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

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet i forhold til den ordinære del af tilsynet 
ved hhv. interview med lederen, gruppeinterview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerin-
terviews. For hvert mål foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsamlede data. Disse vurderin-
ger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

Herefter indeholder rapporten tilsynsresultat for den fokuserede del af tilsynet, der behandler emnet er-
næring, med begrundelse for tilsynsresultatet, bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fokuserede 
del af tilsynet. Efterfølgende findes data for fokusemnet opdelt i forskellige temaer baseret på dokumenta-
tionsgennemgang, interview med medarbejdere, interview med beboere samt evt. observationer. 

For hele tilsynet gælder, at data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og 
øvrige retningslinjer samt tilsynets 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 Damsøgård, Hanstholmvej 34, 2720 Vanløse 

Leder: Jytte Hansen 

Antal boliger: 36 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 3. november 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie  

• Gennemgang af dokumentation for ernæringsområdet 

• Tilsynsbesøg hos seks beboere  

• Gruppeinterview med to medarbejdere (en social- og sundhedshjælper og en social- og sund-
hedsassistent) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

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

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt ordinært tilsyn på plejehjemmet 
Damsøgård.  

Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 6.3: 

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt særdeles tilfredsstillende op på anbefalingerne fra sidste 
tilsyn, og at der arbejdes målrettet med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at pleje-
hjemmets organisering understøtter kvalitetsarbejdet. 

 

Under observationsstudiet af hjælpen til personlig pleje kommunikerer medarbejderen i en respektfuld og 
anerkendende tone og ud fra et fokus på at sikre beboerens selvbestemmelsesret. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderen gennem hele forløbet udviser faglig forståelse for arbejdet med den personcentrerede og 
rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at hjælpen på særdeles tilfredsstillende måde organiseres og 
tilrettelægges ud fra hensyntagen til beboerens komplekse problemstillinger og særlige behov. Det er tilsy-
nets vurdering, at den personlige pleje og praktiske hjælp udføres med udgangspunkt i beboerens perspek-
tiv, vaner og komplekse problemstillinger, og således ses der et særdeles tilfredsstillende udgangspunkt i 
den personcentrerede omsorg. Medarbejderen har gennem hele forløbet et målrettet fokus på at sikre be-
boerens velbefindende.  

Indretningen af fællesarealerne er hjemlig og indbyder til socialt samvær. Tilsynet vurderer, at medarbej-
derne på særdeles tilfredsstillende måde støtter og inddrager beboerne i det sociale fællesskab og formid-
dagens aktivitet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tryghed og medbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. Beboerne 
har oplevelsen af, at de får den hjælp til pleje og praktisk støtte, de har behov for, og at de er særdeles 
tilfredse med kvaliteten heraf. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en særdeles tilfredsstillende konti-
nuitet i hjælpen. Tilsynet konstaterer, at boliger og hjælpemidler er rene. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har oplevelsen af at have en god dialog og kontakt med medarbejderne. 
Beboerne oplever, at der kommunikeres i en respektfuld og venlig tone til dem. Ligeledes vurderer tilsynet, 
at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter, og at de deltager heri efter eget valg. Tilsynet vurderer, at 
beboerne generelt har vanskeligt ved at svare på spørgsmål om overgange. Det er dog tilsynets vurdering, 
at en af beboerne kan give udtryk for gode oplevelser i forbindelse med hospitalsindlæggelser. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at madens kvalitet er særdeles tilfredsstillende, og at der under 
måltiderne er et godt socialt samvær.  

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for emner i kvalitetsarbejdet og for, hvorledes der sikres 
respektfuld kommunikation og adfærd i kontakten med beboerne. Medarbejderne kan ligeledes redegøre 
for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmelsesret, og hvorledes plejen udføres ud fra en personcen-
treret og rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med at 
sikre beboernes tryghed og sikkerhed. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig forståelse for arbejdet 
med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, utilsigtede hændelser, samt hvordan der sikres sammen-
hæng og tværfagligt samarbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til arbejdsgange i for-
hold til plejen og dokumentationen samt i forhold til, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. Det et 
tilsynets vurdering, at medarbejderne anvender disse som et aktivt redskab i praksis. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplanen og handlingsanvisninger. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejehjemmet:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet har ingen bemærkninger og anbefalin-
ger. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til klippekortsordningen, med-
arbejdernes evne til faglig refleksion, brugen af VAR og arbejdet med dokumentati-
onen i handlingsanvisninger. 

Leder oplyser, at klippekortsordningen anvendes på plejehjemmet, men i dialogen 
med beboerne italesættes klippekortsordningen ikke som et begreb, idet beboerne 
har vanskeligt ved at forholde sig hertil. Det har høj prioritet at bruge tid på afhol-
delse af aktiviteter for beboerne, og valg af aktiviteter sker ud fra beboernes øn-
sker og interesser. 

I forhold til opfølgning på anbefalingen om at styrke medarbejdernes evne til faglig 
refleksion oplyser lederen, at medarbejderne var lidt nervøse ved at skulle deltage 
i et virtuelt tilsyn, og at deres evne til at besvare tilsynets spørgsmål var påvirket 
heraf. Efter afholdelse af det virtuelle tilsyn gav medarbejderne efterfølgende selv 
udtryk for, at de måske ikke havde fået besvaret spørgsmålene på helt tilfredsstil-
lende vis, og at dette skyldtes deres nervøsitet omkring situationen. Lederen be-
skriver, at der som led i at styrke medarbejdernes evne til faglig refleksion afhol-
des refleksionseftermiddage, hvor der i et samspil mellem ledelse og medarbejdere 
gives gode muligheder for den faglige refleksion. Eksempelvis har der på refleksi-
onsmøderne været drøftet emner, såsom hygiejne og kommunikation. Derudover 
foregår der dagligt en løbende sparring, som ligeledes bidrager til at styrke medar-
bejdernes evne til faglig refleksion. 

I forbindelse med opfølgning på anbefalingen i forhold til at sikre brugen af VAR be-
skriver lederen, at det efter tilsynet blev italesat, at VAR skal bruges som et dagligt 
arbejdsredskab, og det blev blandt andet præciseret over for medarbejderne, at 
VAR også er et brugbart redskab i uddannelsen af elever. Sygeplejerskerne gør ofte 
opmærksom på brugen af VAR i den daglige dialog med medarbejderne, herunder 
en opmærksomhed på, at der skal ske link til VAR i handlingsanvisningerne. Det er 
lederens oplevelse, at VAR nu er velimplementeret som arbejdsredskab på pleje-
hjemmet.  

