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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

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

Leder: Heidi Petterson 

Antal boliger: 58 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 20. maj 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie x to  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere (to social- og sundhedshjælpere, to social- og sund-
hedsassistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

Christina Frederikke Olsson, Seniorkonsulent og kandidat i folkesundhedsvidenskab  
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Bonderupgård.  

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Plejehjemmet modtog ingen anbefalinger ved det virtuelle tilsyn i 2020. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet arbejder med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet på 
plejehjemmet. Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmets organisering i høj grad understøtter et syste-
matisk kvalitetsarbejde. 

 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier generelt foregår en venlig, respektfuld og lige-
værdig kommunikation, hvor beboerne sikres selvbestemmelse og medindflydelse. I et enkelt tilfælde taler 
to medarbejdere indbyrdes om faglige observationer vedrørende en beboer, som er til stede. Det er tilsynets 
vurdering, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang i det omfang, det er muligt. Tilsynet vurderer, 
at arbejdet under observationsstudiet til personlig pleje er tilrettelagt hensigtsmæssigt og uden unødige 
forstyrrelser. Det samme er som udgangspunkt tilfældet i forhold til frokostmåltidet, hvor roller og ansvar 
er fordelt imellem medarbejderne. Tilsynet vurderer, at rollerne ved måltidet kunne være fordelt mere 
hensigtsmæssigt, så den medarbejder, som støtter beboer med at spise, ikke også varetager opgaver i for-
bindelse med servering. Det er tilsynets vurdering, at støtten til personlig pleje og praktiske opgaver udføres 
på korrekt faglig vis og efter gældende retningslinjer, samt at hjælpen understøtter beboernes behov. 

Tilsynet vurderer, at indretningen af fællesarealerne indbyder til social aktivitet, samt at tilbud om aktivi-
teter er tilpasset målgruppen. Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen på fællesarealerne foregår i 
en venlig og respektfuld tone. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne i overvejende grad er meget tilfredse med at bo på plejehjemmet. Beboerne 
oplever at have en hverdag med livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse. Beboerne oplever at få den hjælp, 
de har behov for. Det er desuden beboernes oplevelse, at de inddrages og anvender deres ressourcer i det 
omfang, det er muligt. Beboerne oplever kontinuitet i den leverede hjælp, og de er tilfredse med hjælpen 
til medicinadministration. Beboerne ved, hvordan de vil handle, hvis de er utilfredse eller vil klage. Det er 
tilsynets vurdering, at alle beboere fremstår veltilpasse og soignerede. Boligerne fremstår rene og ryddelige, 
og hjælpemidler fremstår tilstrækkeligt rengjorte. Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever, at 
medarbejderne kommunikerer i en venlig og respektfuld tone, samt at medarbejderne udviser respekt for 
beboernes privatliv. Beboerne er tilfredse med tilbuddet om aktivitet og samvær. Tilsynet vurderer, at de 
beboere, som kan redegøre for oplevelser vedrørende overgange, oplever tilfredshed samt et godt samar-
bejde imellem plejepersonale, hospital og læge. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er særdeles til-
fredse med kvaliteten af maden, og at stemningen ved måltidet opleves som værende god og hyggelig. Det 
er tilsynets vurdering, at størstedelen af beboerne oplever, at der er mulighed for at komme med forslag til 
menuen, samt at der lyttes til deres ønsker. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en fagligt reflekteret måde kan redegøre for, hvorledes der sikres 
en venlig, respektfuld og ligeværdig kommunikation med beboerne. Det er samtidig tilsynets vurdering, at 
medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvordan der arbejdes ud fra en individuel tilgang 
med et rehabiliterende fokus, hvor beboernes selvbestemmelse og medindflydelse sikres. Tilsynet vurderer, 
at medarbejderne kan redegøre for et velfungerende tværfagligt samarbejde. Medarbejderne kan med fag-
lig overbevisning redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne samt korrekt medi-
cinadministration.  
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Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med 
hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet samt for dokumentationsarbejdet. Det er samtidig tilsynets 
vurdering, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af gældende vejledninger, instrukser samt VAR 
i det daglige arbejde.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør meget tilfredsstillende for faglige indsatser, der gøres med 
henblik på at understøtte en konkret beboers oplevelse af livskvalitet i hverdagen på Bonderupgård. 

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 i forbindelse med observati-
onsstudie af frokostmåltidet, at organiseringen 
kunne være mere hensigtsmæssig, da en medar-
bejder både varetager serveringsopgaven og hjæl-
per en beboer med indtagelse samtidig.    

Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt fo-
rum drøfter, hvordan måltiderne kan organiseres 
bedst muligt, så alle beboeres behov imødekommes.  
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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 

Plejehjemmet modtog ikke anbefalinger ved sidste års virtuelle tilsyn.   

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller, at plejehjemmet er profilplejehjem for dyr, og at de har kørt 
et projekt vedrørende kæmpesnegle. Plejehjemmet har forskellige dyr, såsom kani-
ner og fugle.  

Plejehjemmet har et kvalitetsteam, som mødes en gang om ugen. Der afholdes un-
dervisning for medarbejderne to gange om ugen. Undervisningen er først og frem-
mest tilrettelagt med udgangspunkt i nye beboere.  

Vedrørende fokus i kvalitetsarbejdet er der er udført audit på medicin. På baggrund 
af disse audits er der indkøbt nye medicinskabe samt en medicinvogn. Plejehjem-
met er desuden lige gået i gang med at lave audit på dokumentationen. Der arbej-
des med udgangspunkt i en figur kaldet ”sol” med overskrifter vedrørende de ele-
menter, der skal indgå i dokumentationen. Formålet er blandt andet at opnå den 
røde tråd. Derudover arbejdes med udgangspunkt i Københavns Kommunes skemaer 
for dokumentationsaudits. Alle beboeres dokumentation skal revideres en gang om 
måneden. Arbejdet med e-tavler har været sat på pause grundet COVID-19, da 
medarbejderne ikke har kunnet mødes på tværs af afdelinger. Undervisningen har i 
stedet været afholdt på Teams. 

Fire af plejehjemmets medarbejdere har netop afsluttet et demensvejlederkursus, 
og BPSD-modellen er ved at blive implementeret i det daglige arbejde. Der afholdes 
BPSD-konferencer, som efterfølgende evalueres. Det er ledelsens oplevelse, at 
medarbejderne har taget rigtigt godt imod arbejdet med BPSD-modellen. Derud-
over er plejehjemmet i gang med at afprøve sansestimulerende hjælpemidler.     

Ledelsen fortæller, at hygiejne også har været et stort fokusområde i kvalitetsar-
bejdet. I juni opstartes et projekt vedrørende forebyggelse af urinvejsinfektioner. 
Plejehjemmet har desuden fokus på dysfagi, hvor alle beboere screenes, når de 
flytter ind. Både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter foretager ernæ-
ringsscreening. Plejehjemmet har fået tilknyttet en ernæringsassistent.  

Derudover har plejehjemmet haft fokus på voldsforebyggelse. Her har der blandt 
andet været foretaget observationsstudier, hvor det er blevet undersøgt, hvordan 
vold fra en konkret beboer kunne forebygges. Der er blandt andet brugt sansestimu-
lerende hjælpemidler. Indsatserne har i høj grad haft effekt.   

Vedrørende aktiviteter for beboerne fortæller ledelsen, at der som konsekvens af 
COVID-19 er blevet afholdt mange afdelingsvise samt udendørs aktiviteter for bebo-
erne. Medarbejderne har været meget opmærksomme på at tilbyde beboerne en-
til-en-aktiviteter, og nogle pårørende blev inviteret til at bo på plejehjemmet. Der 
er netop udarbejdet en strategi for, hvordan plejehjemmet får sat gang i aktivite-
ter, som beboerne kender dem, igen. Ledelsen har lige booket et sommerhus, så 
beboerne kan komme på sommerferie i 3-5 dage. I næste uge opstartes fællesgym-
nastik igen.  

  



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET BONDERUPGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
8 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret med forstander, en projekt- og innovationsleder med 
souscheffunktion samt en teamleder for hver af plejehjemmets seks afdelinger. 
Plejehjemmet har egen ergoterapeut, og en fysioterapeut kommer udefra.  

Der arbejdes med forbedringsmodellen i forhold til forskellige relevante emner.  

I forhold til mødestrukturer fortæller ledelsen, at der ugentligt afholdes kvalitets-
møder med deltagelse af alle plejehjemmets medarbejdere. Derudover afholdes 
ugentlige konferencer med terapeuterne. Hver dag mødes medarbejdere fra hver 
afdeling og drøfter dagens personalesituation, beboersituation og aktiviteter. 

Ledelsen fortæller, at alle stillinger lige nu er besat. Ifølge ledelsen er de meget 
fokuserede på at ansætte kvalificeret personale, og de er bevidste om, at de er 
nødt til at være tålmodige i processen.  

