltidet. 
Dialogen giver flere gange anledning til, at der grines sammen. Under hele forløbet 
observeres der respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne. Ved 
afslutning af måltidet bliver en beboer lidt råbende. En medarbejder lægger sin 
hånd på beboeren og taler i en tone, der straks beroliger beboeren. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen inddrager beboeren i alt fra ønske om tøjvalg, forflytning og den 
personlige pleje. Alle medarbejderens handlinger tager udgangspunkt i beboerens 
ønsker og behov. Medarbejderen taler med beboeren om den kommende badedag, 
som beboeren ønsker at flytte, grundet forskellige aftaler. Medarbejderen forsik-
rer beboeren om, at badedagen flyttes til en anden dag. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne gives valgmuligheder gennem måden, maden anrettes og serveres på. På 
bordene står fade med smørrebrød, så beboerne selv kan vælge, hvilke stykker 
mad, de vil have. Hver dag spørges beboerne ind til, hvad de mener om maden, 
der serveres. Under måltidet spørger en medarbejder eksempelvis ind til, hvad be-
boerne synes om dagens sildemad og tomatsuppe. Beboernes kommentarer skrives 
ned, og tilbagemeldingerne gives videre til køkkenet. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren har fysiske udfordringer og forflyttes via Sara-Stedy. Medarbejderen 
spørger, om beboeren er motiveret til at deltage aktivt i forflytningerne, hvilket 
beboeren accepterer. Beboeren giver udtryk for at være meget tryg ved medarbej-
derens tilstedeværelse. Beboeren kan selv klare store dele af den personlige pleje, 
toiletbesøg og påklædning efter, at medarbejderen har gjort remedier klar. Med-
arbejderen hjælper beboeren med at blive vasket, de steder, beboeren ikke selv 
kan nå. Medarbejderen roser og anerkender beboeren undervejs, og der tales om, 
at beboeren har profiteret af træning med fysioterapeuten. Forløbet foregår på 
rutineret vis og bærer præg af, at medarbejderen har et stort kendskab til beboe-
ren behov, ønsker og vaner. 
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Observationsstudie af frokostmåltid: 

En medarbejder oplyser, at man for nylig har afprøvet, at beboerne selv skulle 
smøre deres mad. På baggrund af evalueringer heraf, er man nu gået tilbage til 
servering af smørrebrød.  

Flere beboere kan selv spise deres mad, mens to medarbejdere støtter de bebo-
ere, som har behov for hjælp til indtagelse af måltidet. Støtten gives på en faglig 
korrekt måde. Det observeres eksempelvis, at medarbejderne sidder ved siden af 
beboerne under hele måltidet, taler i øjenhøjde og udviser nærvær. Beboerne 
spørges flere gange, om de ønsker mere at spise. Medarbejderne forsøger at moti-
vere beboerne til at spise lidt mere. Beboernes valg respekteres i alle situationer. 
Medarbejderne udviser den nødvendige tålmodighed og hjælper med indtagelsen 
af måltidet i et stille og roligt tempo, der er afstemt beboernes behov. 

Bordene er dækket med blomster, og der står kander fremme med drikkevarer, så 
de beboere, der magter det, selv kan betjene sig. 

Da måltidet er afsluttet, vælger et par beboere at sætte sig over i den fælles op-
holdsstue for at se fjernsyn eller for at få sig et lille hvil. Medarbejderne støtter 
beboerne i at finde et godt sted at sidde. En af beboerne spørges, om hun sidder 
godt på det valgte sted. 

Da de fleste beboere er gået fra spisebordet, sidder en beboer tilbage ved spise-
bordet. Beboeren er faldet i søvn. En medarbejder henvender sig på en stille og 
rolig måde til beboeren og spørger, om beboeren har lyst til at komme hjem til sig 
selv og få et hvil. Beboeren takker nej hertil. Medarbejderen fortæller beboeren, 
at det er helt ok, men at hun blot vil sikre sig, at beboeren har det godt. Beboeren 
bekræfter, at hun har det dejligt og gerne vil blive siddende. Beboeren går senere 
tilbage til sin bolig.  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen gør alle remedier klar på forhånd, så hjælpen kan foregå uden unø-
dige forstyrrelser. Medarbejderen tager udgangspunkt i beboerens udtrykte ønsker 
og behov. Hjælpen udføres i et tempo, der er afstemt beboerens behov. 