I arbejdet med kvalitetssikring af dokumentationen i handlingsanvisninger beskriver 
lederen, at sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne samarbejder om 
udarbejdelsen heraf. Sygeplejerskerne har forestået undervisning eller givet side-
mandsoplæring i forhold til arbejdet i Cura. Ved ansættelse af nye medarbejdere 
er introduktion til dokumentationsarbejdet en fast del af introduktionsprogrammet. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Plejehjemmet har arbejdet med forbedringsindsatsen i forhold til medicin og doku-
mentation. Der er gennemført audits på områderne, og i forhold til medicinområdet 
er der konstateret gode resultater efter arbejdet med målrettede indsatser. I for-
hold til arbejdet med dokumentationen er man stadig i proces hermed. Ledere og 
sygeplejersker er primus motor på opgaven. 

Under COVID-19 situationen har hygiejne været et særligt tema i det faglige reflek-
sionsteam. Derudover har plejehjemmet deltaget i aktiviteter relateret til hygiej-
neugen. Alle medarbejdere har eksempelvis afprøvet lyskasse, og fokus har særligt 
været på at sikre god håndhygiejne. Skemaer og vejledninger er blevet brugt i kva-
litetsarbejdet, og der er planlagt e-learning i hygiejne for alle medarbejdere.  
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En sygeplejerske har sendt meddelelse ud til alle medarbejderne om, at de skal 
melde tilbage, så snart de har gennemført e-learningsprogrammet. 

Der arbejdes målrettet med indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser. 
Kvalitetssygeplejerskerne har fokus herpå og reagerer, når der ses tendenser i ind-
beretningerne. Sygeplejerskerne støtter op om indberetningerne, hvis nogle medar-
bejdere oplever usikkerhed i forhold til indberetningen af utilsigtede hændelser. 
Afdelingslederen er ligeledes i dialog med medarbejderne om de fund, der gøres. 

Leder beskriver, at pt. har en af kvalitetssygeplejerskerne et særligt fokus på util-
sigtede hændelser i forbindelse med falduheld. Kvalitetssygeplejersken foretager 
blandt andet vurdering af, hvilke indsatser der kan iværksættes som led i det fore-
byggende arbejde. I den faglige sparring med medarbejderne sikres den nødvendige 
opfølgning på de indberettede hændelser.  

I den demensfaglige indsats arbejdes der med BPSD-metoden. Plejehjemmet er i 
gang med implementeringen af metoden. Screeningerne foregår efter den fastlagte 
metode. Demensvejlederen interviewer kontaktpersonerne, og afdelingslederen er 
med inde over som facilitator på indkaldelse af de efterfølgende borgerkonferen-
cer. Man har på plejehjemmet netop lavet en del screeninger, da der har været 
flere beboere med udadreagerende adfærd. Det er ledelsens oplevelse, at der er et 
godt udbytte af screeningerne og arbejdet hermed, da det bliver meget tydeligt, 
hvor der skal iværksættes en indsats. Screeningerne bidrager ligeledes til, at man 
får et godt indblik i, om de igangsatte tiltag har den ønskede effekt. Lederen be-
skriver, at medarbejderne har taget godt imod arbejdet med metoden. 

På plejehjemmet er der stort fokus at sikre beboernes trivsel i hverdagen. Lederen 
beskriver, at der er bevidsthed herom på en række forskellige områder – eksempel-
vis i forhold til fokus på indretning, tilbud om socialt samvær og aktiviteter, i må-
den hjælpen til personlig pleje udføres på samt i forhold til et fokus på at sikre, at 
alle medarbejderne udviser omsorg og nærvær for beboerne.  

Lederen beskriver, at man er kommet godt igennem COVID-19 situationen. Der har 
været et godt samarbejde med de pårørende i forhold til overholdelse af gældende 
restriktioner. Flere pårørende har meldt positivt tilbage på plejehjemmets høje in-
formationsniveau og italesat oplevelsen af tryghed ved plejehjemmets måde at 
håndtere situationen på. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret ved en forstander og to afdelingsledere. Der er to kva-
litetssygeplejersker, som er meget involveret i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmet har 
tilknyttet en fast fysioterapeut, som kommer på ugentlig basis. Derudover har ple-
jehjemmet en demensvidensperson og flere demensvejledere. 

På tværfaglige konferencer anvendes e-tavler. Leder beskriver dog, at COVID-19 si-
tuationen har betydet visse begrænsninger i mulighederne for at samles til faglig 
sparring omkring e-tavlerne, men at man er bevidst om, at e-tavlerne igen skal ta-
ges i brug som et dagligt arbejdsredskab. Tværfaglige konferencer afholdes en gang 
om måneden i de forskellige teams og med deltagelse af afdelingslederne, sygeple-
jerskerne og fysioterapeuten. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt særdeles tilfredsstillende op på anbefalingerne fra 
sidste tilsyn, og at der arbejdes målrettet med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Den personcentrerede omsorg bringes i spil i plejen og omsorgen for beboerne, og 
emnet er ofte et punkt på dagsordenen, når medarbejderne hver 14. dag afholder 
møder i de respektive teams. 

Leder udtrykker, at da plejehjemmet er af en mindre størrelse, giver det gode mu-
ligheder for at involvere alle medarbejderne i arbejdet med at skabe en tryg og 
meningsfuld hverdag for beboerne. Ledelsen italesætter, at de er tætte på medar-
bejderne i hverdagen, og ofte går afdelingslederne med i plejen for at vise retnin-
gen, og hvordan der sikres høj kvalitet i leveringen af plejen og omsorgen over for 
beboerne. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Stemningen på fællesarealerne. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Medarbejderen går ind til beboeren, som stadig ligger i sin seng og sover. Medar-
bejderen sætter sig ned på hug og siger forsigtigt godmorgen til beboeren. Medar-
bejderen lægger sin hånd på beboeren. Beboeren vågner stille og roligt op og smi-
ler til medarbejderen. Beboeren præsenteres for et demens-tøjdyr. Medarbejde-
ren sætter sig ned ved siden af beboeren. Medarbejderen spørger, om beboeren 
har sovet godt, og om hun er klar til at komme op. 

