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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 Bryggergården, Alsgade 15, 1764 København V 

Leder: Bo Pedersen 

Antal boliger: 40 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 22. juni 2021   

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos fire beboere  

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

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Bryggergården. 
Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Meget tilfredsstillende 

 

Bedømmelsen er givet på baggrund af, at der på plejehjemmet konstateres en høj tilfredshed blandt bebo-
erne og en høj faglighed blandt medarbejderne. Der er kun konstateret få mangler, som relativt let vil 
kunne afhjælpes.   

 

Det er tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt er fulgt relevant op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. 
Det er ligeledes tilsynets vurdering, at COVID-19 har påvirket kvalitetsarbejdet, men at der på plejehjemmet 
er arbejdet med relevante emner, som hygiejne, auditering og BPSD. Plejehjemmets organisering og møde-
struktur understøtter en høj faglig tilgang i opgaveløsningen, men det er tilsynets vurdering, at organiserin-
gen af kvalitetsarbejdet, herunder fastsættelse af kvalitetsteam samt systematisk og fast mødestruktur, er 
under opbygning.   

 

Kommunikationen i observationsstudiet er efter tilsynets vurdering ligeværdig, venlig og respektfuld. Be-
boerens selvbestemmelse og medindflydelse sikres under besøget, og der arbejdes i høj grad ud fra en 
rehabiliterende tilgang, hvor beboer støttes i at udføre al pleje selvstændigt. Arbejdet er organiseret på en 
hensigtsmæssig måde, og der forekommer ikke unødige afbrydelser. Indsatsen til praktiske støtte og per-
sonlig pleje udføres ud fra relevante faglige retningslinjer, hvor beboer får mulighed for at være aktiv 
deltagende i relevant omfang. Beboer støttes i medicinadministration på faglig korrekt vis. 

Tilsynet vurderer, at indretningen på plejehjemmet er tilpasset målgruppen, og indretningen indbyder til 
social aktivitet og hyggeligt samvær.  På tilsynsdagen er der kun observeret få aktiviteter og sparsom inter-
aktion mellem medarbejdere og beboere. Dog vurderes det, at den observerede kommunikation på fælles-
arealerne foregår på en venlig og imødekommende måde, og at der udvises respekt for beboernes privatliv. 
Tilsynet vurderer samtidig, at der på flere afdelinger observeres forskellige arbejdsrelaterede papirer, som 
fx afkrydsningsskema til medicin, en udfyldt rapportseddel og information om, hvor en konkret beboer kan 
lide at spise. Ingen af sedlerne indeholder dog personfølsomme oplysninger. Det er yderligere tilsynets vur-
dering, at en medarbejder bærer ring, armbånd og ur, mens denne varetager rengøringsopgaver, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med hygiejniske retningslinjer. 

 

Tilsynet har foretaget interviews af fire beboere, og tilsynet vurderer på baggrund heraf, at beboerne i høj 
grad oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hverdag på plejehjemmet. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de er 
tilfredse med kvaliteten af plejen. Beboerne oplever, at de gør de ting, de kan, og at plejen udføres ud fra 
deres ønsker og vaner. Beboerne oplever kontinuitet i plejen, samt at der bliver fulgt op på aftaler.  Det er 
tilsynets vurdering, at beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og at boligen generelt fremstår ren-
gjort. I to tilfælde observeres dog let støv under sengene. Hjælpemidler fremstår tilstrækkeligt rengjorte. 
Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der foregår 
en respektfuld og anerkendende kommunikation, samt at der udvises respekt for privatliv og personlige 
grænser. Beboerne oplever gode muligheder for aktivitet og socialt samvær.  

Beboerne oplever, efter tilsynets vurdering, tilfredshed med maden og med måltidet, hvor stemningen over-
ordnet beskrives som værende god og afslappet. Beboerne oplever generelt, at de har mulighed for at 
komme med forslag til maden, og de er samtidig overbeviste om, at der vil blive lyttet til deres ønsker. 
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På baggrund af medarbejderinterview vurderer tilsynet, at medarbejderne har kendskab til og kan redegøre 
for fokus i kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles tilfredsstillende fokus på 
beboernes selvbestemmelsesret og respektfuld kommunikation. Medarbejderne kan fagligt reflekteret re-
degøre for, hvordan der arbejdes rehabiliterende i forhold til målgruppen, og det er tilsynets vurdering, at 
medarbejderne har relevant fokus på det tværfaglige samarbejde. Medarbejderne kan endvidere redegøre 
for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne samt for korrekt medicinadministration. Her-
udover kan medarbejderne redegøre for arbejdsgange i forhold til pleje- og dokumentationsområdet. Det 
er tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til VAR, men at redskabet anvendes i varierende 
grad. Medarbejderne udviser forståelse for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger. Det vurde-
res samtidig, at besøgsplaner anvendes i relevant grad, og at medarbejderne oplever tekniske udfordringer 
i forhold til at linke til VAR i handlingsanvisningerne. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at organiseringen af kvalitets-
arbejdet, herunder fastsættelse af kvalitetsteam 
samt systematisk og fast mødestruktur, er under 
opbygning.   

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssige arbejde 
med at organisere det systematiske kvalitetsarbejde 
fortsætter, så den høje faglighed i opgaveløsningen 
fortsat understøttes.  

Tilsynet bemærker, at der på flere afdelinger ob-
serveres forskellige arbejdsrelaterede papirer, 
som fx afkrydsningsskema til medicin, en udfyldt 
rapportseddel og information om, hvor en konkret 
beboer kan lide at spise. Ingen af sedlerne inde-
holder dog personfølsomme oplysninger.   