Medarbejderen arbejder målrettet og systematisk. Da beboeren eksempelvis øn-
sker at være for sig selv ved toiletbesøg, henter medarbejderen morgenmaden 
imens, så den står klar, når beboeren er færdig med morgenplejen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der forekommer ingen unødige forstyrrelser undervejs i måltidet. Organiseringen 
bidrager til at skabe den nødvendige ro omkring måltidet. Beboerne er fordelt ved 
fire borde, og der sidder medarbejdere ved alle borde. Det er forskelligt, hvor 
mange beboere der sidder ved bordene. Eksempelvis ses et bord med 6-7 beboere 
og et par medarbejdere, mens der ved andre borde kun sidder en eller to beboere 
sammen med en medarbejder. I organiseringen af måltidet tages der hermed hen-
syn til beboernes særlige behov for samvær og afskærmning.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudierne foregår en særdeles tilfredsstillende respektfuld 
og anerkendende kommunikation, som tager udgangspunkt i en personcentreret tilgang. Det er tilsynets 
vurdering, at der i forbindelse med observationsstudierne udvises en særdeles god faglig forståelse for 
at sikre beboernes selvbestemmelse og medinddragelse. Tilsynet vurderer, at hjælpen tager udgangs-
punkt i den rehabiliterende tilgang, hvor beboernes ressourcer inddrages aktivt. 
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Opgaverne omkring måltidet fordeles og aftales fra morgenstunden. En medarbej-
der oplyser til tilsynet, at opgaverne fordeles ud fra medarbejdernes kompeten-
cer. Medarbejderen beskriver, at hun eksempelvis ofte er den, der sidder ved det 
lange spisebord, idet hun er god til at sikre dialog og hyggeligt samvær under mål-
tidet. Andre medarbejdere får opgaven med at sidde sammen med de beboere, 
der har behov for afskærmning og støtte til indtagelse af måltidet, da disse medar-
bejdere har en god relation til de konkrete beboeres særlige behov.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren kan, grundet fysiske udfordringer, ikke deltage aktivt i praktiske gøre-
mål. Disse udføres af medarbejderen, som ud fra faglige retningslinjer rydder op i 
boligen, går ud med affald, trækker gardiner fra og foretager sengeredning. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der udføres ikke praktiske opgaver under måltidet. Afrydning af borde sker først, 
når alle beboerne er færdige med at spise. Tilsynet observerer ikke umiddelbart 
beboere, der hjælper med praktiske opgaver i forbindelse med måltidet. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen udfører håndhygiejne og ifører sig de korrekte værnemidler. Bebo-
eren ønsker, trods fysiske udfordringer, selv at deltage aktivt i plejen, og inddra-
ges derfor i alle opgaver knyttet hertil. Ved forflytninger og nedre/øvre hygiejne 
spørger medarbejderen ind til beboerens behov for støtte, og beboerens ressour-
cer inddrages, hvor det lader sig gøre. Beboeren hjælpes med den nedre del af på-
klædningen, men beboeren kan selv klare den øvre påklædning. Beboeren forflyt-
tes afslutningsvis over i sin kørestol og køres herefter ind til spisebordet, hvor mor-
genmaden er gjort klar. Beboeren ønsker at vente med at få børstet tænder, til 
beboeren har spist morgenmad. Beboeren spiser morgenmad i egen bolig, og mor-
genmedicinen gives i forbindelse hermed. Tilsynet bemærker, at medarbejderen 
udfører korrekt håndhygiejne, jf. gældende retningslinjer under hele forløbet. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Ikke relevant. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen og tilrettelæggelsen af hjælpen til personlig pleje og måltidet sker 
på en særdeles tilfredsstillende måde og med udgangspunkt i beboernes individuelle behov, ønsker og 
vaner. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til den personlige pleje og støtte på en særdeles tilfredsstillende måde 
tager udgangspunkt i den personcentrerede tilgang og med et fokus på beboerens ønsker og behov.  

Det er tilsynets vurdering, at fagligt relevante retningslinjer følges i forbindelse med observationsstu-
diet af hjælpen til den personlige pleje. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Ved indgangen til plejehjemmet ses en stor informationstavle, som beboere og 
gæster til huset kan orientere sig ved. Fællesarealerne er indbydende og pænt 
indrettede, svarende til målgruppen. Der ses små siddearrangementer rundt på de 
store gange, som indbyder til, at beboerne kan sætte sig og tage et hvil eller nyde 
andet samvær. Tilsynet observerer to beboere, der sidder og taler sammen og ny-
der deres kaffe på gangarealet. 

Der ses kunst på væggene, og fællesstuerne i afdelingerne er store, men hyggeligt 
indrettet med sofaarrangementer, tv-stue, åbent køkken og spiseafdeling. Der ses 
reoler med bøger, og der ligger forskellige spil fremme til fri afbenyttelse. Der er 
også et akvarium, som beboerne nyder at se på.  

På første sal ses en altan indrettet med møbler, lys og planter, mens afdelingerne 
i stueetagen har adgang til en hyggelig gårdhave. I gårdhaven ses demensdyr og en 
flot beplantning. Beboerne fortæller, at det i sommerhalvåret er den smukkeste 
blomsterhave, som de nyder at se på og gå ture i. 

Flere beboere sidder sammen i en afdeling og ser fjernsyn. En medarbejder tilslut-
ter sig selskabet, og der føres samtaler beboere og medarbejder imellem. 