Gardinet trækkes fra, og medarbejderen opfordrer beboeren til at kigge på det 
skønne efterår. Medarbejderen kommunikerer i en respektfuld tone under hele 
forløbet. Beboeren tiltales ved fornavn. I kommunikationen er medarbejderen op-
mærksom på at afstemme denne efter beboerens behov. Medarbejderen kommuni-
kerer i korte og præcise sætninger. Medarbejderen udviser en inviterende tilgang. 
Således ses, at kommunikationen sker ud fra en personcentreret omsorg. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Beboeren er præget af sin demenssygdom og kan ikke selv tage initiativ eller ud-
trykke behov. Medarbejderen informerer løbende beboeren, om det hun gør. Med-
arbejderen anvender guidning, og beboeren følger medarbejderens opfordringer. 
Beboeren virker tryg i situationen. Flere gange udtrykker medarbejderen, at hun 
nok skal passe på beboeren. 

I sin tilgang er medarbejderen bevidst om, at beboeren ikke magter at få givet 
flere valgmuligheder, men at beboeren har et stort behov for guidning, motivation 
og nærvær. 

Rehabilitering  

 

Medarbejderen arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang og inddrager beboerens 
egne ressourcer, når det er muligt og relevant. Eksempelvis tilbyder medarbejde-
ren sin hånd og beder beboeren om at trække til, så hun kan komme op at sidde. 
Medarbejderen guider og støtter beboeren på vej til badeværelset. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter kvalitetsarbejdet. 
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Beboeren kan kun meget begrænset inddrages i udførelsen af den personlige pleje. 
Beboeren opfordres eksempelvis til at holde fast i håndvasken, og et par gange be-
der medarbejderen om, at beboeren kigger på hende, så medarbejderen kan fange 
beboerens koncentration. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Medarbejderen er i sin organisering af plejen særdeles opmærksom på, at beboe-
ren har behov for en fast rutine og struktur. Medarbejderen har et godt kendskab 
til beboerens særlige behov og udfører plejen, som beboeren er tryg ved og vant 
til. I organiseringen af plejen er medarbejderen ligeledes bevidst om, at hun hele 
tiden skal være i tæt kontakt med beboeren. Medarbejderen holder konstant øje 
med, hvor beboeren er, og hvad beboeren foretager sig. Hjælpen udføres i et stille 
og roligt tempo, der er afstemt beboerens komplekse problemstillinger. Der fore-
kommer ingen forstyrrelser undervejs i plejeforløbet. I boligen er der alle de re-
medier, som medarbejderen skal bruge i plejen. Under plejeforløbet er der ikke 
behov for at bruge hjælpemidler.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Beboeren kan ikke inddrages i udførelsen af den personlige pleje, men medarbej-
deren er opmærksom på, at beboeren inddrages i udførelsen af de praktiske opga-
ver. Eksempelvis motiveres beboeren til at hjælpe med at lægge sengetæppet på. 
Medarbejderen guider beboeren hen til sengen, og beboeren går på eget initiativ i 
gang med at lægge sengetæppet pænt på sengen. Det er tydeligt, at beboeren er 
vant til denne rutine. Medarbejderen giver beboeren en trøje i hånden og opfor-
drer beboeren til at lægge denne sammen. Beboeren går engageret i gang med op-
gaven. Beboeren gives en sodavand med i hånden og motiveres til at komme med 
ned i spisestuen for at få morgenmad. Medarbejderen foretager vask af hænder, 
før boligen forlades. På vej til spisestuen opfordres beboeren til at tage fat i ge-
lænderet langs væggen. Det er tydeligt, at beboeren er vant til dette, idet beboe-
ren straks følger medarbejderens anvisninger. Medarbejderen tager skraldeposen 
med ud og foretager let oprydning i boligen. Der er pænt ryddet op i boligen. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Beboeren får hjælp til personlig pleje på badeværelset. Medarbejderen forsøger at 
motivere beboeren til at modtage hjælpen ved at anvende en støttende, guidende 
og inviterende tilgang. Medarbejderen arbejder således målrettet ud fra en per-
soncentreret tilgang. For at medarbejderen bedst kan motivere beboeren til at 
modtage plejen, spørges beboeren flere gang om lov, før medarbejderen udfører 
en handling.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderen under hele observationsstudiet kommunikerer i en respektfuld og 
anerkendende tone og på en særdeles tilfredsstillende måde sikrer beboerens selvbestemmelsesret.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderen gennem hele forløbet udviser faglig forståelse for arbejdet med den 
personcentrerede og rehabiliterende tilgang.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at hjælpen på særdeles tilfredsstillende måde organiseres og tilrettelægges ud fra 
hensyntagen til beboerens komplekse problemstillinger og særlige behov.  
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Medarbejderen spørger eksempelvis, om hun må få lov til at rense beboerens negle 
og børste beboerens tænder. Beboeren ønsker ikke at få børstet tænder. Medar-
bejderen forsøger kortvarigt at forklare beboeren, hvorfor det er vigtigt at børste 
tænder. På trods af medarbejderens særdeles venlige og smilende tilgang, lykkes 
det ikke medarbejderen at motivere beboeren. Medarbejderen respekterer beboe-
rens valg og går videre til næste opgave. 

Da beboeren kommer ud fra badeværelset, stiller beboeren sig midt i rummet og 
kigger sig lidt omkring. Beboeren smiler let og følger medarbejderen i hendes gø-
ren. Beboeren virker tryg ved situationen. Hjælpen til den personlige pleje udføres 
inden for kort tid, hvilket er i fuld overensstemmelse med beboerens behov. Med-
arbejderen arbejder målrettet og systematisk og er således opmærksom på, at be-
boeren kun kan fastholdes i situationen for en kort stund. 

Medarbejderen følger gældende retningslinjer i forhold til at sikre korrekt håndhy-
giejne. Beboeren får ikke udleveret medicin under observationsstudiet. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealerne er ryddelige og renholdt. 

Indretningen giver mulighed for socialt samvær og aktiviteter. Der er indrettet 
med spiseborde og mindre hyggekroge med lænestole. I den fælles opholdsstue ses 
et enkelt sted skillevægge, hvilket giver mulighed for let afskærmning.  Tilsynet 
observerer, at en beboer får sig et hvil ved den lille afskærmning. 