Tilsynet anbefaler, at der fagligt reflekteres over, 
hvilke informationer om beboerne, der er tilgænge-
lige på fællesarealerne.  

Tilsynet bemærker, at en medarbejder bærer 
ring, armbånd og ur, mens denne varetager ren-
gøringsopgaver. 

Tilsynet anbefaler, at der følges op, og at det således 
sikres, at retningslinjer for hygiejne/arbejdsbeklæd-
ning til enhver tid overholdes.  
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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 havde i december 2020 virtuelt tilsyn og modtog her en anbefaling i 
forhold til dokumentationen på en enkelt beboer. Ledelsen redegør for opfølgning, 
hvor dokumentationen, allerede dagen efter tilsynet, blev tilrettet. Herudover be-
skriver ledelsen, at anbefalingen førte til drøftelser, hvor medarbejderne kiggede 
dokumentationen på egne beboere igennem for at sikre, at denne var ajourført.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

På plejehjemmet er der arbejdet intensivt videre med BPSD (Behavioral and Psy-
chological Symptoms of Dementia), hvor der er udført MPI-scoringer på næsten alle 
beboere. Alle demensvejledere er undervist, og afdelingsleder er tovholder. Øvrige 
medarbejdere er blevet interviewet i forhold til dataindsamling på de beboere, som 
de er kontaktperson for. Der afholdes konferencer efter en fast kadence, hvor kom-
plekse beboere gennemgås. Her kigges der på, om de grundlæggende behov er 
dækket, samt andre faktorer som fx somatiske symptomer, miljøet og tilgangen. 
Konferencerne er tværfaglige, hvilket bidrager til et bredere perspektiv på beboe-
ren. Ledelsen beskriver, at tilgangen opleves som meningsfuld og brugbar for med-
arbejderne, og at indsatsen skal udvikles, så alle medarbejdere deltager.   

Herudover har COVID-19 fyldt meget. Plejehjemmet oplevede et udbrud på en 
etage i januar 2021. Der blev hurtigt sat ind, og alle restriktioner blev fulgt, hvilket 
bevirkede, at udbruddet blev afgrænset. Ledelsen beskriver, at isolationen gik 
bedre end forventet, men at det også førte til bekymring blandt medarbejderne. 
Den bekymring er fortsat til stede. Ledelsen beskriver, at COVID-19 har krævet 
mange ressourcer. Der har været et stort fokus på hygiejne. Nogle medarbejdere 
har været flyttet til andre afdelinger i en periode, og plejehjemmet har udført 
podning. Det øvrige kvalitets- og udviklingsarbejde har derfor naturligt været påvir-
ket, og det primære fokus har været på at sikre beboerne en god hverdag med triv-
sel. Det har fx ikke været muligt at arbejde videre med implementering af e-tavler, 
da tavlerne er placeret i et kontor, hvor det ikke er muligt at mødes på grund af af-
standskrav. Der udføres fortsat auditering på medicinområdet. Her er frekvensen 
sat ned til en gang om måneden, grundet positive resultater. Der planlægges op-
start af auditering på dokumentationsområdet.  

Hverdagen beskrives nu som på vej til at blive normaliseret. Der er opstartet flere 
aktiviteter, og ligeledes er det pædagogiske måltid genoptaget.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt relevant op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det 
er ligeledes tilsynets vurdering, at COVID-19 naturligt har påvirket kvalitetsarbejdet, men at der på ple-
jehjemmet er arbejdet med relevante emner, som hygiejne, auditering og BPSD.  
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Kvalitetsarbejdet i forhold til medicinområdet har tidligere været organiseret i et 
kvalitetsteam bestående af udviklingssygeplejersken, afdelingsleder, forstander og 
to medarbejdere. Teamet har ikke afholdt møder under COVID-19. Ledelsen beskri-
ver, at det i forhold til forbedringsarbejdet med dokumentationsområdet skal drøf-
tes, hvordan organiseringen skal sammensættes, så den er meningsfuld.  

På plejehjemmet er der pædagoger ansat som en del af aktivitetsafdelingen, hvis 
primære opgave er at lave tværgående aktiviteter. Den ene pædagog er også de-
mensvejleder, hvilket bidrager med øgede socialpædagogiske kompetencer. Herud-
over er der primært ansat social- og sundhedsassistenter på plejehjemmet. Udvik-
lingssygeplejersken og to fra ledelsen, som er uddannet sygeplejersker, bistår med 
sygeplejefaglige kompetencer. I ydertimer samt ved akutte opgaver bistår den 
kommunale sygepleje samt akutteamet ligeledes med sygeplejefaglige kompeten-
cer. Hertil beskriver ledelsen, at der er et godt samarbejde. Der er tilknyttet tera-
peuter fra Sundhedshuset, som står for vedligeholdende træning og træning efter 
Sundhedsloven. Plejehjemmet har et produktionskøkken, hvor økologiprocenten be-
skrives som værende i top. Køkkenet er med til at kvalificere pejlemærker i forhold 
til nedsættelse af CO2. Hertil beskrives, at der opleves divergens mellem ønsket 
om at nedsætte brugen af kød og at imødekomme beboernes ønsker til måltidet, da 
beboerne ofte ønsker mere kød. 

