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

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interview med leder, interview 
af beboere, gruppeinterview med medarbejdere samt gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation.  

For hvert mål foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data. Disse vurderinger ligger 
til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

Birgitte Hoberg Sloth  Gitte Ammundsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4190 0406 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: gia@bdo.dk  

 

 

  

Forord 

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

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

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

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Bonderupgård, Randbølvej 61, 2720 Vanløse 

Leder: Heidi Petterson 

Antal boliger: 58 boliger 

Dato for virtuelt tilsynsbesøg: Den 9. september 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med ledelsen 

• Interview af 6 beboere  

• Gruppeinterview med 4 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper og 3 social- og sundhedsas-
sistenter) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation 

 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

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

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et virtuelt uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Bon-
derupgård.  

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets vurdering, at der på Plejehjemmet Bonderupgård er tale om en særdeles høj kvalitet i såvel 
den sundhedsfaglige dokumentation som i leveringen af plejen og omsorgen for beboerne. 

På plejehjemmet arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Det er tilsynets vurdering, at der i 
kvalitetsarbejdet er stort fokus på at sikre beboernes trivsel i hverdagen. I forhold til kendte risiko- og pro-
blemområder arbejdes målrettet hermed, og tilgangen til arbejdet bærer præg af en systematisk og struk-
tureret arbejdsgang, der bidrager til den høje kvalitet. Plejehjemmets organisering understøtter kvalitets-
arbejdet og fremmer det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt i organisationen. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne trives ved at bo på plejehjemmet og oplever selvbestemmelse og tryghed. 
Flere beboere har deltaget i forskellige former for organisatorisk beboerinddragelse. Beboerne modtager 
den hjælp og støtte, de har behov for og oplever kontinuitet i hjælpen. Beboerne giver udtryk for god kon-
takt til medarbejderne og oplever, at de altid mødes med respekt. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever 
gode tilbud om aktiviteter og socialt samvær. 

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode overgange mellem hospital og plejehjem, og 
ved indflytning på plejehjemmet. 

 

Under gruppeinterview af medarbejderne fremgår det tydeligt, at disse er fagligt kompetente og engage-
rede i deres arbejde. Medarbejderne har særdeles godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbej-
det. 

Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd med beboerne. Medarbejderne har særdeles tilfredsstillende faglig forståelse for arbejdet med 
at sikre beboernes selvbestemmelsesret, og hvordan plejen og omsorgen for beboerne ydes ud fra en reha-
biliterende tilgang og i et tværfagligt samarbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbe-
visning kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til 
plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Medarbejderne har kendskab til, hvor der kan søges instruk-
ser og vejledninger. I forhold til arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation udviser medarbejderne 
fortrolighed med omsorgssystemet og faglig forståelse for, hvorledes der sker korrekt dokumentation i be-
søgsplaner og handlingsanvisninger. 

 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation er særdeles tilfredsstillende. I hel-
bredstilstande ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens aktuelle helbredsmæssige situa-
tion, den medicinske behandling og de sygeplejefaglige indsatser. 

Dokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer og kvaliteten af dokumentationen 
i handlingsanvisninger for medicindispensering, medicinadministration samt sygeplejeydelser ud over medi-
cin er særdeles tilfredsstillende. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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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 tilsynet i 2019 blev der ikke givet anbefalinger.  

 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

For at sikre kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation tilbydes løbende un-
dervisning i Cura. Der er et naturligt flow blandt medarbejderne og dermed et lø-
bende behov for at sikre, at alle er fortrolige med at arbejde i systemet, og at der 
arbejdes ensrettet hermed. 

Der er indkøbt e-tavler til triageringsarbejdet og til implementeringsprocessen om-
kring triageringen er der nedsat en arbejdsgruppe. Implementeringen er startet på 
et afsnit, og erfaringerne bliver efterfølgende bredt ud på alle afdelinger. 

Der er igangsat et forløb med undervisning af medarbejdere i håndtering af person-
følsomme data. Undervisningsforløb omkring datasikring vil løbende blive rullet ud 
på plejehjemmet. 

Leder udtrykker, at man er kommet godt igennem Coronakrisen, men er blevet 
overrasket over, hvor stor betydning det har haft, at der gennem en tid ikke er 
kommet pårørende på plejehjemmet. På plejehjemmet har man derfor haft stort 
fokus på at sikre alternative måder, hvorpå beboere kunne have kontakt med deres 
pårørende. Der er blandt andet lavet skypemøder mellem beboere og deres pårø-
rende eller foretaget hyppigere telefonisk kontakt til de pårørende. En del pårø-
rende har været forbi og vinke til beboerne ude fra, og man har talt sammen gen-
nem åbne vinduer. Tre pårørende er blevet inviteret ind at bo på plejehjemmet for 
en periode, da der var tale om en særlig situation. To pårørende tog imod tilbud-
det, hvilket har haft stor betydning for beboerne. 

I de seneste måneder har en del mødeaktivitet været aflyst, hvilket har frigivet 
mere tid til aktiviteter. Med zoneopdeling på plejehjemmet har det været muligt at 
afholde aktiviteter, såsom banko, stolegymnastik, læsning og kreative aktiviteter. 
Derudover har der med stor succes været afholdt en del udendørs koncerter. 