Om morgenen observeres det, at en beboer sidder og nyder sin morgenmad i en 
lænestol. Beboeren er iklædt morgenkåbe og virker til at nyde situationen.  

På flere borde er der gjort klar til morgenmad. Bordene er dækket med dækkeser-
vietter, servietter i kaffekoppen og en blomsterbuket placeret midt på bordet. 
Morgenmaden er anrettet ud fra en rehabiliterende tilgang med eksempelvis kan-
der på bordene og små skåle med marmelade og smør.  

Om formiddagen sidder nogle beboere ved spisebordene, mens andre beboere sid-
der i et hyggeligt hjørne. Eksempelvis observeres det, at tre beboere sidder i en 
sofagruppe og ser et tv-program sammen. Foran beboerne er der stillet drikkeva-
rer. 

Fællesarealernes indretning bærer præg af hjemlighed og hyggelig indretning. Der 
er eksempelvis indrettet med en afdæmpet belysning og reoler fyldt med bøger og 
nips. Blade og spil ligger tydeligt fremme. 

Medarbejderne taler i en venlig og respektfuld tone til beboerne. Medarbejderne 
hilser venligt på de beboere, de møder på fællesarealerne. Der bankes på døren, 
før medarbejderne går ind i boligen.  

På fællesarealerne er der opslag om dagens menu. 

Sociale aktiviteter På tilsynsdagen er det valgdag. Medarbejderne går rundt og spørger beboerne, om 
de ønsker at stemme. De fleste beboere bliver fulgt til stedet, hvor der skal stem-
mes.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og praktiske hjælp udføres med udgangspunkt i den personcen-
trerede omsorg. Det er således tilsynets vurdering, at hjælpen udføres med udgangspunkt i beboerens 
perspektiv, vaner og komplekse problemstillinger og behov.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderen gennem hele forløbet har et målrettet fokus på at sikre beboerens 
velbefindende. 
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Medarbejderne er opmærksomme på, at alle beboere får tilbud om at stemme. 
Medarbejderne taler sammen om, hvorvidt de forskellige beboere har fået tilbud-
det eller måske allerede har været nede at stemme. 

Tilsynet får oplyst, at aktivitetsmedarbejderen forestår aktiviteter for beboerne. 
På tilsynsdagen er der ikke aktiviteter om formiddagen, da aktivitetsmedarbejde-
ren møder ind om eftermiddagen for at afholde banko. En gang ugentligt afholdes 
der aktiviteter om eftermiddagen. Plejehjemmets aktivitetscenter er endnu ikke 
genåbnet efter COVID-19 situationen. Aktivitetscentrets tilbud henvender sig til 
hjemmeboende borgere, men plejehjemmets beboere benytter sig også af aktivi-
tetscentrets tilbud. 

Medarbejderne er meget synlige på fællesarealer, og de er i dialog med de bebo-
ere, der opholder sig her. Tilsynet bemærker, at det samme gør sig gældende for 
ledelsen. Der observeres en hyggelig og positiv stemning. Dialogen giver ofte an-
ledning til, at beboere og medarbejdere griner sammen. 

De beboere, der har brug for lidt støtte til morgenmaden, får denne på en faglig 
korrekt og god måde. En medarbejder stiller eksempelvis morgenmaden frem, så 
beboeren selv kan betjene sig og nå de ting, hun har brug for. Beboerne spørges, 
om de mangler noget, eller der er andet, de gerne vil have. 

Der ligger demensdukker/dyr synligt fremme, og flere beboere hygger sig hermed. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Flere beboere har på grund af hukommelsesmæssige udfordringer svært ved at 
svare detaljeret på tilsynets spørgsmål. 

Beboerne giver udtryk for, at de trives og er trygge ved at bo på plejehjemmet. 

Beboerne udtrykker eksempelvis: 

• ”Vi har det godt her. Her er rart”. 

• ”Jeg er glad for at bo her. Her er et godt personale, og der er nogle af be-
boerne, jeg kan tale med”.  

• ”Jeg føler mig tryg ved personalet”. 

Selvbestemmelse Beboerne italesætter oplevelsen af at have indflydelse på deres egen hverdag. 

Beboerne udtrykker: 

• ”Jeg synes sådan set, der bliver taget meget hensyn til os”. 

• ”Om aftenen ringer jeg efter dem, når jeg gerne vil i seng”. 

• ”De er meget flinke til at komme med min medicin klokken 21, og så kan 
jeg selv gå i seng, når jeg vil. Jeg har været her så længe nu, at de kender 
mig godt og ved, hvad jeg kan lide”. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at indretningen af fællesarealer er hjemlig og hyggelig. Indretningen indbyder til so-
cialt samvær. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde støtter og ind-
drager beboerne i det sociale fællesskab og formiddagens aktivitet.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tryghed og medbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 
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Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for. 

To beboere udtrykker eksempelvis: 

• ”Jeg får bestemt den hjælp, jeg har brug for. Man kan bare bede om 
mere hjælp”. 

• ”De er meget opmærksomme på, at jeg ikke kommer til at fryse, når jeg 
får bad”. 
 

To beboere kan svare på spørgsmål om kvaliteten af hjælpen. Beboerne udtrykker: 

• ”Hende der hjalp mig, var rigtig sød”. Beboeren har lige været i bad og 
fortæller, at dette var en god oplevelse.  

• ”Jeg har lige været i bad og fået ordnet hår. Det var dejligt”. 

 

To beboere kan svare på spørgsmål i forhold til at anvende egne ressourcer. Bebo-
erne udtrykker: 

• ”Man skal jo foretage sig et eller andet – jeg gør, hvad jeg kan”. 

• ”Der hvor jeg kan smøre mig ind – gør jeg det. Jeg støver også selv af. Det 
er ikke noget, jeg er blevet bedt om, men det gør jeg bare”. 

 

Beboerne oplever, at de får medicinen til tiden. En beboer fortæller, at hun har 
mange smerter, og at medarbejderne er meget opmærksomme på, at hun skal 
have sin medicin på bestemte tidspunkter. Eksempelvis før hun står op om morge-
nen. 

 

Ved behov for at klage vil beboerne tale med medarbejderne eller ledelsen herom. 

En beboer udtrykker: 

• ”Jeg går ud fra, at jeg kan tale med dem, der kommer her”. 