Ledelsen beskriver, at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes ud fra en syste-
matisk og fast mødestruktur i forhold til kvalitetsarbejdet, men at denne skal ud-
formes. På plejehjemmet afholdes der dog flere faste mødefora, som fx BPSD-kon-
ferencer, faste teammøder, personalemøder, forflytnings- og arbejdsmiljømøder og 
månedlige beboerkonferencer. Der afholdes ligeledes faste læge- og psykiaterbe-
søg. Videre afholdes faste udviklingsmøder for ledelsen, så der er sammenhæng 
mellem udviklings- og ledelsesfokus. Herudover drøftes beboernes status mellem 
medarbejderne dagligt.  

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Ingen særlige ønsker fra ledelsen.   

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering og mødestruktur understøtter en høj faglig tilgang i 
opgaveløsningen, men at organiseringen af kvalitetsarbejdet, herunder fastsættelse af kvalitetsteam 
samt systematisk og fast mødestruktur, er under opbygning.   
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Medarbejderen banker på døren inden hun går ind i boligen. Medarbejderen hilser 
venligt på beboeren og spørger, om han har sovet godt. Medarbejderen taler i en 
venlig og respektfuld tone. Under plejen gives beboeren ro, og der er derfor kun 
sparsom dialog.  

Da beboeren sidder ved bordet, småsnakkes der lidt. Kommunikationen foregår på 
en ligeværdig måde, tilpasset beboerens behov.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Støtten foregår på rutineret vis og med udgangspunkt i beboerens ønsker og vaner. 
Medarbejderen sikrer beboerens selvbestemmelse og medindflydelse ved at spørge 
ind til relevante ting undervejs. Medarbejderen taler med beboeren om nogle 
sundhedsmæssige udfordringer. Det aftales, at medarbejderen følger op på, om 
der er hørt yderligere fra lægen.   

Rehabilitering  

 

Medarbejderen sikrer struktur for beboeren under besøget. Alle remedier lægges 
klar, så beboeren selv kan varetage indsatsen til personlig pleje. Beboeren tager 
selv benklæder på, og beboeren går hen til bordet, hvor morgenmaden serveres.  

Medarbejderen fortæller, at der er arbejdet målrettet med, at beboeren klarer så 
mange ting som muligt selvstændigt. Medarbejderen forlader boligen, mens beboe-
ren spiser, og medarbejderen følger op senere for at sikre, at beboeren har fær-
diggjort den personlige pleje.  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Alle remedier er til stede i boligen. Mens beboeren er på badeværelset, udnytter 
medarbejderen tiden til at udføre andre praktiske opgaver i boligen. Besøget fore-
går på en rutineret og hensigtsmæssig måde uden unødige afbrydelser.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Alle praktiske opgaver udføres af medarbejderen, og beboeren gives derfor ikke 
mulighed for at være deltagende i opgaveløsningen. Dette vurderes som en faglig 
relevant beslutning, da beboerens ressourcer er prioriteret anvendt i plejen.  

Mens beboeren er til stede på badeværelset, tørrer medarbejderen bordet af og 
rydder let op. Sengen redes, og der ryddes op i beboerens tøj og luftes ud.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen i observationsstudiet er ligeværdig, venlig og respektfuld. Bebo-
erens selvbestemmelse og medindflydelse sikres under besøget, og der arbejdes i høj grad ud fra en re-
habiliterende tilgang, hvor beboer støttes i at udføre al pleje selvstændigt.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at arbejdet er organiseret på en hensigtsmæssig måde, samt at der ikke fore-
kommer unødige afbrydelser under besøget.  
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Efter at beboeren er færdig på badeværelset, påfører medarbejderen sig rele-
vante værnemidler og rengør toilettet. Der ryddes op på badeværelset, og skralde-
posen tømmes. Indsatsen udføres ud fra relevante faglige retningslinjer, og medar-
bejderen udfører håndhygiejne på korrekt vis, da handskerne tages af.  

Personlig støtte og 
pleje 

 

Medarbejderen træder ind i boligen og stiller beboerens morgenmadsbakke på bor-
det. Maden er anrettet ud fra beboerens ønsker.  

Beboeren sætter sig op på sengekanten. Medarbejderen og beboeren snakker kort, 
inden beboeren går ud på badeværelset. Døren til badeværelset lukkes til, så be-
boerens privatliv sikres. Den personlige pleje varetages i etaper, hvor beboeren 
nyder at spise sin morgenmad færdig, før den øvre pleje udføres.  

Efter beboeren er færdig på badeværelset, går beboeren ind i stuen og sætter sig 
ved bordet. Beboeren indtager medicinen. Medarbejderen oplyser, at medicinen er 
kontrolleret forinden. Medarbejderen varetager administration af øjendråber og 
påsætter nikotinplaster. Begge dele varetages på fagligt korrekt vis.  

Medarbejderen har placeret beboerens astmaspray, peep-fløjte og en nikotinampul 
på bakken, som beboer selv administrerer. Beboeren spørger efter ampullen, og 
medarbejder viser denne til beboeren. Beboeren fortæller, at han er stoppet med 
at ryge, hvilket han roses for. Medarbejderen minder beboeren om at huske astma-
spray og peep-fløjte, og hun fortæller, at hun vil komme retur senere for at følge 
op. Beboeren takker og begynder at spise sin morgenmad. Tilsynet forlader boli-
gen.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af fire afdelinger, som hver har 10 boliger. Gangene er korte 
og hjemligt indrettet med små hyggekroge. I midten af afdelingen er der på den 
ene side et aflukket køkken med tilhørende spisebord. Der er glas ind til køkkenet, 
så man kan kigge ind. På den anden side er der en lille stue, der er møbleret med 
sofa, lænestole og TV. Her ses forskellige dvd-film. I forlængelse heraf, adskilt af 
en skillevæg, er et mindre spisebord og en reol, hvor der ses forskellige spil. På en 
gang ses en motionscykel.  