Leder fortæller, at plejehjemmet gennem en årrække har haft beboere på som-
merferie i Provence. Udenlandsturen er aflyst i år, men nogle beboere er netop 
sendt på sommerferie i Danmark.    

Plejehjemmet er et profil-plejehjem for dyr og udeliv. Leder oplever, at man har 
formået at have det forankret på en meget vellykket måde. I tilbud om aktiviteter 
er der fokus på udelivet med ture ud af huset hver uge, og plejehjemmet har man-
ge forskellige dyr, såsom høns, kaniner, fugle, fisk, marsvin og hunde. De hjemlige 
rammer, som dyrelivet giver, har betydning for beboernes trivsel i hverdagen. Hver 
afdeling har deres egne dyr og kender de opgaver, der er forbundet hermed. Bebo-
ere inddrages i pasning af dyrene og hjælper f.eks. til med at hente æg og forbe-
rede foder til dyrene.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer ligeledes, 
at der i kvalitetsarbejdet er stort fokus på at sikre beboernes trivsel i hverdagen.  
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Mål 2: Indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- eller problemområder 

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

To medarbejdere har været på forbedringsagentuddannelsen, og disse har arbejdet 
i dybden med TOBS, hvor fokus har været på hygiejne og forebyggelse af urinvejsin-
fektioner. 

PDSA er anvendt til kvalitetsudviklingsarbejdet. Hver gang de to forbedringsagenter 
har modtaget undervisning, er viden herfra blevet bredt ud i organisationen. Leder 
oplyser, at man allerede har kunne måle en effekt ved indsatserne. På en afdeling 
er der gået 98 dage uden tilfælde af urinvejsinfektioner. 

Et målrettet fokus på hygiejnen har betydet, at man på plejehjemmet er blevet 
meget skarpe på at følge gældende retningslinjer og naturligvis særligt de gæl-
dende retningslinjer ift. Covid-19. Der er taget udgangspunkt i instrukser, blevet 
udført hygiejnetest, og der er løbende foregået en tæt faglig sparring omkring ind-
satsen. Der er indkøbt alle de nødvendige værnemidler, og det har haft høj priori-
tet at sikre let tilgængelighed. I starten af Corona-tidens indtog var flere medar-
bejdere meget bekymrede over situationen, og der var en del uro i huset over fryg-
ten for smittefare. Derfor blev der igangsat et intenst forløb med vidensdeling om 
brugen af værnemidler. Medarbejderne fik i praksis mulighed for at afprøve de for-
skellige værnemidler, så de kunne blive fortrolige hermed. Beboerne blev informe-
ret om, hvad der foregik, så de ikke blev unødig overrasket, når de mødte medar-
bejdere iført forskellige værnemidler. Den nøje introduktion og afprøvning af vær-
nemidler skabte den nødvendige ro og tryghed hos medarbejderne. 

I forhold til arbejdet med medicin er der implementeret arbejdsgange, så det sik-
res, at kun sygeplejersker håndterer risikopræparater. Hver uge gennemføres au-
dits efter udarbejdet skema. De fejl man finder, drøftes i et fagligt forum som led i 
læringen heraf. Der er indført regel om, at en kollega altid skal foretage efterkon-
trol af dispenseret medicin, hvilket mindsker risiko for fejl. 

Alle medarbejdere er fortrolige med indberetning af utilsigtede hændelser. Til in-
formationsmøder, sygeplejefaglige møder og lignende italesættes de indberettede 
hændelser, og det drøftes, hvad der fremadrettet skal være mere fokus på. 

I arbejdet med faldforebyggelse sikres udredning af beboerens faldrisiko allerede 
ved indflytningssamtalen. Det samme gør sig gældende i forhold til udredning og af-
klaring af indsatser relateret til dysfagi. Der foregår tæt samarbejde med special-
uddannet ergoterapeut omkring dysfagi-problemer og indsatser.  

 
 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Leder oplyser, at plejehjemmet har fokus på, at organiseringen understøtter mulig-
heden for at sikre høj kvalitet i indsatserne. Der arbejdes ud fra en teambaseret or-
ganisering. En teamleder har ansvaret for en mindre gruppe medarbejdere, og mø-
destrukturen er implementeret efter teamstrukturen. 

I organiseringen på plejehjemmet er der også fokus på, at man arbejder i et fælles-
skab og ud fra betragtningen om, at man er et samlet hus med fælles målsætning. 
Leder oplever, at der er stor fleksibilitet blandt medarbejderne i forhold til at 
hjælpe og støtte hinanden i hverdagen, og at der foregår et tæt tværfagligt samar-
bejde på kryds og tværs af afdelinger og vagtlag.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med kendte risiko- og problemområder på en særdeles tilfredsstil-
lende måde. Tilsynet vurderer, at plejehjemmet arbejder målrettet med forbedringsindsatsen, og at 
der i kvalitetsarbejdet ses en særdeles systematisk og struktureret tilgang. 
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I situationer, hvor en beboer har udfordringer, sikres faglig sparring i et sygepleje-
forum, og man involverer alle vagtlag for at sikre de bedst mulige indsatser over for 
beboer gennem hele døgnet. 