Plejehjemmet arbejder med udgangspunkt i ”Den anerkendende tilgang” med fokus 
på at være nysgerrig og undersøgende. Plejehjemmets motto er, at  ”sammen ska-
ber vi fremtiden”. Målet er, at beboerne oplever og har et spændende og aktivt 
hverdagsliv, hvor dyr og udeliv er en del af hverdagen.  

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet bliver bedt om at lægge mærke til aktiviteterne på plejehjemmet samt 
interaktionen imellem beboere og medarbejdere.  

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder taler i en venlig og rolig tone, som er tilpasset beboers behov. Det er 
tydeligt, at medarbejder og beboer har et godt kendskab til hinanden. Under ple-
jen er der en god dialog omhandlende emner, som beboer er optaget af. Beboer 
synes at nyde dialogen, og beboer fremstår glad og smilende under hele forløbet. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Plejehjemmet modtog ingen anbefalinger ved det virtuelle tilsyn i 2020. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet arbejder med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet 
på plejehjemmet. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering i høj grad understøtter et systematisk kvalitetsar-
bejde. 
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Medarbejder følger op på forskellige emner, som hun tidligere har talt med beboer 
om, herunder forskellige aktiviteter, som beboer skal deltage i samt resultat af 
blodprøver.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Der er god stemning i spisestuen, og kommunikationen imellem beboere og medar-
bejdere er præget af venlighed, respekt og ligeværdighed. Der er dialog og små-
snak ved bordene, som i høj grad er understøttet af medarbejderne. Tilsynet ob-
serverer, at to medarbejdere taler indbyrdes om faglige observationer vedrørende 
en beboer, imens beboer er til stede.    

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder inddrager beboer i tilrettelæggelsen af støtten og tilbyder beboer re-
levante valgmuligheder løbende. Medarbejder italesætter, at dele af plejen udfø-
res på en måde, som beboer godt kan lide, og at det er beboer, der bestemmer.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Beboerne introduceres til dagens menu, der efterfølgende serveres for dem. En 
beboer kommer ind i spisestuen, og en medarbejder byder hende velkommen og 
siger, at medarbejder har holdt en plads til beboer. Beboer beklager sig over sin 
mave, og medarbejder spørger beboer, om hun hellere vil have en skål yoghurt. 
Det vil beboer gerne. 

På bordene står friske blomster og servietholdere. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Beboer anvender sine ressourcer relevant og deltager aktivt i plejen. Medarbejder 
opfordrer beboer til at løfte sine ben, og beboer støttes i at rejse sig fra sengekan-
ten. Beboer fortæller, at hun laver gymnastik i sengen, hvilket medarbejder roser 
beboer for. Beboer kører selv kørestolen ud på badeværelset, hvortil hun fremhæ-
ver, at hun gør de ting selv, som hun kan. På badeværelset vasker beboer sig selv i 
ansigtet og børster tænder. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Maden serveres portionsanrettet, og medarbejderne spiser et pædagogisk måltid 
sammen med beboerne. De beboere, som har behov, hjælpes med indtagelse. En 
beboer bliver færdig med at spise og går ud i køkkenet for at hente en kop i et 
køkkenskab. Beboer skænker sig en kop kaffe og sætter sig ned igen.  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje: 

Besøget indledes med, at medarbejder klargør vogn med vaskefad, klude og andre 
plejeremedier, så støtten kan udføres hensigtsmæssigt og uden afbrydelser. Under 
plejen forekommer der ingen afbrydelser.  

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier generelt foregår en venlig, respektfuld og li-
geværdig kommunikation, hvor beboerne sikres selvbestemmelse og medindflydelse. I et enkelt tilfælde 
taler to medarbejdere indbyrdes om faglige observationer vedrørende en beboer, som er til stede. Det 
er tilsynets vurdering, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang i det omfang, det er muligt. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET BONDERUPGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
10 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Roller og ansvar er fordelt imellem medarbejderne. I begyndelsen af måltidet sør-
ger en medarbejder for, at alle beboere får serveret en portion mad. De øvrige 
medarbejdere sidder med til bords og får ligeledes serveret et pædagogisk måltid. 
Medarbejderne bliver siddende ved bordene under hele måltidet, og tilsynet obser-
verer ingen forstyrrelser. 