På plejehjemmet er der et stort aktivitetsområde, og på de forskellige afdelinger 
ses flere træningsredskaber. Der er også en træningssal med fysioterapeuter og er-
goterapeuter tilknyttet. 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere er respektfuld og humørfyldt, 
og bærer præg af, at medarbejderne har et godt kendskab til beboerne. Medarbej-
derne banker på døren, inden de træder ind i beboernes boliger. 

Sociale aktiviteter I månedsbladet er der en aktivitetsplan, som beboerne kan orientere sig i. I aktivi-
tetsbladet opfordres beboerne til at komme med forslag til aktivitetsmedarbej-
derne. Aktivitetstilbuddene rammer bredt, og kalenderen ses fyldt ud med fx revy, 
teater, banko og tøjsalg. Der er både lukkede arrangementer, som fx herrefrokost, 
hvor medarbejderne matcher beboerne på tværs af afdelingerne ud fra interesser 
og personlighed samt åbne arrangementer, der tilbydes alle beboere. 

Tre beboere sidder sammen ved et bord i spisestuen og spiser morgenmad. Bebo-
erne kommenterer på tilsynets besøg. Beboerne fortæller, at de er glade for at bo 
på plejehjemmet. Beboerne nævner den gode udsigt til gården, som de finder hyg-
geligt indrettet, og beboerne nævner, at pladserne ved vinduet er meget popu-
lære, grundet udsigten fra de store vinduespartier. Beboerne fortæller, at de ny-
der hinandens selskab, og at de altid mødes til måltiderne. 

Tilsynet observerer flere eksempler på medarbejdere, der sidder omkring beboere 
og fører samtaler, eller støtter beboere i forbindelse med indtagelse af morgenma-
den. Nogle beboere hygger sig med at se fjernsyn sammen. 

På tilsynsdagen er der arrangement i herreklubben. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er en hyggelig stemning på fællesarealer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne 
kommunikerer og agerer særdeles respektfuldt i mødet med beboerne. 

Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, der tager udgangs-
punkt i beboernes ønsker. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at sikre socialt samvær 
med beboerne.  
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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 giver udtryk for at være trygge ved at bo på plejehjemmet 

Beboerne udtrykker eksempelvis: 

• ”Jeg er faldet godt til lige fra start. Der er en god atmosfære her”. 

• ”Jeg er fuldt tilfreds og ved, at dette nu er mit hjem”. 

• ”Det er svært at flytte på plejehjem – jeg er ikke helt faldet til endnu. 
Men ellers er jeg ok med at være her”.  

• ”Her er så rart at være. Det er som at vinde i lotteriet at bo her”.  

• ”Alle er søde og hjælpsomme”. 

 

To beboere beskriver ligeledes oplevelsen af at være trygge ved at bo på pleje-
hjemmet, men beboerne har dog bemærkninger til brugen af nødkaldet. En beboer 
italesætter, at hun oplever, at nødkaldet nogle gange kan være længe om at blive 
besvaret. Beboeren kunne godt tænke sig at have et nødkald, som kunne skelne 
mellem akut og ikke-akut kald. Den anden beboer italesætter, at vedkommende 
ikke helt ved, hvornår medarbejderne kommer, efter at beboeren har aktiveret sit 
nødkald.  

Selvbestemmelse Beboerne giver udtryk for oplevelsen af, at de selv er med til at bestemme over 
deres eget liv, og at de har indflydelse på deres hverdag. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Hvis jeg vil et eller andet, så siger jeg det bare, og så får jeg det på min 
måde”. 

• ”De er flinke til at sige, at det er os, der bestemmer, og det er os, der 
bor her. Der bliver taget hensyn til, hvad man gerne vil”.  

• ”De spørger mig altid. Jeg får helt selv lov at bestemme. Der er ingen, 
der træder hen over mig”. 

• ”Det eneste, der begrænser mig her på stedet, er mig selv”. 

• ”Det eneste jeg ikke kan bestemme selv er spisetiderne, men det er fint 
nok”. Beboeren fortæller, at hun som regel er sulten på de tider alligevel. 

• ”Inden for de almindelige regler, kan jeg bestemme alt selv”.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp til personlig pleje og praktisk 
støtte, som de har behov for, og at kvaliteten heraf er særdeles tilfredsstillende. 

Beboerne udtrykker eksempelvis: 

• ”Det må man sige – jeg har intet at klage over”. 

• ”Ja, der er ikke spor at klage over”. 

• ”Det er et dygtigt personale, der er her”. 