En anden beboer udtrykker: 

• ”Jeg har en kontaktperson, som jeg kan tale med. Jeg har ikke haft brug 
for at klage over noget”.  

En tredje beboer fortæller, at hun kender ledelsen og vil tale med dem ved behov 
for at klage. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes be-
hov. 

Beboerne fremstår soignerede. Tilsynet bemærker, at beboerne under interviewet 
virker meget veltilpasse. 

Boligerne og hjælpemidler ses renholdte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever, at det er de samme medarbejdere, der kommer og hjælper 
dem. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Det er faktisk de samme, der kommer. Jeg har mine faste – det er hygge-
ligt” 

• ”For det meste er det kendte medarbejdere, der kommer. Nogle gange 
kommer der afløsere, men det er også ok” 

• ”Jeg kender dem alle sammen, men selvfølgelig kommer der nye menne-
sker indimellem. Jeg har ikke indtryk af, at det er en gennemgangslejr 
her”.  
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne giver udtryk for, at der kommunikeres i en respektfuld og venlig tone. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”De taler bestemt venligt til mig. Har ikke hørt en eneste, der ikke taler 
pænt” 

• ”Tonen imellem os er god. Hvis jeg oplevede det modsatte, ville jeg sige 
noget til dem” 

• Hvis man selv taler pænt, så tales der også pænt til en – det er vel en gen-
sidig proces?” 

 

Beboerne giver udtryk for tilfredshed med tilbuddet om aktiviteter. Et par beboere 
fortæller, at de bestemt ikke føler sig ensomme eller på noget tidspunkt keder sig. 

Beboerne beskriver nogle af de aktiviteter, de deltager i. En beboer fortæller, at 
hendes kontaktperson går ture med hende. En anden beboer plejer at træne flere 
gange om ugen i træningsrummet, men lige nu er dette sat på pause, da beboeren 
ikke helt har energien hertil. Beboeren glæder sig over, at hun selv kan gå ture i 
området. 

Beboerne giver udtryk for oplevelsen af, at de selv bestemmer, hvad de vil deltage 
i. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange En beboer fortæller, at hun har været lidt inde og ude af hospitalet. Beboeren 
følte sig godt modtaget ved hjemkomsten til plejehjemmet og fortæller, at hun 
blev mødt med et ”Rart at se dig igen”. Det er beboerens indtryk, at medarbej-
derne har et godt samarbejde med de pårørende, når beboeren bliver indlagt, og 
at medarbejderne er informeret om hospitalsforløbet. Beboeren udtrykker eksem-
pelvis: 

• ”Det har de vist helt godt styr på”. 

En anden beboer er lige flyttet ind på plejehjemmet og giver udtryk for, at hun 
blev godt modtaget. Beboeren kan ikke redegøre for yderligere detaljer.  

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne har oplevelsen af, at de får den hjælp til pleje og praktisk støtte, som 
de har behov for, og at beboerne oplever særdeles tilfredsstillende kvalitet heraf. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles tilfredsstillende kontinuitet i hjælpen. 

Tilsynet konstaterer, at boliger og hjælpemidler sikres renholdt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne har oplevelsen af at have en god dialog og kontakt med medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at der kommunikeres i en respektfuld og venlig tone til dem. 
Ligeledes vurderer tilsynet, at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter, og at de deltager heri efter 
eget valg. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEEHJEMMET DAMSØGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
15 

Beboeren udtrykker: 

• ”Jeg kunne mærke, at jeg var velkommen”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten af maden. 

Beboerne beskriver følgende: 

• ”Det er mad, som vi får derhjemme. Den god nok. Jeg har endnu ikke fået 
noget, jeg ikke kan lide”. 

• ”Maden er god og varieret. Jeg er ellers vant til god fransk mad, så jeg er 
lidt forvent”. 

• ”Den er varieret, og det er ganske almindelig god mad”. 

 

Beboerne husker ikke, hvorvidt de selv kommer med ønsker og forslag til maden. 
En beboer mener dog at huske, at man på sin fødselsdag selv må vælge menuen. 

 

Beboerne oplever, at der er en god stemning under måltiderne, og at man taler 
meget sammen, mens der spises. En beboer fortæller, at hun sidder lidt for sig 
selv i spisestuen, da hun har tendens til at spilde. Beboeren kan godt lide at sidde, 
hvor hun gør, så andre ikke kan se hende spise. Beboeren oplever, at hun har hyg-
geligt samvær med medarbejderne under måltiderne. En anden beboer beskriver, 
at der altid er nogen at tale med, når man spiser sammen. Beboeren er glad for, at 
der er faste siddepladser. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der samarbejdes med Meyers Madhus i forhold til at 
sikre tilbud om mere økologiske og klimavenlige madtilbud. Plejehjemmet er udta-
get til i en prøveperiode at medvirke til implementering af nye tiltag. Medarbej-
derne italesætter, at deres rolle blandt andet er at tale med beboerne om ople-
velserne omkring de nye madtilbud. Derudover beskriver medarbejderne fokus på 
efterlevelse af værtsrollen under måltidet, så måltiderne opleves som et lille mid-
dagsselskab. Det har høj prioritet at overholde principperne for det gode måltid, 
og at medarbejderne skaber hygge og socialt samvær under måltidet. 

Der er fokus på at sikre gode tilbud om aktiviteter i en tid, hvor aktivitetscentret 
stadig er lukket. Ifølge medarbejderne gøres der et stort arbejde for at forebygge, 
at beboerne oplever et afsavn.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt har vanskeligt ved at svare på spørgsmål om overgange. Det er 
tilsynets vurdering, at en af beboerne har haft gode oplevelser i forbindelse med hospitalsindlæggelser. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at madens kvalitet er særdeles tilfredsstillende, og at der un-
der måltiderne er et godt socialt samvær.   
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Medarbejderne beskriver tilbud om quiz, sang og musik, gåture, ophold i haven og 
banko som eksempler på aktiviteter, der tilbydes beboerne. 

Plejehjemmet har en frisørsalon, hvor beboerne kan få ordnet hår og negle. Dame-
frisøren kommer en gang om ugen, og salonen bruges også af medarbejderne, når 
en beboer har brug for, at der gøres lidt ekstra. Det er medarbejdernes oplevelse, 
at de får mange gode tilbagemeldinger på deres indsatser fra de pårørende. 