Tilsynet observerer, at medarbejder, der står for at servere for beboerne, også har 
ansvar for at hjælpe en beboer med indtagelse. Dette bevirker, at medarbejder 
går til og fra beboer, og beboer indimellem sidder alene.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder varetager flere praktiske opgaver, imens beboer er på badeværelset. 
Efter aftale med beboer, færdiggøres de øvrige praktiske opgaver, imens beboer 
spiser morgenmad i fællesstuen. Beboer deltager dermed ikke i de praktiske opga-
ver, hvilket vurderes relevant. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Ikke relevant.  

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder påfører sig korrekte værnemidler. Beboers insulin klargøres og admi-
nistreres på korrekt vis. Medarbejder tømmer herefter beboers kateter. Under ple-
jen har medarbejder i høj grad opmærksomhed på forebyggende og sundhedsfrem-
mende tiltag, hvor medarbejder italesætter sine observationer og tanker om op-
følgning over for beboer. Medarbejder skifter handsker på korrekt vis. Der udføres 
håndhygiejne imellem handskeskift, ligesom der også udføres håndhygiejne, da 
medarbejder ankommer til - samt forlader - boligen. 

Beboer kører ud på badeværelset, hvor den øvre personlige pleje udføres. Beboer 
støttes med påklædningen og køres herefter ud i fællesrummet, hvor morgenma-
den serveres. Medarbejder støtter beboer med medicinindtag og inhalation, hvil-
ket administreres på korrekt vis. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid 

Der udleveres medicin til en beboer, som skal støttes i indtag.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at arbejdet under observationsstudiet til personlig pleje er tilrettelagt hensigtsmæs-
sigt og uden unødige forstyrrelser. Det samme er som udgangspunkt tilfældet i forhold til frokostmålti-
det, hvor roller og ansvar er fordelt imellem medarbejderne. Tilsynet vurderer, at rollerne ved måltidet 
kunne være fordelt mere hensigtsmæssigt, så den medarbejder, som hjælper beboer med at spise, ikke 
også varetager opgaver i forbindelse med servering.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at støtten til personlig pleje og praktiske opgaver udføres på korrekt faglig vis og ef-
ter gældende retningslinjer, samt at hjælpen understøtter beboers behov. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af lange gange, der er indrettet med små borde og stole, 
hvor beboerne kan sætte sig. I fællesrummene er der lænestole og fjernsyn. Tilsy-
net bemærker, at fjernsynet er slukket på alle afdelinger. På afdelingerne er der 
henholdsvis et akvarie, et marsvin og en undulat, og på den ene af afdelingerne 
går en hund rundt iblandt beboerne.  

Tilsynet observerer plejehjemmets træningslokale i kælderen, hvor en beboer er 
ved at udføre øvelser sammen med en medarbejder.  

Sociale aktiviteter Tilsynet observerer god og livlig stemning i alle spisestuer. I flere spisestuer spilles 
stemningsfuld musik, og der er medarbejdere omkring beboerne. Dialogen med be-
boerne foregår i øjenhøjde, og tilsynet observerer mange eksempler på beboere og 
medarbejdere, som sidder og hygger sig sammen.  

En medarbejder sidder sammen med en beboer, som sidder i kørestol, og støtter 
med mad og drikkevarer. Medarbejder er yderst opmærksom på beboer og beboers 
behov, og medarbejder sidder længe sammen med beboer. 

Derudover observerer tilsynet blandt andet følgende: 

• En beboer sidder med en demensdukke. 

• En beboer og en medarbejder spiller spil. 

• En beboer læser i et blad. 

• En beboer bygger med legoklodser. 

• En beboer og en medarbejder sidder med sansebrikker. 

• En medarbejder synger genkendelige sange. 

• En beboer inviteres til at deltage med aftørring af bord. 

• I en spisestue sidder mange beboere og medarbejdere sammen ved spise-
bordet. Nogle beboere farvelægger i en malebog, imens andre beboere 
blot sidder og hygger sig med en kop kaffe.  

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Flere af de beboere, som tilsynet taler med, er hukommelsessvækkede og svarer 
derfor sporadisk på tilsynets spørgsmål. Beboerne fremstår trygge og i trivsel.  

De beboere, som kan svare, giver generelt udtryk for, at de oplever livskvalitet og 
tryghed på plejehjemmet: 

• ”Her er så dejligt - det er hele atmosfæren, personalet og det hele”.  

• ”Det er Danmarks bedste plejehjem”.  

• ”Jeg kan bare fortælle, at jeg er meget tilfreds”. 

• ”Jeg er fuldkommen tryg, fordi der altid er en, hvis man har brug for 
det”. 