Sygeplejersker arbejder på tværs af huset, og der er en overrepræsentation af so-
cial- og sundhedsassistenter. Det har været en ledelsesmæssig prioritering, at so-
cial- og sundhedshjælperstillinger løbende er konverteret til social- og sundhedsas-
sistentstillinger. 

Plejehjemmet oplever ikke rekrutteringsvanskeligheder, og når der annonceres ef-
ter nye medarbejdere, modtages ansøgninger fra kompetente ansøgere. Det er er-
faringen, at mange elever vender tilbage efter et praktikophold og søger en fast 
stilling. 

Sygefraværet ligger på et meget tilfredsstillende lavt niveau. Kommunens laveste 
gennem de sidste ti år. Man står sammen i huset om at fastholde det lave sygefra-
vær. I MED-udvalg er der taget beslutning om, at et højt fravær ikke er acceptabelt 
på plejehjemmet. Ved ansættelse af nye medarbejdere gør man meget ud af at ita-
lesætte, at man værner om det lave fravær. Leder oplever, at medarbejderne er 
meget ansvarlige og føler et ansvar for at fastholde lavt sygefravær. Plejehjemmet 
har eksempler på, hvordan man har indgået fleksibilitetsaftaler med medarbejdere, 
som af forskellige årsager har haft brug for ekstra frihed i en periode. Fleksibilitets-
aftalerne ses som et godt alternativ til en sygemelding. 

Plejehjemmet har en meget velfungerende fast lægeordning, som leder finder har 
en stor forebyggende effekt. Ud over de lægefaglige indsatser i forhold til beboerne 
forestår lægen også undervisning af medarbejderne. Forberedelse af et lægebesøg 
sker ved, at man forinden besøget har givet information om, hvilke beboere der øn-
skes lægefaglig vurdering af. 

Plejehjemmet er også et demenscenter og har psykiater tilknyttet. Psykiateren er 
tilkoblet ca. 40% af beboerne. Psykiateren foretager observationer af beboernes ad-
færd og observerer hverdagen på plejehjemmet. Herefter gives tilbagemeldinger 
om det, der observeres, og hvilke indsatser der skal igangsættes. Psykiateren delta-
ger ligeledes i undervisning af medarbejderne. 

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne udtrykker stor tilfredshed med at bo på plejehjemmet. Beboerne roser 
medarbejderne, som opleves meget venlige og hjælpsomme. 

En beboer siger: ”Det er Københavns bedste plejehjem, og normalt foregår der 
meget her, men nu er der jo Corona ” 

En beboer siger om sin livskvalitet; ”Det er vidunderligt at bo på Bonderupgård – 
for jeg kan lide mennesker, og jeg kan lide dyr.”  

En beboer oplever at have mange udfordringer, men medarbejderne bakker beboer 
op og hjælper. Beboer er meget glad for, at medarbejderne forstår, hvordan be-
boer gerne vil have sin mad serveret.  

Flere beboere beskriver, at medarbejderne er lydhøre over for beboernes ønsker. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen på plejehjemmet i høj grad understøtter kvalitetsarbejdet og frem-
mer det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt i organisationen. 
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En beboer siger at: ”Man kan få det, som man vil.” Lige nu oplever beboer en del 
begrænsninger på grund af Covid-19 epidemien. Særligt besøgsbegrænsningerne er 
hårde, og det at man ikke kan gå i byen og købe forskellige ting. Medarbejderne 
hjælper beboer, så godt de kan. 

Beboer er meget glad for plejehjemmets hunde og bliver næsten vækket dagligt af 
en hund. Beboer fortæller også om stedets høns og papegøje, og at beboer bliver i 
godt humør af dyrene. 

Selvbestemmelse Flere af de interviewede beboere klarer mange opgaver selv i hverdagen, og ople-
ver selvbestemmelse i forhold til hjælpen. En beboer fortæller, at: ”Det er mig, 
der finder ud af, hvad jeg har brug for hjælp til”  

Beboerne oplever, at medarbejderne kommer, når der er behov for det, og at man 
kan ændre aftaler efter behov. En beboer beskriver, hvordan beboer kan være lidt 
morgensur, og at medarbejderne ved, at beboer ikke vil snakke, før den første 
kaffe er drukket. 

De fleste beboere kender til klippekortsordningen. En beboer anvender ordningen 
til at komme uden for huset til en bestemt frisør. Beboerne beskriver, hvordan de 
tager på ture med plejehjemmet til fx Langelinie, Vig, Tyskland og Frankrig. 

En beboer oplyser, at man normalt kan bestemme alt selv, men at nu er der virus, 
og så er der flere regler. Beboer beskriver de forskellige daglige forholdsregler, 
som beboer følger fx med at spritte hænder. 

Flere beboere taler om de afsavn, der har været under Covid-19 epidemien, hvor 
de pårørende ikke har været på besøg, og hvordan pårørende stod udenfor pleje-
hjemmet og talte med beboerne indenfor. 