• ”Den er ret god, når man tænker på, hvor mange uuddannede der er”. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på pleje-
hjemmet. Det er tilsynets vurdering, at to beboere har oplevelser i forbindelse med brugen af nødkald, 
der kan give anledning til utryghed for beboerne. 
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Under interview med en beboer kommer en pårørende på besøg. Den pårørende 
udtrykker oplevelsen af, at der ikke altid er bevidsthed om, at beboeren har et 
forringet syn og således ikke selv er opmærksom på eksempelvis manglende rengø-
ring. Den pårørende udtrykker mindre tilfredshed med hjælpen til rengøring. Pårø-
rende oplever ofte, at badeværelset ikke er i tilfredsstillende rengjort stand, og at 
gulve i stuen og soveværelset ikke rengøres tilstrækkeligt. Den pårørende udtryk-
ker oplevelsen af, at der generelt ikke rengøres i hjørnerne og omkring beboerens 
møbler, herunder særligt omkring beboerens foretrukne siddeplads.  

Tilsynet bemærker, at beboeren flere gange giver udtryk for, at der ikke skal kla-
ges herover, da hun ikke ønsker at skabe en konflikt. Den pårørende udtrykker lidt 
frustration over, at beboeren ikke vil give samtykke til, at der tales med ledelsen 
herom. 

 

Syv ud af otte beboerne oplyser, at de gives gode muligheder for at gøre de ting, 
de selv magter. En beboer italesætter oplevelsen af, at medarbejderne har meget 
travlt og ikke i alle situationer giver sig den nødvendige tid til at vente på, at be-
boeren selv gør sig færdig.  

Tilsynet bemærker i øvrigt, at yderligere to beboere italesætter oplevelsen af, at 
medarbejderne udviser en fortravlet adfærd, og at nogle medarbejdere også itale-
sætter travlheden over for beboerne. 

Alle beboerne oplever, at der bliver lyttet til og fulgt op på, hvordan de ønsker 
hjælpen udført. 

 

Ligeledes oplever alle beboere, at de får deres medicin til tiden.  

Beboerne udtrykker eksempelvis: 

• ”Det fungerer fuldstændigt efter bogen”. 

• ”Det kommer punktligt – jeg kan nærmest sætte uret efter det”.  

• ”De kommer hver morgen med det”. 

 

Tre beboere får udleveret doseringsæske eller dosisdispenseret medicin og klarer 
således selv indtagelsen af medicinen. En beboer fortæller, at hun fra næste uge 
skal overgå til dosisdispensering, hvilket hun er meget spændt på, men beboeren 
er dog også er indstillet på at give ordningen en chance. 

 

Ved behov for at klage beskriver beboerne, at de vil tage kontakt til medarbej-
derne/kontaktpersonen, ledelsen eller bede pårørende om hjælp hertil.  

En beboer fortæller eksempelvis, at hun ved indflytningen blev oplyst om, at hun 
altid kunne rette henvendelse til sin kontaktperson.  

En anden beboer udtaler, ”Jeg har ikke prøvet at klage over noget, som der ikke 
er blevet lyttet til”. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til deres behov. 

Beboerne fremstår velsoignerede, svarende til deres levevis. 

Boliger og hjælpemidler ses renholdte.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne giver generelt udtryk for oplevelsen af, at de kender de medarbejdere, 
der kommer og hjælper dem. Flere beboere er vidende om, at de har en kontakt-
person.  

To beboere fortæller, at hjælpen nogle gange bliver leveret af afløsere/vikarer, 
men beboerne oplever ikke et problem hermed, da afløsere/vikarer har kendskab 
til, hvilken hjælp beboeren har brug for. 
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Tre beboere, som alle beskriver at have faste medarbejdere tilknyttet, giver dog 
udtryk for oplevelsen af, at afløsere og vikarer ikke i alle tilfælde har kendskab til, 
hvilken hjælp der skal udføres.  

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne beskriver god kontakt til medarbejderne. Beboerne oplever respektfuld 
kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side. 

Beboerne kommer blandt andet med følgende udsagn: 

• ”Jeg er på god fod med dem alle sammen”. 

• ”Der er en rigtig god tone her på stedet. Der er både plads til alvorsord, 
sjov og ballade”. 

• ”Der er en god humor her i afdelingen, og man kan mærke, at personalet 
har det godt sammen. Det smitter af på os andre”. 

• ”Altid pæn tone – vi er alle gode venner”. 

• ”Vi kan grine og tale alvorligt sammen – det er helt perfekt”. 

 

Beboerne oplever i høj grad, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv 
og for personlige grænser. 

 

Beboerne beskriver stor tilfredshed med tilbuddet om aktiviteter. En beboer for-
tæller fx om at deltage i aktiviteter som litteraturklub, madlavning og gymnastik. 
En anden beboer fortæller, at hun to gange om ugen går ned i aktivitetscentret og 
hygger sig. Beboerne udtrykker blandt andet: 

• ”I morgen er der fællesspisning og underholdning i caféen. Der er mange 
forskellige aktiviteter nu, men under Corona var der godt nok meget luk-
ket”.  

• ”Jeg har fundet et par stykker, jeg taler godt med”. 

• ”Min familie er meget imponeret over alt det, der sker her”. 

• ”Man taler meget med de andre beboere”.  