• ”Ånden er perfekt her”. 

• ”Helt tryg - trygheden består i, at man kan få fat i nogen hele døgnet” 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at indretningen af fællesarealerne indbyder til social aktivitet, samt at tilbud om ak-
tiviteter er tilpasset målgruppen. Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen på fællesarealerne 
foregår i en venlig og respektfuld tone. 
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• ”Det er et godt sted – jeg er glad for, at det var her, vi kom”. 

En beboer giver udtryk for, at hun stort set er glad for at bo på plejehjemmet. 
Gennem interviewet giver beboer dog udtryk for en oplevelse af ensomhed, og at 
hun ikke altid trives. Beboer fortæller dog, at hun er tryg på plejehjemmet: 
”Hjælpen er lige ved hånden, hvis man skulle trænge til det”.  

Tilsynet taler efterfølgende med medarbejderne, som fortæller, at de er bekendte 
med beboers oplevelser, og at beboer har et skiftende humør, men at hun også 
ofte er glad. Medarbejderne er opmærksomme på beboer og redegør for faglige 
indsatser, der gøres med henblik på at understøtte beboers oplevelse af glæde og 
livskvalitet. Ledelsen bekræfter dette.  

Selvbestemmelse De beboere, der kan redegøre for det, oplever i høj grad selvbestemmelse i deres 
hverdag på plejehjemmet. En beboers siger: ”Når man kommer ud om morgenen, 
spørger de, hvad man har lyst til at lave i dag”. En anden beboer siger: ”De ved 
godt, hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil”.   

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever at få den hjælp, de har behov for. De er tilfredse med kvaliteten 
af den hjælp, de modtager:  

• ”Den dag, man ikke kan selv, så griber de en”. 

• ”Når jeg har behov for hjælp, så får jeg den”. 

• ”Hende, der gør rent her, er simpelthen enestående”. 

Ifølge flere beboere bliver de inddraget i såvel tilrettelæggelsen som udførelsen af 
hjælpen. Det er beboernes oplevelse, at medarbejderne imødekommer deres sær-
lige ønsker, vaner og behov: 

• ”Jeg klarer mig selv”. 

• ”Alt det man kan selv, det får man også lov til”. 

• ”…og gerne mere, end jeg kan, men medarbejderne gør det i en god me-
ning”. 

• ”Det eneste jeg ikke gør selv, det er at rede min seng”. 

Beboerne oplever alle, at de får medicinen på de rette tidspunkter. En beboer si-
ger: ”De spørger, om jeg husker at tage min medicin, og det er godt, at de gør 
det, synes jeg”. 

Til spørgsmål om viden om klagemuligheder siger en beboer: ”Jamen der er jo al-
drig noget, jeg er utilfreds med, så det er altså slet ikke relevant”. Øvrige bebo-
ere siger fx: 

• ”Jeg har ingen fornuftig grund til at klage”. 

• ”Så kan man da fortælle dem det, eller lade det gå videre”. 

• ”Så ville jeg gå til Kirsten og snakke med hende”. 

Observation Beboerne fremstår alle soignerede og veltilpasse. Beboernes tilstand bærer præg 
af, at den tildelte indsats svarer til deres behov.  

De boliger, som tilsynet besøger, fremstår ryddelige og rengjorte, ligesom hjælpe-
midler også fremstår tilstrækkeligt rengjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne giver udtryk for en oplevelse af, at der er kontinuitet i hjælpen, og at 
der bliver fulgt op på aftaler: 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er meget tilfredse med at bo på plejehjemmet. Beboerne ople-
ver at have en hverdag med livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse. 
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• ”Der bliver husket på nogle ting, som vi selv glemmer”. 

• ”Det er den faste stab, hvilket er betryggende. De ved, hvordan vi vil 
have det”. 

• ”Indimellem imellem kommer der en vikar, men det er helt okay – han er 
noget af det sødeste”.  

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever i høj grad, at medarbejderne taler i en venlig og respektfuld 
tone, samt at de udviser respekt for beboernes privatliv og deres private grænser:  

• ”Medarbejderne er søde, rare og hjælpsomme”.  

• ”Jeg har kun ros ros ros til personalet”. 

• ”Vi har nogle dejlige medarbejdere, og der er en god stemning imellem 
både ledelse, medarbejdere og beboere, og det er rigtigt godt”.  

• ”De er flinke til at snakke med os”. 