Tryghed Beboerne føler sig trygge ved den hjælp og støtte, de modtager. Beboerne frem-
hæver medarbejderne som et væsentligt element i at føle sig tryg. En beboer for-
tæller til de pårørende, hvor tryg og tilfreds beboer er, og beboer ved, at de bliver 
rigtig glade for at høre dette. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever alle at modtage den hjælp og støtte, som de har behov for. Be-
boerne er generelt meget optaget af at gøre mest muligt selv og fortæller, at de 
laver aftaler med medarbejderne om, hvad og hvornår der er behov for hjælp. Be-
boerne oplever, at man altid kan få hjælp, det er bare at spørge. 

En beboer siger om hjælpen, at: ” Det er hjælp til selvhjælp”, mens en anden si-
ger: ”Jeg vil selv gøre alt det, som jeg kan, det er vigtigt for mig på den lange 
bane.” 

En beboer fortæller, at aftenvagten hver aften kigger ind: ”Det er dejligt at vide, 
at om lidt – så er der en, der kigger ind til mig.” 

En beboer oplever ind imellem, at der går lidt lang tid, når beboer anvender nød-
kaldet. 

Beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinen og beskriver, at de modtager 
hjælp på individuelt niveau. Dette fra, at borger selv administrerer sin medicin til, 
at beboer administrerer dagsdispensering, eller at beboer får udleveret enkelt do-
sis af medarbejderne. 

Beboerne ville henvende sig til medarbejderne, hvis der var noget at klage over. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er meget glade for at bo på plejehjemmet og oplever selvbestemmelse 
og tryghed.  
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Kontinuitet i støt-
ten 

De fleste beboere kender deres kontaktperson, og i øvrigt oplever beboerne konti-
nuitet i medarbejdergruppen og i den hjælp, der ydes. 

Beboerne oplever, at der følges op på aftaler. 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Tre beboere har tidligere deltaget i tilsynsbesøg, og en beboer husker også en an-
den anledning, hvor beboer blev interviewet om sin holdning. En beboer er aktiv i 
bestyrelsen og i støtteforeningen. 

Tre beboere deltager i møder med kokken om maden på plejehjemmet. Her taler 
man om kvaliteten, og hvilke retter man kunne tænke sig at spise. Efter mødet ob-
serverer en beboer, at det der er sagt på mødet, skaber forandringer i menuen. 

To beboere har ikke tidligere deltaget i nogen former for beboerinddragelse. 

 

 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne fortæller alle, at medarbejderne taler i en venlig og respektfuld tone. 
En beboer bryder sig ikke om, hvis der bandes, men oplever, at man godt kan have 
det godt sammen, selv om man er forskellige på det punkt. Der er respekt omkring 
beboernes privatliv, og medarbejderne banker altid på døren, før de kommer ind i 
boligen. 

En beboer fortæller at ”Vi driller og laver ballade”, det er beboer meget glad for.  
Man retter op på de misforståelser og fejl, der opstår, ved at sige undskyld til hin-
anden - hvilket beboeren finder helt naturligt. 

Der er tilbud om samvær med de øvrige beboere, fx til kaffe og ludo. En beboer 
har de seneste måneder siddet meget i haven med de andre beboere. 

En beboer siger: ”Der er masser af tilbud om samvær, og der er kaffe hver dag 
med hjemmebagt kage – og banko - det kan jeg godt lide.” 

En beboer deltager jævnligt i samvær på fællesarealet, men holder også meget af 
at sidde i sin bolig med håndarbejde. Beboer fortæller, at man hører musik i akti-
vitetscentret, fx har der været et helt kor. 

En beboer har mange aktiviteter i egen bolig, som at læse avis og ugeblade. Be-
boer gangtræner dagligt og har regnet ud, hvor mange gange beboer skal gå op og 
ned ad gangen for at have gået en km. 

En beboer beskriver, at plejehjemmets dyr giver gode oplevelser: ” Vi sidder på 
gårdspladsen, og så kommer kaninerne hen og skal nusses.” Beboer har opgave 
med at fodre et af plejehjemmets dyr dagligt og hjælpe til med opvasken. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den hjælp og støtte, som de har behov for, og at der er konti-
nuitet i hjælpen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at flere beboere har deltaget i forskellige former for organisatorisk beboerinddra-
gelse. 
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Mål 5: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange De beboere, som har været indlagt på hospital, oplever, at der er tale om god 
hjælp og støtte fra medarbejderne, og at overgangene fungerer hensigtsmæssigt. 

En beboer fortæller, at medarbejderne sørgede for, at beboer havde de nødven-
digt ting med under en akut indlæggelse, og at beboer blev godt modtaget ved 
hjemkomsten, hvor medarbejderne havde styr på beboers nye medicin. En anden 
beboer beskriver, at medarbejderne er meget omhyggelige og sørger for kontakt 
til lægen. 

En beboer beskriver en hjemkomst fra hospitalet, hvor beboer fik et lille kram, og 
at medarbejderne udtrykte, at de var glade for at se beboeren igen. Medarbej-
derne var godt informeret om, hvad der var foregået på hospitalet.   

En beboer, som kom retur fra hospitalet til plejehjemmet, udtrykte over for med-
arbejderne: ”Jeg føler mig meget ensom, hvortil medarbejder svarer: du har jo 
os.” 