• ”Jeg involverer mig så meget som muligt – det er altid hyggeligt”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til deres behov. 
Tilsynet vurderer, at boliger og hjælpemidler fremstår renholdte.  

Beboerne har oplevelsen af, at de får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har behov 
for, og at kvaliteten heraf er meget tilfredsstillende. Beboerne oplever generelt, at de gives gode mu-
ligheder for at gøre de ting, de selv magter, og at der lyttes til deres ønsker. Samtidig vurderes dog, at 
tre beboere oplever, at medarbejderne udviser en fortravlet adfærd eller italesætter travlhed.  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få medicinen til tiden.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne er bevidste om, hvor de kan rette henvendelse ved behov for at 
klage.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever tilfredshed med kontinuiteten af hjælpen. Tilsynet vur-
derer, at tre beboere, som alle udtrykker oplevelsen af at have faste medarbejdere tilknyttet, dog op-
lever, at afløsere/vikarer ikke i alle tilfælde har kendskab til, hvilken hjælp der skal udføres. 

Det er tilsynets vurdering, at en pårørende er mindre tilfreds med kvaliteten af hjælpen til rengøring, 
og pårørende føler sig frustreret over, at beboeren ikke vil give samtykke til, at der tales med ledelsen 
herom. 
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En beboer henviser til en aktivitetsplan, hvori man let kan orientere sig om diverse 
aktiviteter. En anden beboer glæder sig over, at han på tilsynsdagen er inviteret 
til en særlig frokost med sild og snaps. Beboerne italesætter, at de vælger aktivi-
teter til og fra efter eget ønske. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Kun få beboere kan beskrive oplevelser i forbindelse med sektorovergange. 

To beboere beskriver oplevelser i forbindelse med indflytningen på plejehjemmet 
og italesætter, at de blev godt modtaget.  

Tre beboerne kan beskrive oplevelser i forbindelse med udskrivning fra hospitalet. 
Beboerne følte sig godt modtaget ved hjemkomsten til plejehjemmet igen. En be-
boer fortæller, at hun under indlæggelsen fik en hilsen fra plejehjemmet. 

Det er beboernes indtryk, at medarbejderne har kendskab til indlæggelsesforløbet, 
og at der tales med dem om forløbet. Yderligere beskriver de to beboere, at det er 
deres indtryk, at medarbejderne samarbejder godt med den praktiserende læge, 
når der er behov herfor. 

En af beboerne fortæller, at medarbejderne også har talt med en fysioterapeut, 
og at der i den forbindelse er afprøvet nye hjælpemidler. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne giver udtryk for tilfredshed med madens kvalitet. Beboerne siger fx:  

• ”Den er god. Det kan der ikke klages over. Den er velsmagende og veltilla-
vet”.  

• ”Maden er glimrende og afvekslende”. 

• ”Den er bedre, end jeg selv kan lave den – for det meste rigtig god mad”. 

• ”Den er eminent”. 

• ”Maden er god, men der kunne godt være lidt flere grøntsager og lidt 
mindre salt”. 

 

Beboerne oplyser, at de har mulighed for at komme med ønsker eller forslag til 
maden, og de har generelt oplevelsen af, at der lyttes hertil. Beboerne udtrykker:  

• ”Jeg kan ikke tåle fisk, og det er de fuldt ud opmærksomme på”. 

• ”Jeg siger det, hvis der er noget, og så kommer der altid et alternativ fra 
køkkenet – fx når der serveres fisk. Hvis man går forbi køkkenet, vil de al-
tid lytte på en”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbej-
dernes side, og at der udvises respekt for deres privatliv og for personlige grænser. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles tilfredsstillende tilbud om aktiviteter, og at beboerne 
profiterer af deltagelsen heri. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne har haft gode oplevelser i forbindelse med indflytning på pleje-
hjemmet samt i forbindelse med udskrivninger fra hospitalet. 
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• ”Hver dag spørger de os om, hvad vi synes om maden. Vores meninger bli-
ver sendt videre til køkkenet”.  

• ”Der er ikke mange, der klager over maden her, så vi har ikke så mange 
forslag til ændringer. Hvis der er en ret, man gerne vil have, kan man 
bare ønske den. Til fødselsdag bestemmer man selv menuen”. 

• ”Vi har lige skiftet rugbrødsmærke, fordi vi ønskede det”. Beboeren for-
tæller, at de snart skal spise klimavenlig mad, hvilket hun glæder sig til, 
da hun gerne vil spise mere grønt og vegetarisk. 

• ”Der kræses for os – og der er forskel på hverdage og weekender. Vi får 
blødkogte æg og rundstykker i weekenderne, og om fredagen er der ”Irish 
coffee bar”. 

• ”Har foreslået, at de kommer mindre salt i maden, det lader stadig vente 
på sig”. Jeg har ønsket lidt mere grønt”. 