Medarbejderne beskriver, at man året rundt forsøger at skabe en sommerhusstem-
ning på plejehjemmet og at minimere institutionsmiljøet. Haven bruges flittigt, og 
naturen tages med ind på plejehjemmet. Medarbejderne beskriver, hvordan de 
bruger efterårets blade til dekorationer og bruger grene og blomster til dekoration 
af spisebordene. Medarbejderne fortæller, at det overordnede fokus på pleje-
hjemmet er at skabe livskvalitet, hjemlig hygge og en god hverdag for beboerne. 
En medarbejder oplyser, at hvis en beboer gerne vil sidde og sove på fællesarea-
let, er de altid velkommen hertil, og at medarbejderne eventuelt lægger et tæppe 
omkring dem. 

Medarbejderne beskriver fokus på tværfaglig sparring og afholdelse af tværfaglige 
konferencer på teamniveau.  

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, der har betydning for at sikre den respekt-
fulde og anerkendende kommunikation og adfærd. 

Medarbejderne beskriver blandt andet fokus på: 

• Bruge kropssprog. 

• Sikre god øjenkontakt. 

• Tale i øjenhøjde. 

• Være opmærksom på beboerens signaler. 

• Bruge humor - når det er relevant. 

• Udvise en smilende og glad attitude. 

• Bruge musik i samværet med beboerne. 

• Være bevidst om, hvad der bidrager til den enkelte beboers livskvalitet. 

• Udvise en rolig adfærd.  

• Signalere nærvær, og at man har god tid. 

 

Medarbejderne italesætter, at plejehjemmet ikke er så stort, og at man derfor har 
et godt kendskab til alle beboerne og de særlige hensyn, der skal tages i kommuni-
kationen og samværet med beboerne. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Ved indflytningen afdækkes beboernes særlige behov, ønsker og vaner. Oplysnin-
gerne sikres dokumenteret i journalen. Det er medarbejdernes oplevelse, at de er 
gode til at få afdækket, hvad beboerne bedst profiterer af. I situationer, hvor en 
beboer ikke kan motiveres til at modtage hjælpen, afventer man og forsøger igen 
på et senere tidspunkt. 

En medarbejder beskriver et eksempel med en beboer, der ikke kan magte at få et 
brusebad. Efter at man har erfaret dette, er det blevet dokumenteret i journalen, 
at beboeren ikke må tilbydes et bad, men at hjælpen til personlig pleje skal fo-
regå på en alternativ måde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for emner i kvalitetsarbejdet. 
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Beboernes behov kan ligeledes afdækkes i et samarbejde med pårørende, så ple-
jen og omsorgen kan ske ud fra bedst mulig hensyntagen til beboernes ønsker og 
vaner. I samarbejdet med de pårørende bruges der hos flere af beboerne såkaldte 
kontaktbøger. 

Medarbejderne beskriver, at plejehjemmet arbejder med aktivitetstilbud ud fra 
klippekortsordningen, men at ordningen ikke bliver direkte italesat over for bebo-
erne som sådan. Medarbejderne udtrykker oplevelsen af, at plejehjemmet har et 
varieret tilbud om aktiviteter, som beboerne nyder godt af, og som bidrager til at 
sikre beboernes trivsel i hverdagen. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og at 
beboernes ressourcer altid inddrages i det omfang, det er muligt. I den rehabilite-
rende tilgang anvendes guidning og støtte for at motivere beboerne til inddra-
gelse. En medarbejder beskriver, at ofte kan beboerne selv klare flere situationer, 
når de blot får let støtte til at danne rammen. I spisesituationer kan nogle beboere 
eksempelvis selv indtage deres måltid, når blot en medarbejder sidder ved siden af 
og giver let støtte.  

Medarbejderne beskriver, at de taler med beboerne om, hvorfor man arbejder ud 
fra den rehabiliterende tilgang. Herved er det erfaringen, at der er de bedste be-
tingelser for at motivere beboerne. En medarbejder fortæller, at et godt tip ofte 
kan være, at man spørger beboerne, om de vil hjælpe. Mange beboere profiterer 
ved oplevelsen af, at de bidrager med noget. 

I arbejdet med den rehabiliterende tilgang sikres faglig sparring med fysioterapeu-
ten. En medarbejder fortæller, hvordan der er foregået faglig dialog om at ansøge 
om en elscooter til en beboer, så beboeren selv kan køre sig en tur og herved op-
leve større frihed og livskvalitet. 

Beboerne inddrages i praktiske opgaver, såsom pyntning og dækning af borde, 
ordne vasketøj og lignende, hvilket medarbejderne også oplever som en vigtig del 
af de rehabiliterende indsatser. 

Samarbejde 

 

Der sikres sammenhæng i beboerforløbene gennem systematiske arbejdsgange, når 
en beboer udskrives fra hospitalet. Udskrivningsrapporter gennemlæses, og man 
orienterer sig godt om eventuelle helbredsmæssige ændringer, og om der skal ske 
ændringer i forhold til indsatser relateret til plejen og medicinen. Hvis der opstår 
tvivl om en beboers behandling, tages der kontakt til hospitalet. 

Derudover beskriver medarbejderne fokus på, om beboere, efter en indlæggelse, 
har behov for andre hjælpemidler. Efter et hospitalsophold er der fokus på at 
styrke genopretningen af beboernes funktionsniveau efter et evt. funktionstab. 

Indsatser sker i samarbejde med eksempelvis fysioterapeuten. En medarbejder be-
skriver et eksempel med en beboer, der efter et langt hospitalsophold ikke læn-
gere kunne gå selv. Beboeren modtog den nødvendige træning og støtte og er nu 
igen tilbage til sit funktionsniveau før indlæggelsen. 

Den tværfaglige vidensdeling foregår i Cura og på tværfaglige konferencer med 
deltagelse af plejepersonale, sygeplejersker, afdelingsleder og fysioterapeuten. 

Medarbejderne fortæller, at de i oktober har haft et stort fællesmøde, hvor hele 
personalegruppen var samlet. Formålet var at få fælles faglige drøftelser af, hvad 
der fungerer bedst for beboerne, og hvordan man bedst sikrer beboernes trivsel 
gennem hele døgnet. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at det tværfaglige samarbejde bliver synligt for 
beboerne ved, at alle italesætter de samme mål og arbejder på en ensartet måde. 
Det er medarbejdernes oplevelse, at beboerne kan mærke, at der handles på de-
res problemstillinger og at de føler sig hørt. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der har betydning for at sikre tryghed 
for beboerne. 