På hver afdeling er der en medicinvogn, som enten er placeret på gangen eller i 
køkkenet. På vognene ses flere arbejdsrelaterede papirer, som fx afkrydsnings-
skema til medicin og en udfyldt rapportseddel. Ingen af sedlerne indeholder per-
sonfølsomme oplysninger. På hver afdeling ses en opslagstavle. Her kan blandt an-
det findes informationer om ugens aktiviteter og menuen. På den ene tavle hæn-
ger en håndskrevet seddel, hvor der er oplysninger om, hvor en konkret beboer 
godt kan lide at spise. Tilsynet reflekterer ved tilbagemeldingen til ledelsen om-
kring, hvilke informationer om beboerne, der er tilgængelige på fællesarealerne. 
Hertil beskrives det, at afkrydsningsskema til medicin er et nødvendigt arbejdsred-
skab, som er godkendt i forhold til GDPR-regler. Ledelsen oplyser, at både rapport-
seddel og håndskrevet seddel om beboere ikke bør være synligt fremme. Det oply-
ses samtidig, at den konkrete beboer godt kunne finde på selv at hænge sedler op 
om egne ønsker. Ledelsen følger op herpå.  

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at indsatsen til praktisk støtte og personlig pleje udføres ud fra relevante faglige ret-
ningslinjer, hvor beboeren får mulighed for at være aktivt deltagende i relevant omfang. Det er tilsy-
nets vurdering, at beboeren støttes i medicinadministration på faglig korrekt vis. 
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På alle afdelinger observeres synlige og imødekommende medarbejdere. Medar-
bejderne hilser venligt på de beboere, de møder. Kommunikationen foregår i en 
respektfuld tone, og der udvises respekt for beboernes privatliv. Fx banker medar-
bejderne på døren, inden de går ind i boligen.  

På en afdeling observeres det, at en rengøringsmedarbejder bærer ring, armbånd 
og ur, mens denne foretager rengøringsopgaver. Ledelsen er præsenteret for fun-
det, som vil følge op med den konkrete medarbejder.  

Sociale aktiviteter På tilsynsdagen observeres kun få beboere på fællesarealerne i formiddagsti-
merne. Flere beboere opholder sig enten i boligen eller er ude af huset. Ligeledes 
er flere medarbejdere optaget af opgaver i boligen, og der observeres derfor kun 
sparsom interaktion mellem medarbejdere og beboere. På to afdelinger sidder et 
par medarbejdere sammen i køkkenet. Nogle er optaget af dokumentation, mens 
andre indgår i intern dialog. Tilsynet er oplyst, at der på tilsynsdagen er oplæring 
af nye medarbejdere.  

Dagens aktivitet er spil, men denne observeres ikke af tilsynet. Tilsynet observerer 
enkelte situationsbestemte aktiviteter som:  

• En medarbejder sidder og drikker en kop kaffe med en beboer. 

• En rengøringsmedarbejder sidder på gangen og taler med en beboer.  

• En beboer sidder alene og ser TV. 

• Tre beboere sidder sammen ved et bord og snakker. Der er en god stem-
ning, hvor beboerne griner og laver sjov.  

På en afdeling sidder en beboer i en lænestol og kigger på et slukket TV. Beboer 
fortæller, at hun keder sig, og at der ikke er noget at lave. Tilsynet bemærker, at 
der i køkkenet ved siden af sidder tre medarbejdere og taler internt. Da tilsynet 
kommer tilbage efter ca. 30 minutter, er situationen uforandret. Hændelsen er 
drøftet med ledelsen, som fremlægger forskellige mulige årsager til hændelsen, 
herunder at nye medarbejdere er under oplæring.  

På en afdeling er flere beboere samlet til frokost i afdelingens køkken, hvor de 
indtager måltidet sammen med nogle medarbejdere. Ved det lille spisebord på den 
anden side, sidder en beboer sammen med en medarbejder. Medarbejder støtter 
og fastholder beboer under måltidet.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at indretningen på plejehjemmet er tilpasset målgruppen, og at den indbyder til so-
cial aktivitet og hyggeligt samvær.  Det er tilsynets vurdering, at der på tilsynsdagen kun er observeret 
få aktiviteter og sparsom interaktion mellem medarbejdere og beboere. Dog vurderes det, at den obser-
verede kommunikation på fællesarealerne foregår på en venlig og imødekommende måde, og at der ud-
vises respekt for beboernes privatliv. Tilsynet vurderer samtidig, at der på flere afdelinger observeres 
forskellige arbejdsrelaterede papirer, som fx afkrydsningsskema til medicin, en udfyldt rapportseddel 
og information om, hvor en konkret beboer kan lide at spise. Ingen af sedlerne indeholder personføl-
somme oplysninger.  Det er yderligere tilsynets vurdering, at en medarbejder bærer ring, armbånd og 
ur, mens denne varetager rengøringsopgaver, hvilket ikke er i overensstemmelse med hygiejniske ret-
ningslinjer.  
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3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Tilsynet har talt med fire beboere, som i forskellig grad oplever kognitive udfor-
dringer. Beboerne beskriver alle hverdagen og livet på plejehjemmet i positive 
vendinger. Beboerne giver udtryk for, at de har det godt på plejehjemmet, og at 
de oplever tryghed. De siger blandt andet: 

• ”Jeg føler mig som en grevinde”.  