 

Beboerne, der vælger at spise i fællesrummet, giver udtryk for, at der er en hyg-
gelig stemning omkring måltiderne. Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Medarbejderne sidder sammen med os, og ofte får vi en god snak om alt 
muligt. Det er meget hyggeligt at sidde sammen med de andre”. 

• ”Stemningen er god – man taler sammen ved bordene. Medarbejderne sid-
der med og fordeler sig ved bordene, og de hjælper dem, der har behov 
for hjælp”. 

• ”Det er generelt meget hyggeligt og festligt, og man får gode snakke og 
grin”.  

• ”Stemningen kan være lidt blandet. Personalet hopper og springer for os 
og forsøger at gøre det hyggeligt”. 

 

En beboer fortæller, at man i afdelingen lige er begyndt selv at smøre maden. Be-
boeren ville klart foretrække, at maden blev smurt. Beboeren foretrækker også 
dette af hygiejniske årsager.  

En beboer fortæller, at det lige er blevet besluttet, at de selv skal til at smøre fro-
kosten. Beboeren mener, det er forkert, da hun ikke selv er i stand til dette. Un-
der tilsynets besøg hos beboeren er der en pårørende til stede. Den pårørende for-
tæller, at hun ikke forstår udmeldingen om, at beboerne selv skal smøre deres fro-
kost. Den pårørende mener ikke, at beboeren kan dette, da beboeren er svagt-
seende.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne har meget tilfredsstillende oplevelser af madens kvalitet, og at de gives 
gode muligheder for at komme med ønsker eller forslag til maden. 

Tilsynet vurderer, at de beboere, der vælger at spise i fællesrummet, har oplevelsen af, at der er en 
hyggelig stemning omkring måltiderne. 

Det er tilsynets vurdering, at to beboere og en pårørende har bekymringer i forhold til udmeldingen om, 
at beboerne selv skal til at smøre deres egen frokost. 
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplyser, at der i kvalitetsarbejdet særligt er fokus på beboernes 
trivsel. Medarbejderne beskriver, at det er vigtigt, at plejehjemmet bliver set som 
beboerens hjem og ikke som en institution. Gennem dialog med beboerne og gen-
nem socialpædagogiske tiltag arbejdes der målrettet med at tilpasse sig beboernes 
ønsker og behov og ikke omvendt. Hvis beboerens ønsker strider imod sundheds-
faglige retningslinjer, forsøger medarbejderne gennem motivation og faglig argu-
mentation at kombinere beboernes selvbestemmelsesret med sundhedsfremmende 
tiltag. 

På plejehjemmet er der fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og alle medarbejdere 
er undervist i samarbejdstrappen, som er et visuelt redskab, der kan hjælpe med 
at øge samarbejdsevnen og forbygge konflikter. Medarbejderne fortæller, at de 
alle er blevet personlighedstestet, hvilket har medført en større forståelse for hin-
andens forskellige måder at arbejde på. Medarbejderne oplever, at arbejdet med 
samarbejdstrappen også kan anvendes til trivselsarbejdet omkring beboerne, hvor 
det anvendes som et redskab til at opstille mål og delmål ud fra beboernes ønsker 
og behov. Ved brug af samarbejdstrappen sikres helhedsperspektivet gennem de 
forskellige niveauer på trappen, der på forskellig vis involverer tværfaglige samar-
bejdspartnere. 

Medarbejderne fortæller, at der i forhold til demensarbejdet har været undervis-
ning i de forskellige demensformer af ”Demensrejseholdet”. Dette har givet en 
større forståelse for demensarbejdet, men medarbejderne oplever, at de stadig er 
i proces med arbejdet relateret til BPSD. Der er demensvejledere på plejehjem-
met og en sygeplejerske, som hjælper med screening af beboerne, da det ikke er 
alle medarbejdere, der selvstændigt kan varetage dette. 

På baggrund af arbejdet med de utilsigtede hændelser har der i kvalitetsarbejdet 
været fokus på at sikre en fælles arbejdsgang i forhold til medicinvognen samt op-
mærksomhed på tidstro medicingivning. Der udføres medicinaudits en gang om 
ugen. Et andet fokusområde i kvalitetsarbejdet er væskeindtag. Forskellige 
PDSA’er er afprøvet med henblik på at se, hvilke tiltag der bedst kan sikre et til-
strækkeligt væskeindtag hos beboerne.  

En sygeplejerske på plejehjemmet er tovholder på arbejdet med de utilsigtede 
hændelser, og sygeplejersken udleverer hver 14. dag en oversigt over de indberet-
tede data på kvalitetsmøderne, hvor medarbejdere fra alle afdelinger er repræ-
senteret. På baggrund af de indberettede data aftales det videre forløb. 

Medarbejderne nævner, at der er kommet en ny organisering på plejehjemmet, 
hvor der nu er en teamleder i alle afdelinger. Denne organisering er så ny, at med-
arbejderne ikke kan evaluere effekten heraf. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for emner i kvali-
tetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne nævner, at det i kommunikationen med beboerne er vigtigt, at: 

• Have en individuel tilgang, tilpasset beboerens behov. 