En beboer beskriver at få tilbud om en bolig på plejehjemmet, og at beboer i mø-
det med teamleder tænkte: ” Det er her, jeg skal være, og efterfølgende var 
medarbejderne meget hjælpsomme, så jeg kom på plads meget hurtigt – og jeg 
har aldrig fortrudt.” 

3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver fokus på implementering af triagering på en afdeling, og 
at øvrige afdelinger vil følge efter. E-tavler er sat op, og fungerer som et arbejds-
redskab, der giver et godt overblik over beboernes helbredsmæssige tilstand. 

Medarbejder fortæller, at hun og en kollega er blevet uddannet som forbedrings-
agenter. I arbejdet med forbedringsindsatsen anvendes PDSA-cirkler, afkrydsnings-
skemaer og diverse skabeloner. Emner i fokus er hygiejne og forebyggelse af urin-
vejsinfektioner. 

I indsatserne er der blandt andet fokus på at sikre god hygiejne og tilbud om drik-
kevarer ved væskevogne på alle afdelinger. Der er dispensere til håndsprit i alle 
boliger. Medarbejderne oplever, at da Covid-19 brød ud, var man godt klædt på til 
at håndtere situationen. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd. Beboerne 
oplever at blive mødt med respekt. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter og socialt samvær. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever gode overgange mellem hospital og plejehjem og ved indflytning 
på plejehjemmet. 
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TOBS er implementeret i hele huset. Hvis der observeres en ændring i beboerens 
helbredsmæssige tilstand, måles de relevante værdier’, og der foretages vurdering 
af situationen. 

Fokus på medicindispensering og medicinhåndtering er en stor del af kvalitetsar-
bejdet. Man går audits på hinandens afdelinger og tjekker op på alle led i medicin-
kæden. Medarbejderne beskriver, at der stadig bliver lavet enkelte småfejl, men 
at disse altid bliver drøftet i det sygeplejefaglige forum og på daglige møder om 
morgenen. I arbejdet er der fokus på læringsperspektivet og at indsatsen ikke bli-
ver opfattet som kontrol. 

Medarbejder beskriver fokus på overholdelse af retningslinjer vedr. Covid-19. In-
strukser og retningslinjer bidrager til, at alle følger den rigtige retning, og dermed 
opleves stor forebyggende indsats. Medarbejderne har fået undervisning i den 
praktiske brug af værnemidler, og man har set hinanden afprøve værnemidlerne. I 
starten var man lidt nervøse for smittefaren, men i og med, at der blev tilbudt un-
dervisning, oplever medarbejderne nu langt større tryghed ved situationen. Alle er 
godt informeret om, hvad der skal gøres, når der opstår en situation, og man ken-
der til retningslinjerne for hygiejne, at holde afstand osv. 

Der beskrives tæt samarbejde med beboere og pårørende, så der opleves tryghed 
ved situationen. Medarbejder beskriver, hvordan man bruger Skype, og at der er 
lavet en aktivitetsmappe, som sendes til pårørende, så disse kan følge med i hver-
dagen på plejehjemmet. Mange beboere mødtes med deres pårørende i haven el-
ler havde dialog ud ad vinduet. Alle har været mærket af situationen, men der er 
gjort et stort arbejde for at minimere generne og mindske utrygheden og nervøsi-
teten. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne beskriver, at man altid har arbejdet med den anerkendende tilgang 
på plejehjemmet. Beboerne mødes med respekt.  

Der har været afholdt internatophold, og på faglige møder bliver emner i forhold 
til kommunikation og adfærd italesat. 

Medarbejder beskriver, at man gør meget ud af at lære beboerne godt at kende. 
Besøgsplaner beskrives i jeg-form, så man får en oplevelse af, at det er beboeren, 
der taler gennem besøgsplanen, når man læser i denne. Livshistorien anvendes til 
at afdække, hvilken beboer man står over for, så kommunikationen kan målrettes 
herefter. 

Når en ny beboer flytter ind, laves en PowerPoint præsentation, og denne vises for 
alle medarbejdere, hvilket betyder, at man får godt kendskab til alle beboere. 

Medarbejderne nævner faktorer, som har betydning for den anerkendende dialog 
og den respektfulde adfærd: 

• Møde beboerne, hvor de er 

• Tage individuelle hensyn - nogle beboere kan håndtere en humoristisk tilgang, 
andre kan ikke 

• Målrette sin kommunikation efter, hvad beboeren magter den pågældende dag 

• Fokus på, at beboernes behov ændrer sig og målrette både adfærd og kommu-
nikation herefter 

• Udvise respekt for, at man arbejder i beboerens private hjem 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsar-
bejdet. 
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Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne oplever, at der er stort fokus på at sikre beboernes medindflydelse 
og selvbestemmelsesret. Når en beboer flytter ind, samarbejder man om at udar-
bejde besøgsplanen, som afdækker beboerens ønsker og behov. Hvis beboeren ikke 
kan deltage i samtalen, tages dialogen med pårørende. I hverdagen er der løbende 
fokus på at tale med beboerne om deres ønsker og behov. 

Medarbejderne oplever, at beboerne i høj grad har indflydelse på deres eget liv. 
Der er bevidsthed om, at det ikke er medarbejderne, som skal sætte dagsordenen, 
men at man skal være i dialog med beboerne om, hvordan man sikrer den størst 
mulige trivsel. Medarbejder udtrykker, at beboernes trivsel også har positiv ind-
virkning på medarbejdernes arbejdsmiljø. 