Medarbejderne italesætter eksempelvis: 

• Udvise nærvær. 

• Bruge fysisk berøring - holde i hånd. 

• Sikre kontinuitet, fast struktur og god døgnrytme. 

• Skabe god stemning i og uden for boligen. 

 

I de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser beskriver medarbejderne fo-
kus på at sikre gode og regelmæssige tilbud om drikkevarer, god hygiejne og hyp-
pige bleskift/tilbud om toiletbesøg. 

En medarbejder fortæller, at en beboer ikke bryder sig om kolde drikkevarer, 
hvorfor alt varmes i mikroovnen for at nøde beboeren til at drikke. 

Medarbejderne anvender TOBS og arbejder med fokus på tidlig opsporing. Det er 
medarbejdernes oplevelse, at det gode kendskab til beboerne bidrager til, at 
mange små helbredsmæssige ændringer tages i opløbet. 

I det forebyggende arbejde bruges de nødvendige hjælpemidler. Medarbejderne 
nævner eksempel som vekseltrykmadrasser. I forebyggelsen af tryksår sikres god 
og korrekt lejring og venderegime, når det er relevant. 

 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for arbejdsgangen i forbindelse med udleve-
ring af dispenseret medicin. Medarbejderen beskriver en systematisk tilgang, og 
hvorledes gældende instruks på området sikres fulgt. Ved eventuelle uoverens-
stemmelser tages der kontakt til sygeplejersken eller en social- og sundhedsassi-
stent. 

I arbejdet med utilsigtede hændelser beskriver medarbejderne, at de er fortrolige 
med indberetningen heraf, og at der via sygeplejersken sker opfølgning på hændel-
serne som led i læring. Medarbejderne oplever, at valg af indsatser til forebyg-
gelse af gentagelser drøftes i et samarbejde mellem sygeplejerskerne og plejeper-
sonalet. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd i kontakten med beboerne. Medarbejderne kan ligeledes redegøre for arbejdet med at sikre 
beboernes selvbestemmelsesret, og hvorledes plejen udføres ud fra en personcentreret og rehabilite-
rende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig forståelse for, hvorledes der sikres sammenhæng og 
tværfagligt samarbejde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med at sikre beboernes tryghed og sik-
kerhed.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig forståelse for arbejdet med sundhedsfremmende og fo-
rebyggende tiltag samt for arbejdet med utilsigtede hændelser. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Opgaverne fordeles efter kontaktpersonsprincippet og ud fra et fokus på at matche 
beboernes kompleksitet med medarbejderne kompetencer. Der er et tæt samar-
bejde mellem social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og syge-
plejersker. Samarbejdet opleves velfungerende og sker ud fra en kultur, hvor man 
hjælper hinanden.  

Medarbejderne oplever, at den gode planlægning bidrager til, at plejen kan gen-
nemføres uden de store forstyrrelser. Det respekteres, når en medarbejder giver 
udtryk for, at hun ikke må forstyrres under en pleje. 

Ved ændringer i beboernes tilstand beskriver medarbejderne, at de foretager de 
nødvendige observationer, udfører eventuel TOBS og taler med beboeren om det, 
man ser. Er ændringen af en sådan karakter, at man ikke kan forlade beboeren, 
ringer man straks til en kollega for at få hjælp. 

Der foregår sygeplejefaglig sparring omkring de observerede ændringer. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Dokumentationen sker løbende, eller når man har en ledig stund midt på dagen. 
Nogle gange foretages dokumentationen, mens man er inde hos beboerne. Dette er 
dog betinget af, at beboeren kan rumme situationen. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet, og de ople-
ver gode muligheder for sparring, når der opstår tvivl. Plejehjemmet har en syge-
plejerske, som er ressourceperson på området. Det er medarbejdernes oplevelse, 
at de er gode til at hjælpe og støtte hinanden. En medarbejder fortæller, at hun 
efter arbejdets ophør en dag opdagede, at hun havde glemt at foretage dokumen-
tation af en situation. Medarbejderen kontaktede sin kollega, der var i aftenvagt, 
og uden problemer hjalp kollegaen med at få dokumentationen udført. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne beskriver, at VAR bruges som et dagligt arbejdsredskab, når der 
opstår tvivl om en opgaves løsning. En medarbejder beskriver, at når tiden tillader 
det, tager hun en af testene, der ligger i systemet. 

VAR bruges ligeledes i uddannelsen af elever. Det er medarbejdernes oplevelse, at 
flere elever anvender VAR helt på eget initiativ. 

Til søgning af instrukser og vejledninger anvendes der også indsatskataloget, pro-
ceduremapper med lokale instrukser og kommunens intranet. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Besøgsplanen udarbejdes af kontaktpersonen. Ajourføringen sker ved løbende do-
kumentation af de ændringer, der observeres. En medarbejder beskriver, at man 
via systemet får automatisk besked om næste opfølgningsdato. 

Besøgsplanen sikres udarbejdet på en handlevejledende og detaljeret måde og 
med et indhold, der beskriver beboerens ressourcer, og hvordan disse sikres med-
inddraget i plejen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til arbejdsgange i forhold til plejen og dokumentatio-
nen samt i forhold til, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne anvender disse som et aktivt redskab i praksis. 
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En medarbejder oplyser, at hun i forhold til plejen af beboere med demens ofte 
beskriver både en plan A og en plan B. Medarbejderen oplever dette særdeles hen-
sigtsmæssigt, idet der kan være flere måder at motivere beboerne på. 

Handlingsanvisnin-
ger 

En medarbejder redegør for arbejdet med handlingsanvisninger og beskriver blandt 
andet, at der henvises til de udarbejdede handlingsanvisninger i besøgsplanen. 

Det er medarbejderens oplevelse, at handlingsanvisninger bliver udfyldt på en 
handlevejledende måde, så opgaven kan udføres korrekt, og som beboeren er vant 
til. I handlingsanvisningerne sker link til VAR. 