• Tale tydeligt og præcist. 

• Møde beboeren i øjenhøjde og have øjenkontakt. 

• Beboeren føler sig inddraget. 

• Tale til beboeren og ikke hen over beboeren. 

• Begrænse spørgsmål og valgmuligheder. 

• Afveksle mellem fysisk berøring og guidning. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne oplyser, at plejen tager udgangspunkt i beboernes ønsker. Medar-
bejderne spøger ved indflytningssamtalen beboerne om ønsker og vaner. Pårø-
rende deltager i samtalerne, efter samtykke fra beboerne.  

Medarbejderne oplyser, at der er fokus på klippekortsordningen. Medarbejderne 
laver en handlingsanvisning på dette i Cura. Den medarbejder, der har hjulpet be-
boeren med at anvende klippet, dokumenterer det i Cura. Hvis et klip er anvendt 
af frivillige medarbejdere, foretager en fast medarbejder registreringen. 

Rehabilitering Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvordan den rehabiliterende tilgang i det 
daglige arbejde anvendes til at støtte beboerne i at gøre mest muligt selv. Gen-
nem motivation og guidning har medarbejderne fokus på at anvende beboernes 
ressourcer. Nogle beboere får også fysioterapi, som kræver opfølgning i det dag-
lige arbejde. 

To medarbejdere er uddannede forflytningsvejledere, og de kan, sammen med fy-
sioterapeuter og ergoterapeuter, støtte deres kolleger, hvis der opleves udfordrin-
ger i det rehabiliterende arbejde. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at de ofte er i telefonisk kontakt med hospitalet for at 
sikre sig de nødvendige oplysninger, hvis en beboer er indlagt. Medarbejderne an-
vender plejehjemmets lokale arbejdsgang, som kan fremsøges på intranettet, når 
de har beboere indlagt, eller når en beboer skal udskrives. Medarbejderne oplyser, 
at det altid er en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske, der tager 
imod beboeren ved udskrivelsen. Udskrivelsesrapport og medicin gennemgås, og 
der sker videndeling via Cura. 

Medarbejderne prioriterer, at de habile beboere på plejehjemmet er til stede, når 
medarbejderne foretager opkald til hospital eller læge. Dokumentationen foregår 
herefter med samtykke fra beboeren. 

På plejehjemmet er der tværfagligt møde hver 14. dag, hvor medarbejderne mø-
des med fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker, og her gennemgås de 
forskellige beboere. Beboerne har også mulighed for selv at deltage på disse mø-
der. 

Medarbejderne oplever, at det tværfaglige samarbejde skaber en bedre helhed for 
beboerne og bidrager til at sikre den røde tråd gennem indsatserne. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvorledes der 
sikres respektfuld kommunikation og adfærd i kontakten med beboerne. Medarbejderne kan ligeledes 
redegøre for, hvordan beboernes selvbestemmelsesret sikres, og hvorledes plejen udføres ud fra en per-
soncentreret og rehabiliterende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser høj faglig forståelse for arbejdet med at sikre sammen-
hæng i forløbene, hvor de har fokus på, at dette sker i et tæt tværfagligt samarbejde. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET BOMI-PARKEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
22 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der har betydning for beboernes ople-
velse af tryghed og sikkerhed. Medarbejderne fortæller, at de blandt andet har fo-
kus på, at: 

• Udvise nærvær. 

• Være synlige. 

• Være imødekommende. 

• Respektere beboerens selvbestemmelse. 

• Samarbejde og være i dialog med beboeren. 

• Have en anerkendende tilgang. 

• Sikre kontinuitet i plejen, så hensyn til vaner og rutiner tilgodeses. 

 

Hver morgen gennemgår medarbejderne beboerne på e-tavlen, så det sikres, at 
medarbejdernes kompetencer er fordelt ud fra beboernes behov. En gang om ugen 
triageres beboerne, hvor specifikke beboere udvælges med fokus på at igangsætte 
individuelle indsatser. Gennem den daglige og faglige dialog skabes forebyggende 
og sundhedsfremmende tiltag, og der kan trækkes på ressourcepersoner på de for-
skellige områder, som fx sår, hygiejne, forflytninger.  

Plejehjemslægen afholder undervisning for medarbejderne i fx KOL og ødemer for 
at sikre kompetenceudvikling og kendskab til de mest kendte sygdomme hos bebo-
erne. 