• ”Når jeg ikke kan huske, hvor længe jeg har boet her, så må det være 
godt”. 

• ”Der er ingen problemer, kun dem man selv laver”. 

• ”Jeg kan rigtigt godt lide det”. 

• ”Jeg har ikke noget at sammenligne med, men jeg bor dæleme godt”.  

• ”De er meget opmærksomme. Det skaber meget tryghed for mig. De kan 
mærke de mindste ændringer”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever alle, at de har indflydelse på egen hverdag, og at de kan be-
stemme over eget liv. Flere af beboerne fortæller, at de bare kan gå ud, hvis det 
er det, de ønsker. De siger fx: 

• ”Du lægger ikke mærke til, at de (medarbejderne) er her. De (medarbej-
derne) siger bare hej, når man er der”. 

• ”Vi bestemmer rigtigt meget selv, selvfølgelig under de regler, der er. 
Der bliver holdt øje med, at vi ikke laver skade på os selv”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever alle, at de får den hjælp til personlig pleje, som de har behov 
for. De udtrykker ligeledes tilfredshed med kvaliteten heraf, hvor de siger: 

• ”Der er ikke noget at klage over. Jeg får den hjælp, jeg har brug for, og 
det er fint nok” 

• ”De er om en hele tiden”. 

• ”De kommer ind, så jeg kan nå at blive færdig til morgenmaden”. 

• ”Mange af os tænker, at vi ikke har brug for hjælp, men vi er her jo af en 
grund. Jeg er blevet god til at have en fast rutine og skrive mine aftaler 
op”. 

 

Alle beboere fortæller, at de selv deltager aktivt i plejen, hvor de udfører de op-
gaver, de kan. Beboerne oplever, at medarbejderne støtter dem heri. Samtidig op-
lever beboerne, at medarbejderne lytter til dem, og medarbejderne udfører ple-
jen på en måde, som beboerne godt kan lide. Beboerne siger fx: 

• ”Jeg har altid være vant til at klare mig selv”. 

• ”De spænder ikke ben for én”.  

• ”De kommer med forslag til, hvordan man selv kan gøre ting. Det er jo 
bedre, at man gør det selv”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hver-
dag på plejehjemmet.  
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Beboerne fortæller alle, at de får støtte til medicin, hvor de siger, at de håber – 
og mener – at medicinen gives på de rette tidspunkter. En beboer fortæller, at hun 
får en pille, der skal deles, og at medarbejderne er søde til at hjælpe med det: 

• ”Jeg får en pille om morgenen, og måske også en om aftenen”.  

• ”Jeg får pillerne i et lille bæger”. 

 

Beboerne beskriver strategier for, hvordan de vil handle, såfremt de oplever util-
fredshed. Beboerne siger alle, at de vil sige det til personalet. En beboer tilføjer: 
”Og så spørger de ind til én. De lytter på én”. Flere af beboerne tilføjer samtidig, 
at de ikke har noget at klage over. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats er svarende til deres be-
hov. Beboerne fremstår alle soignerede og veltilpasse.  

De besøgte boliger fremstår efter beboernes habitus og rengjorte, fraset to mindre 
tilfælde, hvor der er observeret lidt støv under sengene.  

Hjælpemidler fremstår tilstrækkeligt rengjorte.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne beskriver, at det hovedsageligt er de samme medarbejdere, der kommer 
og hjælper dem. Nogle beboere fortæller, at de har en kontaktperson. Ikke alle 
beboere kan redegøre for, om der bliver fulgt op på aftaler. Nogle mener, at det 
gør der, andre kan ikke huske det. Ingen beboere giver udtryk for det modsatte.   

Beboerne siger blandt andet: 

• ”Der er fire damer, som jeg kender. Den ene har været herinde et par 
gange”. 

• ”Det er for det meste de samme. Og det kan jeg godt lide. De ved, hvad 
jeg taler om”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboere beskriver, at de har en god kontakt til medarbejderne, og at medar-
bejderne taler til dem i en venlig og respektfuld tone. En beboer uddyber og for-
tæller, at medarbejderne er gode til at fornemme, hvordan beboerne har det, og 
at de følger op, hvis noget er anderledes. Beboerne oplever alle, at medarbej-
derne udviser respekt for deres privatliv og personlige grænser, fx ved at banke på 
døren, inden de går ind i boligen. Beboerne siger: 

• ”De taler ikke ned til en”. 

• ”De taler ordentligt. Ellers siger jeg noget til dem”. 

• ”Har man noget, der trykker, så er der altid nogen, der vil lytte” 

• ”De gør rigtigt meget. De kan mærke på os, hvis man har en dag, hvor det 
ikke kører så godt. Så tager vi en snak om det”.  

Beboerne beskriver forskellige aktiviteter og socialt samvær. En beboer indleder 
med at sige, at der ikke foregår så meget, og at hun savner selskab, men kommer 
herefter i tanke om en tur, hun var ude på dagen forinden.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de er til-
fredse med kvaliteten af plejen. Beboerne oplever, at de gør de ting, de kan, og at plejen udføres ud 
fra deres ønsker og vaner. Beboerne oplever kontinuitet i plejen, samt at der bliver fulgt op på aftaler.  
Det er tilsynets vurdering, at beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og at boligerne generelt 
fremstår rengjorte. I to tilfælde observeres der dog let støv under sengene. Hjælpemidler fremstår til-
strækkelig rengjorte.  
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Mindet gør hende glad, og hun taler herefter om andre aktiviteter. Beboerne be-
skriver, at de har mulighed for at til- og fravælge aktiviteter og samvær. Samtidig 
beskriver en beboer, at der bliver holdt øje med, om man fx aflyser flere gange i 
træk, da det kan være tegn på, at noget er galt. Dette er beboer glad for. Bebo-
erne siger fx: 

• ”Jeg går en tur eller går ud på altanen og kigger på børnene. Vi var ude i 
går. Det var en god tur”.  