Det er ligeledes beboernes oplevelse, at der er gode muligheder for at deltage i 
aktiviteter og socialt samvær. En beboer fortæller, at der fx spilles banko og tages 
på udflugt. Under COVID-19 har udflugterne været sat på pause, men de er genop-
taget nu. Beboer siger: ”Nu har de lige fortalt, at de skal i gang igen med at lave 
fællesaktiviteter for hele huset, og det bliver godt, synes jeg”. En anden beboer 
siger: ”Jeg elsker jo banko, og det spiller vi ofte – jeg keder mig aldrig”. Derud-
over er der fx sang og musik og syning. Yderligere siger beboerne fx: 

• ”Vi er ved at starte en lille klub, hvor vi skal hygge os og drikke lidt vin”. 

• ”De er flinke til at køre ud i landet, men det har jeg ikke oplevet endnu”. 

• ”Vi har lige sunget i tre kvarters tid, og det skaber også hygge”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Fire beboere kan fortælle om oplevelser vedrørende overgange fra hospital til ple-
jehjemmet. Det er beboernes oplevelse, at der er et godt samarbejde imellem 
hospital, læge og plejepersonale. Personalet spørger beboerne, inden de kontakter 
deres læge. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at alle beboere oplever at få den hjælp, de har behov for. Beboerne oplever, at de 
inddrages og anvender deres ressourcer i det omfang, det er muligt. Det er tilsynets vurdering, at bebo-
erne oplever kontinuitet i den leverede hjælp. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinadministration. Beboerne ved, hvor-
dan de vil handle, hvis de er utilfredse eller vil klage.  

Det er tilsynets vurdering, at alle beboere fremstår veltilpasse og soignerede. Boligerne fremstår rene 
og ryddelige, og hjælpemidler fremstår tilstrækkeligt rengjorte. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne  i høj grad oplever, at medarbejderne kommunikerer i en venlig og re-
spektfuld tone, samt at medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med tilbuddet om aktivitet og samvær. 
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En beboer fortæller, at beboers ægtefælle fik tryksår i forbindelse med indlæg-
gelse, og at medarbejderne på plejehjemmet var gode til følge op og behandle 
ægtefælle godt i den forbindelse.  

En anden beboer fortæller, at hun blev godt modtaget, da hun kom hjem fra hos-
pitalet. Ifølge beboer blev hun hjulpet godt tilrette, og der blev taget hånd om 
hende. Beboer havde et brev med hjem fra hospitalet, som medarbejder fik. Be-
boer talte med medarbejder om det, der var sket på hospitalet. Ifølge beboer var 
der helt styr på det praktiske i forhold til medicin mv.  

En tredje beboer fortæller, at vedkommende oplevede en god modtagelse i forbin-
delse med hjemkomst fra hospitalet: ”De var enestående og klar over det hele”.  

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af den mad, der serveres på pleje-
hjemmet: 

• ”Det er god mad, vi får – og det smager af noget”.  

• ”Middagsmaden er ganske dejlig”. 

• ”Vi får jo pragtfuld mad her”.  

• ”Vi har en kok her, og der er ikke noget, der ikke er perfekt”. 

• ”Jeg oplever det som noget rart – at man glæder sig til måltiderne” 

En beboer fortæller, at kokken et par gange om måneden holder et lille madmøde 
for beboerne på afdelingerne, hvor han får ris og ros vedrørende den mad, der ser-
veres. Kokken spørger beboerne ind til deres ønsker til menuplanen. I forbindelse 
med fødselsdage får fødselaren lov til at bestemme dagens menu. En enkelt be-
boer mener ikke, at der er mulighed for at komme med input til menuen.  

En beboer fortæller, at maden tilpasses til den enkelte, og der er alternativer, 
hvis der er noget, man ikke kan tåle eller lide. 

Vedrørende måltiderne siger beboerne fx:  

• ”Imens vi spiser, er der stille, men bagefter snakker vi lidt, inden vi går 
hver til sit”.  

• ”Man taler jo ikke så meget, når man sidder og spiser, men stemningen er 
god”.  

• ”Medarbejderne sidder med til bords og spiser, men det manglede da også 
bare – det skal de da”. 