Beboerne sikres indflydelse på valg af aktiviteter og er med til at sætte dagsorde-
nen herfor. Om morgenen kan en beboer måske fremkomme med et ønske for akti-
vitet den pågældende dag, og medarbejderne ser det som en vigtig opgave at 
gribe situationen og imødekomme sådanne ønsker. På afdelingers dialogmøder 
med beboerne spørges beboerne ind til ønsker til aktiviteter, og om der er noget, 
de savner eller kunne tænke sig at opleve. 

En gang om måneden samles beboere til møde med kokken. Her drøftes f.eks. for-
slag til menuplan. Når beboere udtrykker meninger om maden under et måltid, 
hjælper medarbejderne med at få dette skrevet ned, så man husker at tage emnet 
med på et kommende møde med kokken. 

Der afholdes pårørende-aften to gange årligt, hvor man hygger og har socialt sam-
vær. Formålet er, at alle lærer hinanden godt at kende. 

I Cura dokumenteres brugen af klippekortet. Medarbejderne udtrykker, at de er 
gode til at sikre målrettede tilbud til beboerne. 

Rehabilitering Der arbejdes ud fra principperne om hjælp til selvhjælp. Beboerne skal kunne så 
meget som muligt - så længe som muligt. Samarbejdet med ergoterapeuter og fy-
sioterapeuter sikrer, at man anvender de rette hjælpemidler. 

Der er tilbud om vedligeholdelsestræning ved fysioterapeuten. Medarbejder be-
skriver, at sammen med fysioterapeuten lægges en plan for, hvordan plejeperso-
nalet også kan understøtte den vedligeholdende træning i hverdagen. 

I aktiviteter er der fokus på at sikre tilbud, der motiverer og inspirerer beboerne 
til at være aktive. Der beskrives tilbud om gymnastik, trappetræning og gåture 
både indendørs og udendørs. 

Nogle beboere kan være svære at motivere til større aktiviteter, men her møder 
man beboerne, hvor de er, og tilbyder f.eks. mindre aktiviteter og en-til-en aktivi-
tet. 

Under måltidet er der fokus på at sikre den rehabiliterende tilgang. Medarbejder 
beskriver, hvordan beboere også motiveres til selv at sende fade og skåle videre til 
andre beboere. 

Det italesættes over for beboerne, hvilken betydning det har, at man selv er aktiv.  
Medarbejder beskriver, at man kender sine beboere godt og har godt indblik i, 
hvad der skal til for at motivere beboeren. Ud fra kendskab til livshistorien kan 
man målrette sin motivation. 

For mange beboere er det en stor motivation, at der er tilbud om årlig sommerfe-
rie. De beboere, som har prøvet at være med på sommerferie, vil gerne fastholde 
deres funktionsniveau, så de også kan deltage det næste år. 

Medarbejder beskriver, at visionen er, at plejehjemmet ikke skal opfattes som en 
institution, men som et sted man bor. Beboere motiveres til deltagelse i hjemlige 
aktiviteter som f.eks. bagning. Især mange af de kvindelige beboere nyder godt af 
de praktiske aktiviteter. 

Medarbejder fortæller, at den rehabiliterende tilgang også afspejles i plejehjem-
mets profil, hvor der er fokus på tilbud om mange udendørs aktiviteter og inddra-
gelsen af beboere i pasning af dyrene. 
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Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, at formidlingen af det tværfaglige samarbejde sker via 
dokumentationen i Cura. E-tavler giver overblik over, hvilke observationer der skal 
være opmærksomhed på, og hvilke indsatser der skal igangsættes. 

Ergoterapeuter og fysioterapeuter dokumenterer også i Cura, og her søger medar-
bejderne viden om de terapeutiske indsatser. 

I det sygeplejefaglige forum, på ledermøder og ved morgenmøder sikres tværfaglig 
formidling om beboerne.  

Medarbejder beskriver, at man arbejder ud fra en tjekliste, når en beboer modta-
ges efter udskrivelse fra hospital. Tjeklisten medvirker til at sikre, at man tvær-
fagligt kommer hele vejen rundt om beboerne. Tjeklisten giver godt overblik over, 
hvor langt man er nået i opfølgningen på beboerens udskrivning, og hermed sikres, 
at der bliver fulgt op på tingene. 

Fysioterapeut og ergoterapeut kontaktes efter en udskrivelse, hvis der er tale om 
et funktionstab under indlæggelsen. Yderligere kan huslægen kontaktes, når der er 
behov herfor. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver faktorer, der bidrager til at sikre beboernes tryghed og 
sikkerhed. 

Medarbejder beskriver, at det gode arbejdsmiljø med små afdelinger og fast perso-
nale og faste afløsere sikrer tryghed og stabilitet for beboeren. Plejen ydes altid af 
en medarbejder, som beboeren kender. 

Medarbejder fortæller, at hun ud over dagvagter også har aftenvagter, som bidra-
ger til, at man kan få et indgående kendskab til den individuelle beboers helt kon-
krete ønsker og behov. Det gode samarbejde med pårørende bidrager ligeledes til 
at sikre tryghed i beboerens hverdag. 