• ”Der er banko, billard og bordtennis. Vi kan køre en tur engang i mellem”.  

• ”Der er forskellige ting, men jeg går ikke til alle ting. Jeg går med til no-
get af det. De ser gerne, at man er lidt sammen med de andre”.  

• ”Jeg elsker at spille billard. Vi har en slags turnering. Vi kan foreslå ture. 
Jeg synes de rammer bredt. Sørger for, at der er lidt for alle”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Ingen af beboerne kan redegøre for overgange i forbindelse med hospitalsbesøg el-
ler kontakten til egen læge. En beboer beskriver, at han ikke kan huske forløbet, 
da han for kort tid siden var på hospitalet, men at medarbejderne er gode til at 
rense såret. Alle beskriver, at medarbejderne er opmærksomme og handler ved 
forandringer. De siger:  

• ”De holder øje med folk og hører, hvordan man har det. Det er godt per-
sonale, der er her” 

• ”Jeg kan tøffe lidt rundt. Hvis man afviger fra sit normale, så spørger de 
ind til, om man er ok”.  

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne beskriver, at der serveres dansk mad, og at der er et varieret udvalg. 
Maden beskrives som værende god, fin nok, udmærket og gennemsnitlig fin. Bebo-
erne udtrykker alle tilfredshed med maden – De siger: 

• ”Jeg kan være glad for, at der er nogen, der gider at hjælpe mig. Maden 
er god”. 

• ”Der kommer dage, hvor der er noget, jeg ikke bryder mig så meget om. 
Men jeg synes den er gennemsnitligt fin”. 

• ”Jeg synes, den er pænt varieret. Jeg kan godt lide det gammeldags, og 
det er det her. Men der er også nyere ting”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der 
foregår en respektfuld og anerkendende kommunikation, samt at der udvises respekt for privatliv og 
personlige grænser. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode muligheder for aktivitet og 
socialt samvær. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne ikke kan redegøre for forhold omkring overgange, men at de alle 
oplever, at medarbejderne er opmærksomme på forandringer, og at medarbejderne vil handle ved for-
andringer.  



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 BRYGGERGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
15 

En beboer ved ikke, om der er mulighed for at komme med forslag, men beboeren 
fortæller, at der altid er mulighed for at vælge til og fra under måltidet. Øvrige 
beboere oplever, at der er mulighed for at komme med forslag til maden. Ingen af 
beboerne har dog benyttet sig af muligheden, og de kan derfor ikke redegøre for, 
om der bliver lyttet til deres ønsker, men de føler sig overbevist om, at det er til-
fældet: 

• ”Der er en tavle, så kan man skrive, hvad man har lyst til. Jeg har ikke 
gjort det”.  

• ”Vi har noget, der hedder ”mad møder”, hvor vi kan komme med forskel-
lige forslag”.  

• ”Det vil de meget gerne have, hvis man har nogle gode ideer”. 

 

Stemningen under måltidet beskrives overordnet som værende god og afslappet. 
En beboer oplever dog, at der kun er få deltagere til måltidet, og at der derfor 
ikke bliver talt så meget. En anden beboer fortæller, at der også er mulighed for 
at spise i boligen, hvilket han værdsætter. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der er arbejdet meget med demensområdet, hvor der 
er nedsat en demensgruppe. Alle demensvejledere, en pædagog og en leder er un-
dervist i BPSD via onlineundervisning. Der afholdes konferencer, hvor beboernes 
udfordringer drøftes. Medarbejderne beskriver begge tilgangen som værende god, 
og de oplever konferencerne meningsfulde, og de fortæller, at de ting, der plan-
lægges og gennemføres, fører til udvikling, som er til gavn for beboerne. En med-
arbejder siger, at indsatsen er i tråd med den tilgang, som der altid er arbejdet ud 
fra. Den anden medarbejder supplerer og siger, at ”vi er blevet meget bedre”.  

Medarbejderne beskriver, at der herudover udføres audit på medicinen en gang om 
måneden. De mener, at der fortsat arbejdes med forbedringsmodellen, og de be-
skriver, at der præsenteres data/nye mål en gang om måneden.  

Herudover fortæller medarbejderne, at de er blevet genpræsenteret for det gode 
måltid, som der arbejdes med som en fast indsats på plejehjemmet. Medarbej-
derne fortæller også, at plejehjemmets køkken er med til at forbedre kostindsat-
sen i hele kommunen, og at der arbejdes med at nedbringe CO2, blandt andet gen-
nem mindre kød i måltidet.  