• ”Jeg oplever, at de fleste af os glæder os til måltidet” 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at de beboere, som kan redegøre for oplevelser vedrørende overgange, oplever til-
fredshed samt et godt samarbejde imellem plejepersonale, hospital og læge.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af maden, og at stemningen ved 
måltidet opleves som værende god og hyggelig. Det er tilsynets vurdering, at størstedelen af beboerne 
oplever, at der er mulighed for at komme med forslag og til menuen, samt at der lyttes til deres øn-
sker. 
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at de på plejehjemmet er gået i gang med afholdelse af 
BPSD-konferencer. Beboers kontaktperson udfører i samarbejde med en social- og 
sundhedsassistent eller teamleder en screening, der gennemgås på BPSD-konferen-
cerne. Fire medarbejdere har desuden været på demensvejlederkursus. Ifølge 
medarbejderne giver det rigtig god mening og effekt i forhold til beboerne at gøre 
brug af BPSD-modellen og at afholde konferencerne. 

Der arbejdes med triagering på hver afdeling, og beboerne triageres efter behov 
og mindst en gang om måneden. Der afholdes tavlemøder med udgangspunkt i e-
tavlerne, som dog har været på pause under COVID-19.  

Et stort fokusområde i kvalitetsarbejdet på plejehjemmet har været hygiejne, 
hvilket i høj grad har været en konsekvens af COVID-19. Medarbejderne fortæller, 
at der i forbindelse med udbruddet af pandemien blev nedsat et team i forhold til 
COVID-19, der igangsatte indsatser og agerede som videnspersoner for kollegaer, 
beboere og pårørende. Medarbejderne fortæller, at der på nuværende tidspunkt 
ikke har været smitte i mange måneder, og de er på plejehjemmet begyndt at 
åbne op for afholdelse af flere aktiviteter. Beboerne må nu mødes på tværs af af-
delinger, og de tværgående aftenaktiviteter skal påbegyndes igen.  

Medarbejderne fortæller, at fokus ligeledes er på at foretage medicinaudits og do-
kumentationsaudits med udgangspunkt i forbedringsmodellen.    

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Ifølge medarbejderne er det vigtigt at kommunikere ligeværdigt og i øjenhøjde 
med beboerne. Det er vigtigt at tilpasse sin tilgang til den enkelte beboer, da det 
er meget forskelligt, hvilken tilgang den enkelte beboer profiterer af. Nogle bebo-
ere profiterer af en rolig og omsorgsfuld tilgang, imens andre beboere bedre kan 
lide, at der er humor i dialogen. Ifølge medarbejderne er kulturen og jargonen me-
get forskellig fra afdeling til afdeling, da tilgangen netop tilpasses til målgruppen.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at der afholdes indflytningssamtaler med nye beboere 
om beboerens ønsker, vaner og behov. Pårørende inddrages, hvis beboerne ønsker 
dette. Der kan ligeledes holdes opfølgende samtaler.  

Viden om hjælpen opnås gennem besøgsplaner, hvor beboernes behov for hjælp 
gennem hele døgnet er beskrevet.  

Klippekortsordningen anvendes løbende, og klippene dokumenteres i Cura.  

Rehabilitering Ifølge medarbejderne er rehabilitering at hjælpe beboerne med at gøre brug af de 
ressourcer, de har. Rehabilitering er hjælp til selvhjælp, og medarbejderne er me-
get opmærksomme på at motivere beboerne til at gøre mest muligt selv. Medar-
bejderne er meget opmærksomme på at tale med beboerne om, hvorfor det er 
vigtigt, at de vedligeholder de ressourcer, de har.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til de emner, der er i fokus i plejehjemmets kvali-
tetsarbejde. 
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Ergo- og fysioterapeuter laver en plan for beboernes vedligeholdende træning, og 
det er herefter plejemedarbejderne, som varetager den vedligeholdende træning 
af beboerne.   

Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at plejehjemmet har en tjekliste, som anvendes ved ind-
læggelse og udskrivelse. Her er en række punkter, som medarbejderne gennemgår 
i forbindelse med, at beboerne bliver indlagt og kommer hjem fra hospitalet. Der 
er overlap imellem vagterne, så det er muligt at drøfte vigtige ting i den forbin-
delse.  

Det interne samarbejde sker med læge, pårørende og terapeuter. En gang om må-
neden afholdes opfølgningsmøde med ergo- og fysioterapeuter, og en gang om 
ugen kommer plejehjemmets læge. Der afholdes ligeledes møde med plejehjem-
mets psykiater.  

Det tværfaglige samarbejde bliver synligt for beboerne, idet de forskellige faglig-
heder går med ind og taler med beboerne i deres boliger.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Tryghed for beboerne sikres blandt andet gennem et stort fokus på, at der er kon-
tinuitet og genkendelighed i plejen. Ifølge medarbejderne er det ligeledes med til 
at skabe tryghed for beboerne, at medarbejderne er synlige. Medarbejderne gør 
meget ud af at italesætte over for beboerne, at medarbejderne er der for dem.  