Beboerne ernæringsscreenes en gang om måneden, men nogle vejes en gang 
ugentligt, hvis der er en indsats omkring ernæring. Medarbejderne oplever et godt 
samarbejde med køkkenet ved eksempelvis behov for særlige diæter. 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for retningslinjerne i gældende instruks i for-
bindelse med medicinadministration. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne oplyser, at planlægningen af plejen foregår på en dagsliste, hvor 
beboernes plejebehov fordeles ud fra medarbejdernes kompetencer. På pleje-
hjemmet arbejdes der ud fra kontaktpersonsordningen, som altid forsøges imøde-
kommet for at sikre kontinuitet for beboeren. Medarbejderne planlægger deres ar-
bejde med hensyntagen til beboernes ønsker og behov, og de lægger fx deres tele-
fon fra sig, hvis en beboer ikke kan rumme forstyrrelser. Medarbejderne oplever et 
godt samarbejde kolleger imellem. Der laves aftaler på forhånd, hvis der i plejen 
er behov for to medarbejdere hos en beboer.  

Ved ændringer i en beboers helbredsmæssige tilstand tilkaldes altid en social- og 
sundhedsassistent, som udfører TOBS. Beboeren medinddrages, hvis muligt i de ob-
servationer, medarbejderen gør sig. Hvis medarbejderens kompetencer ikke er til-
strækkelige, tilkaldes en afdelingsleder eller en sygeplejerske til sparring. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med 
at sikre beboernes tryghed og sikkerhed. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt korrekt 
kan redegøre for medicinadministration. 
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Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne oplyser, at det kan være svært at undgå forstyrrelser i forbindelse 
med dokumentationsarbejdet. Medarbejderne bestræber sig på at udføre tidstro 
registrering på håndholdt device, særligt ved medicingivning og egenkontrol heraf. 
Medarbejderne oplyser, at døren til kontoret ofte er nødsaget til at stå åbent, da 
medarbejderne skal være synlige for beboerne, men at dette kan medføre forstyr-
relser i dokumentationsarbejdet. Medarbejderne aftaler indbyrdes med hinanden, 
hvis de har behov for at sætte sig et uforstyrret sted, hvilket der er gensidig for-
ståelse for. Medarbejderne oplever, at de får dokumenteret vigtige oplysninger, og 
at de er fortrolige med Cura. Hvis de oplever tvivl omkring dokumentationsarbej-
det, søger de sparring hos hinanden, og der er også en nøgleperson i Cura tilknyt-
tet plejehjemmet, som medarbejderne kan få vejledning af. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne anvender gældende vejledninger og instrukser i det daglige ar-
bejde, som de fremsøger gennem KK-net og VAR. Instrukserne anvendes ved proce-
durer, som medarbejderne ikke har udført længe, eller som de er usikre omkring, 
for at sikre en opdateret viden. Medarbejderne oplyser, at de senest har anvendt 
KK-net til at søge auditskemaer og en vejledning relateret til hygiejne. Medarbej-
derne anvender også plejehjemmets intranet til at søge lokale instrukser, som fx 
arbejdsgang ved indflytning og dødsfald. Medarbejderne anvender særligt VAR ved 
udarbejdelse af handlingsanvisninger, hvor der indsættes links, der fører direkte 
til proceduren. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne oplyser, at beboer inddrages ved udarbejdelsen af besøgsplanen, 
så det sikres, at denne tager udgangspunkt i beboers ønsker og behov. Det er kon-
taktpersonens ansvar at udfylde besøgsplanen og sikre ajourføring heraf, men de 
forskellige vagtlag udfylder for sig selv, da besøgsplanen er delt op i de tre vagtlag 
- dag, aften og nat. Medarbejderne nævner, at en besøgsplan skal beskrive beboe-
rens ressourcer og medarbejderens indsats. Det er vigtigt, at besøgsplanen er kort 
og præcis, så alle medarbejdere kan læse besøgsplanen og herefter udføre pleje 
til beboeren med hensyntagen til beboerens vaner og rutiner. Medarbejderne kig-
ger i besøgsplanen mindst en gang om måneden eller ved ændringer i beboerens 
helbredstilstand for at sikre, at besøgsplanen stadig er gældende. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne oplyser, at der skal laves handlingsanvisninger ved alle sundheds-
lovsydelser. Handlingsanvisninger udarbejdes af en social- og sundhedsassistent el-
ler en sygeplejerske. Medarbejderne anvender retningslinjerne på KK-net til udar-
bejdelse af handlingsanvisningerne og finder det vigtigt, at en handlingsanvisning 
er kort og konkret. Medarbejderne oplever, at kvaliteten af handlingsanvisningerne 
på plejehjemmet generelt er god, og det giver medarbejderne den information, de 
har behov for. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgan-
gene i forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Det er tilsynets vurdering, at medarbej-
derne har et indgående kendskab til muligheden for at fremsøge vejledninger og instrukser, og de anven-
der disse som et aktivt redskab i det daglige arbejde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med 
besøgsplanen og handlingsanvisninger. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har ingen bemærkninger hertil. 

 

 

 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering 
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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 

 

Tak for rapporten. 

Jeg kan ikke se nogle faktuel fejl. 

 

Mvh Mette Clemmensen  
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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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