Når afdelingerne modtager nye elever, sikres grundig introduktion og præsentation 
af beboerne, så beboerne altid føler sig trygge ved de nye ansigter. 

 

I forhold til beboernes sikkerhed rettes allerede ved indflytning et fokus på faldri-
siko og faldforebyggelse. En tjekliste følges med henblik på forebyggende og sund-
hedsfremmende indsatser. 

På plejehjemmet foretager man hver 3. måned en sikkerhedsrundering på fælles-
arealer og i boligerne for at vurdere, om de sikkerhedsmæssige forhold er over-
holdt. 

Medarbejder henviser til tidligere beskrivelser af indsatser i relation til forbed-
ringsindsatsen, og hvordan disse indsatser også bidrager til beboernes sikkerhed. 

Medarbejder beskriver, at beboernes sikkerhed også er i fokus i forhold til kvali-
tetsarbejdet på medicinområdet.  

Medarbejderne kan fagligt redegøre for retningslinjerne i forhold til udlevering af 
dispenseret medicin.  Medarbejder pointerer, at medicin ikke er givet, før det er 
set indtaget.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der sikres 
respektfuld kommunikation og adfærd med beboerne. Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejderne 
har særdeles tilfredsstillende faglig forståelse for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmelses-
ret, og hvordan plejen og omsorgen for beboerne ydes ud fra en rehabiliterende tilgang og i et tværfag-
ligt samarbejde. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at der hver dag foregår arbejdstilrettelæggelse for den 
efterfølgende dag.  

To gange om dagen drøfter man kort, om arbejdet forløber planmæssigt, og om 
der eventuelt er noget, der skal følges op på eller ændres. I tilrettelæggelsen af 
arbejdet sikres f.eks. tid og ansvarsfordeling af opgaver omkring lægebesøg, udfø-
relse af audits, dokumentationsarbejde og lignende.  

Det er medarbejdernes oplevelse, at hverdagen er veltilrettelagt, og at man kan 
udføre sine opgaver uden unødige forstyrrelser. Plejehjemmets størrelse betyder, 
at man altid har let ved at finde en kollega, hvis man pludselig får brug for hjælp. 

Medarbejder fortæller, at pårørende er gode til først at ringe efter klokken 10 om 
formiddagen, når de ved, man er færdig med plejen hos beboerne. 

Medarbejderne redegør for arbejdsgange ved ændringer i beboernes helbredsmæs-
sige tilstand. Medarbejderne beskriver forskellige tiltag, som f.eks. TOBS, faglig 
sparring med sygeplejersken, kontakt til lægen eller pårørende. Ved ændringer i 
en beboers tilstand er der fokus på inddragelse af beboeren. Ofte kan beboeren 
komme med beskrivelser, så man kan komme en afklaring nærmere. 

Medarbejder fortæller, hvordan der ved ændringer i beboeres tilstand med fordel 
kan søges vigtige informationer i helbredstilstande.   

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne udtrykker fortrolighed med at arbejde i omsorgssystemet og ople-
ver, at dokumentationsarbejdet har høj prioritet i hverdagen. 

Har man brug for hjælp, kan der altid søges sparring eller sidemandsoplæring ved 
kolleger. 

Det er primært kontaktpersonens ansvar at sikre ajourføring af dokumentationen. 

Kvaliteten af dokumentationen understøttes gennem det overblik, man får ved at 
orientere sig på e-tavler.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne har kendskab til, hvorledes der på kommunens intranet kan søges 
vejledninger og instrukser 

Der arbejdes med VAR, og alle har adgang til dette system. Medarbejderne finder, 
at VAR er et meget nyttigt arbejdsredskab – både i uddannelsen af elever, og når 
man bliver i tvivl om en opgaves løsning. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for 
beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdsgangene i for-
hold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kend-
skab til, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. 
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Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen er et vigtigt arbejdsredskab i hverda-
gen, og anvendes som det redskab, det er tiltænkt. 

Elever introduceres altid grundigt for indholdet i en beboers besøgsplan, før de til-
deles en plejeopgave. 

Der beskrives fokus på at sikre løbende ajourføring af besøgsplanen. 

Medarbejder beskriver, at en besøgsplan af høj kvalitet sikrer, at der ydes den 
pleje og omsorg, som beboeren er vant til og har behov for. 

Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen skal indeholde beskrivelser af beboe-
rens vaner, ønsker og behov, og at beskrivelserne tydeligt skal vise, at der arbej-
des ud fra en rehabiliterende tilgang. Det pointeres, at besøgsplanen skal inde-
holde dokumentation af beboernes helhedssituation, så man ved læsning heraf får 
et godt billede af, hvilken beboer man står over for. 

I besøgsplanerne indgår beskrivelser af relaterede sygeplejeydelser, som sikrer 
gode muligheder for at yde en helhedsorienteret pleje og omsorg. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne nævner eksempler på handlingsanvisninger, og hvordan man orien-
terer sig i disse, før en handling udføres.  