Vedrørende sikkerhed fortæller medarbejderne, at der fx foretages tryksårsscree-
ninger, ernæringsscreeninger og faldscreeninger. Derudover er der et stort fokus 
på at indberette og følge op på utilsigtede hændelser med henblik på at skabe ud-
vikling og læring på baggrund af de indberettede hændelser.  

Medarbejder kan beskrive, hvad der skal kontrolleres, når der gives medicin.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at pleje og øvrige opgaver planlægges dagen før. Dagen 
starter med, at medarbejderne møder ind, læser dokumentation, hvorefter med-
arbejderne mødes og taler opgaverne igennem. Efter frokost mødes medarbej-
derne igen og tager en status i forhold til plejen og opgaverne. Plejen fordeles 
imellem medarbejderne med udgangspunkt i relationen imellem beboere og med-
arbejdere, beboernes kompleksitet og medarbejdernes kompetencer.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en fagligt reflekteret måde kan redegøre for, hvorledes der sik-
res en venlig, respektfuld og ligeværdig kommunikation med beboerne. Det er samtidig tilsynets vurde-
ring, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvordan der arbejdes ud fra en indi-
viduel tilgang med et rehabiliterende fokus, hvor beboernes selvbestemmelse og medindflydelse sikres. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for et velfungerende tværfagligt samarbejde. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der skabes 
tryghed og sikkerhed for beboerne, samt at medarbejderne fagligt kan redegøre for korrekt medicinad-
ministration. 
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Ifølge medarbejderne forbereder de sig, inden de går ind til beboerne. Hvis der fx 
er tale om en beboer, som medarbejderne ikke kender så godt, orienterer de sig i 
beboers besøgsplan, inden besøget varetages. Derudover tilrettelægges plejen, så 
alle remedier er tilgængelige. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i for-
hold til tilbagemeldinger ved ændringer i borgernes tilstand og støtte. Der gøres 
brug af TOBS og kontakt til relevante kollegaer og øvrige faggrupper.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Det er medarbejdernes oplevelse, at det er muligt at udføre dokumentation uden 
forstyrrelser. Medarbejderne fortæller, at det er muligt at gå fra for at dokumen-
tere, hvis man har behov for det. Det er blot vigtigt at planlægge det. Medarbej-
derne oplever, at de kan få hjælp og sparring, hvis de har behov for det.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne fortæller vedrørende gældende instrukser og vejledninger, at de fx 
bruger VAR. En medarbejder fortæller, at hun for nylig har orienteret sig i forhold 
til anlæggelse af nasalsonde. Der linkes til VAR i handlingsanvisningerne. Derud-
over gøres brug af kk-net, fx i forbindelse med medicin og dokumentation.   

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Besøgsplanerne skal ifølge medarbejderne indeholde individuelle og handlevejle-
dende beskrivelser af beboernes behov for hjælp gennem hele døgnet. Beskrivel-
serne i besøgsplanerne udarbejdes i jeg-form. Besøgsplanerne opdateres løbende 
ved ændringer og mindst hver tredje måned. Medarbejderne har et stort fokus på 
at sikre den røde tråd i dokumentationen.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Der skal udarbejdes handlingsanvisninger i forhold til alle sundhedslovsindsatser. 
Handlingsanvisningerne skal være vejledende i forhold til, hvordan handlingerne 
skal udføres.  

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet taler med medarbejderne om observationer vedrørende en interviewet 
beboer, som virker nedtrykt. Medarbejderne er bevidste om beboers situation og 
redegør grundigt og detaljeret for de faglige indsatser og handlinger i forhold til 
hverdagslivet, der gøres i forhold til den konkrete beboer.   

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse 
med hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet samt for dokumentationsarbejdet. Det er samtidig til-
synets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af gældende vejledninger, instrukser 
samt VAR i det daglige arbejde, hvor redskaberne anvendes som tiltænkt. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for udarbejdelse og anvendelse af besøgsplaner og 
handlingsanvisninger. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne redegør meget tilfredsstillende for faglige indsatser, der 
gøres med henblik på at understøtte beboers oplevelse af livskvalitet i hverdagen på Bonderupgård.  
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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. 

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. 
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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 

Vi har ingen bemærkninger. 

 

Vh 

Heidi 
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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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