Medarbejderne beskriver, at COVID-19 har fyldt meget, og at det har været en 
hård periode. Begge udtrykker glæde over, at hverdagen normaliseres.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tilfredshed med maden og med måltiderne, hvor stemningen 
overordnet beskrives som værende god og afslappet. Beboerne oplever generelt, at de har mulighed for 
at komme med forslag til maden, og de er samtidig overbeviste om, at der vil blive lyttet til deres øn-
sker.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til og kan redegøre for fokus i kvalitetsarbejdet.  
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, som vurderes vigtige i kommunikationen med 
beboeren samt for, hvordan venlighed, respekt og ligeværdighed kommer til ud-
tryk i kommunikationen. Hertil beskriver medarbejderne, at det er afgørende at 
opbygge en god relation til beboerne, hvor man tilgår beboerne på beboernes præ-
misser og sikrer, at beboerne føler sig hørt og anerkendt. Medarbejderne kommer 
med eksempler fra hverdagen, og de fremhæver blandt andet: 

• At man hilser på beboerne, og at man giver sig tid til dem.  

• At man ikke siger nej, og at man holder aftaler. 

• At man er høflig og respektfuld. 

• At man har en individuel tilgang og er fordomsfri.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne kommer med flere eksempler på, hvordan beboernes selvbestem-
melse og medindflydelse sikres. Hertil beskriver de, at det i forhold til målgruppen 
er vigtigt at lade beboerne leve det liv, de gerne vil, og at opgaven er at støtte og 
afgrænse samt hjælpe med at træffe bedre og realistiske valg.  

Medarbejderne fremhæver relationen og kendskabet til beboerne som afgørende, 
hvilket rammerne på plejehjemmet giver gode muligheder for at skabe.  

Medarbejderne beskriver, hvordan de i deres planlægning tager hensyn til, at der 
er plads og overskud, så indsatsen og tilgangen kan tilpasses beboernes ønsker og 
præferencer. Hertil er der fokus på, at det skal være en god dag for den enkelte 
beboer, hvilket ifølge medarbejderne betyder, at de fx kan være nødt til at til-
byde hjælp over gentagne forsøg og på forskellige måder.  

Klippekortet blev tidligere anvendt af pædagogerne, men anvendes ifølge medar-
bejderne ikke i øjeblikket. Medarbejderne beskriver dog, at der gøres meget ud af 
individuelle små ture, og at der foregår forskellige aktiviteter på Balkonen. Disse 
faciliteres af pædagogerne, som er til stede i både dag- og aftentimer.  

Rehabilitering Medarbejderne fremhæver følgende i forhold til at arbejde rehabiliterende:  

• At beboerne anvender egne færdigheder, og at beboerne holder deres res-
sourcer ved lige. 

• At støtte beboerne i at have en hverdag, hvor de fx selv kan handle og 
komme ud.  

• At motivere beboerne i at deltage i meningsfuldt arbejde, som giver kvali-
tet for den enkelte beboer.  

• At give beboerne et lille prik det rigtige sted, så de kommer videre. 

En medarbejder beskriver, at det kan tage tid at arbejde rehabiliterende, og at 
det kan være nødvendigt med gentagne forsøg, hvor man guider på den rigtige 
måde, for at få tingene til at lykkes.  

Samarbejde 

 

For at sikre sammenhæng i beboernes indsatser og forløb afholdes der blandt an-
det månedlige konferencer, hvor fysioterapeuter deltager. Medarbejderne beskri-
ver, at fysioterapeuterne er gode til at komme med forslag til øvelser, indsatser og 
hjælpemidler. Pædagogerne deltager også i konferencerne, hvilket beskrives som 
meningsfuldt. Den ansvarshavende social- og sundhedsassistent går på tværs af af-
delinger, og der samarbejdes med fast læge og psykiater, som kommer efter en 
fast kadence. Der afholdes 15 minutters overlap mellem vagtlag, hvor der deles vi-
den, og hvor der følges op på de vigtigste ændringer.  

Ved indlæggelser følger en medarbejder med på hospitalet. Dette for at sikre 
overdragelse af informationer, og at hverdagen forbliver god for beboeren. Herud-
over sikres det, at journalen er opdateret, så de rette informationer videregives til 
hospitalet. Medarbejderne ringer til hospitalet og følger op på beboerne. Der er 
eksempler på, at medarbejderne deltager i hospitalskonferencer eller er med til at 
hente beboeren ved udskrivelse.  
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En medarbejder beskriver, at der ofte er mange mangler ved udskrivelsen, hvilket 
opleves som svært, da det kræver en del undersøgelse. Der indrapporteres altid 
utilsigtede hændelser i de konkrete tilfælde.  

Ud over de omtalte konferencer oplever medarbejderne, at der i høj grad deles vi-
den om beboerne i hverdagen, også på tværs af afdelinger, og at dette sker spon-
tant. Implementeringen af e-tavler er pauseret, og de anvendes derfor ikke.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for, hvorledes der skabes tryghed for beboerne, hvor det 
blandt andet fremhæves: 

• At beboerne har en genkendelig hverdag. 

• At der sættes rammer for beboerne. 

• At der er kontinuitet, og hver beboer har en kontaktperson.  

Hertil beskriver medarbejderne, at de små enheder understøtter, at alle kender 
hinanden. I forhold til sikkerhed beskrives det, at der er en velfungerende forflyt-
ningsgruppe, som bistår med sparring og vejledning. En medarbejder fortæller, at 
det indgående kendskab til beboerne og deres tilstand gør, at der observeres og 
reageres hurtigt på forandringer. Hertil kan der sættes ind med relevante tiltag, fx 
vekseltrykmadras eller Vendlet-system.  

Medarbejderne redegør for retningslinjer for forebyggelse af smittespredning, og 
de beskriver hertil, at alle overflader fortsat enten afsprittes eller afvaskes for at 
forebygge smittespredning. 