Medarbejder fortæller, at ofte har beboerne forskellige behov i forhold til f.eks. 
medicinudlevering. Her er det vigtigt, at man på forhånd har orienteret sig i hand-
lingsanvisningen, så hjælpen kan udføres præcist, som beboeren har behov for og 
ønsker det. 

Medarbejderne oplever, at der er høj kvalitet i handlingsanvisningerne, og at man 
får de oplysninger, man har brug, for at kunne udføre indsatsen. Medarbejder, som 
har ansvarshavende rolle i weekender, beskriver, at hun ofte orienterer sig i hand-
lingsanvisningerne, da hun har med beboere at gøre, hun ikke dagligt kommer hos. 

3.4 KONTROL AF DEN SUNDHEDSFAGLIGE DOKUMENTATION 

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

Emne Data 

Stillingtagen til hel-
bredstilstande 

Der gennemgås helbredstilstande for 6 beboere. 

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

Sammenhæng i do-
kumentationen 

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

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for og anvender besøgsplaner og handlingsanvisnin-
ger, som det er tiltænkt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende 
kvalitet, og der ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens aktuelle helbredsmæssige 
situation, den medicinske behandling og de sygeplejefaglige indsatser. 
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Mål 2: Kvaliteten af medicindispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

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

 

Handlingsanvisning: 

For fire beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger i forhold til ydelsen. 
Handlingsanvisningerne for medicindispensering er beskrevet særdeles handle-
vejledende og individuelt.  

Der sker henvisning til VAR, og beboerens samtykke er dokumenteret. 

 

To beboere får ikke medicindispenseret, da de er selvadministrerende.  

 

 

Mål 3: Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

Medicindokumentationen på medicinskema overholder gældende retningslinjer.  

 

Hos beboere, som får hjælp til medicinadministration, ses handlingsanvisninger 
på f.eks. smerteplaster, inhalationsmedicin, administration af stikpille, behand-
ling af hudproblemer, administration af vagitorie, øjendråber mm. 

Der foreligger handlevejledende og individuelt beskrevet handlingsanvisninger på 
indsatser relateret til medicinadministration.  

 

 

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

Emne Data 

Handlingsanvisninger Ved gennemgang af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser, ud over medi-
cin, ses flere eksempler på særdeles handlevejledende og ajourførte hand-
lingsanvisninger i forhold til kompressionsbehandling.  

I forhold til alle beboere er der udarbejdet handlingsanvisning på blodtryk 
og vægtmåling, og værdierne ses dokumenteret, som det bør, i henhold til 
beskrivelserne i handlingsanvisningen.  

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

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

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicinadministration er 
særdeles tilfredsstillende. 
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Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i forhold til sygeplejeydelser, ud over medicin, er 
særdeles tilfredsstillende. 



UANMELDT ORDINÆRT VIRTUELT TILSYN 2020 PLEJEHJEMMET BONDERUPGÅRD KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
20 

4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2020” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

De anvendte metoder i det virtuelle tilsyn er henholdsvis interview med ledelse og gruppeinterview med 
medarbejdere. Interviews vil foregå ved brug af Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatformen 
Teams. Derudover vil der blive gennemført telefonisk interview med udvalgte beboere. Der udtages stik-
prøver af dokumentationen. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en viden om kvaliteten af 
de ydelser, som beboerne modtager på plejehjemmet. Der indgår således ikke observationer på pleje-
hjemmet i dataopsamlingen. 

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

  



UANMELDT ORDINÆRT VIRTUELT TILSYN 2020 PLEJEHJEMMET BONDERUPGÅRD KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
21 

4.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Der findes ikke fejl og mangler eller at de fundne forhold kun har yderst ringe risiko for borge-
ren. Kategorien anvendes, hvis der findes et godt, solidt og systematisk kvalitetsarbejde på en-
heden. 

2 – Godt og tilfredsstillende 

• Kategorien anvendes, hvis der kun findes få fejl og mangler, som ikke har nogen særlig risiko for 
borgeren. Fejlene er som hovedregel lokaliseret på forskellige områder og kan korrigeres i løbet 
af kort tid. Der findes et solidt kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler enkelte forhold 
for at det er helt optimalt. Der er fulgt op på sidste års tilsyn. 

3 – Mindre tilfredsstillende 

• Der findes forhold med risiko for borgerens helbred og autonomi, men det drejer sig ikke om 
alvorlige fejl. Enkeltstående fejl med mere alvorlig risiko kan også medføre denne konklusion. 

• Der findes et kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler nogle forhold for at det er tilfreds-
stillende og systematisk nok. 

4 – Alvorlige fejl og mangler med stor risiko for beboernes helbred og autonomi 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

5 – Alvorlig kritik 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

 
Forskellen fra kategori 4 til 5 er, at hvis der er fare for borgernes sikkerhed i en sådan grad, at det er 
nødvendigt, at der omgående gribes ind er resultatet kategori 5. 
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynene afholdes over 1-2 dage afhængigt af plejehjemmets størrelse. Ved tilsynets begyndelse aftales 
forløbet konkret med leder, så det tager størst muligt hensyn til såvel beboernes som medarbejdernes 
hverdag. Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2020” og den ud-
arbejdede drejebog for virtuelle tilsyn på plejehjem. Tilsynet foretages i dagtimer.  

 

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

BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tvær-
gående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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