Medarbejderne redegør for, hvad der skal kontrolleres, når der gives medicin, her-
under at medicinen skal ses indtaget, hvilket fremhæves som særligt vigtigt i for-
hold til målgruppen.   

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Fordelingen af opgaver udføres af medarbejderne selv, hvor alle mødes om morge-
nen. I planlægningen tages der hensyn til kontaktperson samt øvrige opgaver. Med-
arbejderne beskriver samtidig, at beboernes adfærd kan bevirke, at planen skal 
justeres og tilpasses flere gange i løbet af en dag.  

For at sikre en hensigtsmæssig planlægning og undgå unødige forstyrrelser under 
plejen sikrer medarbejderne, at der er fyldt op med de rette remedier i boligen.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles tilfredsstillende fokus på beboernes selvbestemmel-
sesret og respektfuld kommunikation. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan der 
arbejdes rehabiliterende i forhold til målgruppen, og det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har 
relevant fokus på det tværfaglige samarbejde. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikker-
hed for beboerne. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for korrekt me-
dicinadministration.  
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En medarbejder beskriver, at alt snavsetøj transporteres i en rød kurv, og når 
denne er placeret foran en bolig, er det en god indikator for, at man ikke skal for-
styrre.  

Medarbejderne beskriver, at det er nødvendigt at have telefonen på sig, da alle 
kald modtages her. Dette omhandler også kald, hvis en beboer forlader plejehjem-
met, hvilket der skal reageres hurtigt på. Medarbejderne beskriver, at lyden kan 
tages fra, men de siger samtidig, at de ikke oplever mange forstyrrelser fra telefo-
nen i løbet af dagen.  

På plejehjemmet anvendes TOBS, som udføres, når der observeres forandringer i 
beboernes tilstand. Herefter beskrives det, at leder skal orienteres eller at syge-
plejerske skal involveres. Social- og sundhedshjælpere samt ufaglærte henvender 
sig til social- og sundhedsassistenterne for opfølgning ved forandringer i tilstanden. 
Medarbejderne oplever begge at have rette kompetencer til opgaverne, samt at 
der er hjælp at hente ved behov.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne fortæller, at de har mulighed for at foretage den daglige dokumen-
tation. Denne udføres gerne løbende, men der kan opstå ting, som gør, at det først 
kan udføres sidst på dagen. En medarbejder beskriver, at der afsættes tid af til de 
planlagte opfølgningsdatoer, så der er mulighed for fordybelse. Ligeledes er der al-
tid mulighed for at bede om afsat tid, hvis der er en større dokumentationsopgave. 
Medarbejderne oplever, at der er hjælp at hente ved behov.   

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

I forhold til instrukser og vejledninger henviser medarbejderne til fx medicinin-
struks og ernæringsscreening. Herudover findes der en intern proceduremappe, 
som anvendes ved behov.  

En medarbejder beskriver, at VAR anvendes, hvis der er tvivl om, hvordan en op-
gave skal udføres. Den anden medarbejder oplyser, at VAR ikke anvendes særligt 
meget i hverdagen. VAR beskrives som et godt redskab specielt til elever.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Besøgsplanen udfyldes og opdateres af kontaktpersonen. Medarbejderne er usikre 
på, om besøgsplanen også opdateres fast hver tredje måned eller hvert halve år, 
men de beskriver, at den altid opdateres ved ændringer. Besøgsplanen opbygges 
ud fra en fast skabelon, og den skal indeholde fyldestgørende beskrivelser af, 
hvordan plejen skal udføres samt særlige opmærksomhedspunkter, tiltale, kommu-
nikation og aftaler. Besøgsplanen beskrives som et godt redskab for elever og aflø-
sere, som altid vejledes i at læse besøgsplanen, inden plejen varetages. En medar-
bejder oplyser, at besøgsplanen sjældent anvendes, hvilket begrundes med et 
stort kendskab til beboerne. Herudover vil medarbejderen hellere tale med bebo-
erne og spørge ind til deres ønsker og behov. Dog læses besøgsplanen fx ved en 
sprogfattig beboer.   

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne beskriver, at der udarbejdes handlingsanvisninger ved indsatser un-
der Sundhedsloven. Det beskrives, at der skal være en rød tråd til helbredsoplys-
ningerne, og at beskrivelserne skal være handlevejledende. Ved spørgsmål, om der 
linkes til VAR i handlingsanvisningerne, oplyser medarbejderne, at dette ind i mel-
lem gøres, men at der har været tekniske udfordringer i forhold til dette.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til pleje- og dokumentati-
onsområdet. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til VAR, som anvendes i varie-
rende grad.  
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

De situationsbestemte observationer er alle fremlagt for ledelsen, hvilket er be-
skrevet i rapporten.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser forståelse for arbejdet med besøgsplaner og handlingsan-
visninger. Det er samtidig tilsynets vurdering, at besøgsplaner anvendes i relevant grad, og at medar-
bejderne oplever tekniske udfordringer i forhold til at linke til VAR i handlingsanvisningerne.  

Tilsynets samlede vurdering  

Ej vurderet.  
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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 beboerne 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 beboerne, 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 beboernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens 
muligheder 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 beboerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybde-
gående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på 
plejehjemmet. 

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

mailto:tilsyn@suf.kk.dk


UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 BRYGGERGÅRDEN KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
23 

6. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

 

Tak for den fremsendte tilsynsrapport. 

Gennemlæst med stor tilfredshed og uden fund af faktuelle fejl. 

  

Med venlig hilsen  

Bo Pedersen 

Forstander 

Bryggergården 
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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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