Medarbejderen beskriver, at ved enhver tvivl om en opgaves løsning, ville hun tage 
kontakt til sygeplejersken, som der er god faglig sparring med i forhold til indsat-
ser efter Sundhedsloven. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplanen og handlingsanvisnin-
ger. 

Tilsynets samlede vurdering -  
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4. VURDERING AF FOKUSEMNE ERNÆRING 

4.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING AF FOKUSEMNE ERNÆRING 

I sammenhæng med det uanmeldte ordinære tilsyn på Plejehjemmet Damsøgård, er der udført et fokuseret 
tilsyn med fokusemnet ”Ernæring”. Den samlede tilsynsvurdering for fokusemne ”Ernæring” er, jf. beskri-
velsen af vurderingsskalaen under afsnit 6.3: 

 

Mindre tilfredsstillende 

 

Tilsynet gennemgår dokumentationen for to beboere. Det er tilsynets vurdering, at der er flere mangler i 
dokumentationen i forhold til beboernes ernæring. Der er ikke udført ernæringsscreening, jf. Instruksen til 
indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats for de to beboere, som indgår i det fokuserede tilsyn.  

Tilsynet observerer, at der er dokumentation for, at beboerne tilbydes regelmæssig vejning efter den valgte 
frekvens, og at vejningen dokumenteres. I et tilfælde er der ikke gjort notat eller handlet på et vægttab. 
Det er tilsynets vurdering, at der for en beboer er udarbejdet handlingsanvisning for ernæringsindsats, som 
dog har visse mangler. For den anden beboer er der ikke udarbejdet ernæringsindsats, hvilket er en mangel, 
da beboeren er beskrevet som underernæret i helbredsoplysningerne. 

Tilsynet vurderer, at besøgsplanerne er af forskellig kvalitet. Ingen af planerne indeholder beskrivelser af 
beboerens kostform, hertil er planerne generelt mangelfulde i forhold til beskrivelse af beboernes måltider.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for deres observationer af borgernes ernærings-
problematikker og for det tværfaglige samarbejde i forhold til beboernes ernæring. Tilsynet vurderer, at 
medarbejderne ikke er sikre i deres kendskab til de officielle betegnelser for kostformerne, og de anvender 
ikke disse korrekt. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til køkkenets sortiment. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt praktisk kendskab til beboernes konkrete behov. Det er 
tilsynets vurdering, at de interviewede medarbejdere ikke udfører ernæringsscreening. Tilsynet vurderer, 
at medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til Instruksen til indsatserne ernæringsscreening og er-
næringsindsats. Medarbejderne kender arbejdsgangene for tilbud om vejning og for dokumentation i for-
bindelse med vejningen og en evt. årsagsafklaring ved et vægttab.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres individuelle tilbud om mad. Beboerne ople-
ver, at deres behov og ønsker imødekommes og respekteres af medarbejderne. Det er tilsynets vurdering, 
at en medarbejder har handlet relevant på en beboers manglende appetit. Tilsynet vurderer, at der mangler 
sammenhæng mellem en beboers tandstatus, beboerens morgenmad og journalen. 

4.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER FOR FOKUSEMNE ERNÆRING 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på ernæringsom-
rådet på plejehjemmet:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at de to gennemgåede jour-
naler ikke indeholder ernæringsscreeninger. Til-
synet konstaterer, at plejehjemmet har planlagt 
en indsats på området til snarlig iværksættelse. 

Tilsynet anbefaler, at planen om at arbejde med er-
næringsscreening fastholdes, og at dette kombine-
res med læring i forhold til både ernæring og doku-
mentation af området, så medarbejderne kommer 
hele vejen rundt i forhold til de krav, der stilles i In-
struksen til indsatserne ernæringsscreening og er-
næringsindsats. 
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Tilsynet bemærker, at dokumentationen har for-
skellige mangler i forhold til ernæringsområdet. 

• Der mangler oprettelse af en handlings-
anvisning for ernæring for en beboer, 
der er beskrevet som underernæret. 

• Besøgsplanerne er mangelfuldt udfyldt i 
forhold til beboernes mad og måltider. 

• Der er ikke angivet, hvilken kostform be-
boerne skal tilbydes. 

• Der arbejdes ikke med SMARTE mål i for-
hold til beboernes vægttab. 

• Der mangler sammenhæng imellem doku-
mentationens forskellige dele. 

 

 

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med den faglige 
udførelse af dokumentationen på ernæringsområ-
det.  

Der kan rettes et fagligt fokus mod: 

• At der oprettes handlingsanvisning for er-
næringsindsats, i relation til screenings re-
sultater. 

• At instruksen følges, så der arbejdes med 
SMARTE mål. 

• At der i besøgsplanen sikres opdeling i mål-
tider, og at der over døgnet beskrives bebo-
ernes kostform, behov for mad og evt. 
støtte ved måltiderne. 

• At der sikres sammenhæng imellem doku-
mentationens forskellige dele i forhold til 
beboernes ernæring. 
 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke har 
tilstrækkeligt kendskab til Instruksen til indsat-
serne ernæringsscreening og ernæringsindsats 
eller til de officielle kostformer. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes fo-
kus på at sikre medarbejdernes kendskab til gæl-
dende instrukser og de anbefalede kostformer. 
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5. DATAGRUNDLAG FOR FOKUSEMNE ERNÆ-
RING 

5.1 DOKUMENTATION 

Mål 1: Det valgte tema 

Tema for det fokuserede tilsyn: 
 

A. Arbejdsprocesserne omkring ernæringsscreening og forebyggelse af utilsigtede vægttab. 

B. Sammenhæng mellem borgerens ernæringsbehov og de tilbudte indsatser. 

 

Temaet er udpeget af forvaltningen som det fokuserede tilsyn i årets tilsynskoncept på plejehjem i Kø-
benhavns Kommune. Dette som et led i at klarlægge, i hvor høj grad ernæringsscreeninger efterfølges 
af relevante indsatser 

Der er udvalgt to beboere fra to forskellige teams. Begge beboere har ernæringsmæssige problemstillin-
ger. 

 

 

Mål 2: Dokumentation - Kvalitet i dokumentationen 

Emne Data 

Ernæringsscree-
ning og forebyg-
gelse 

Tilsynet har gennemgået dokumentationen for to beboere. Dokumentationen er 
gennemgået med henholdsvis en afdelingsleder og en social- og sundhedsassistent. 

 

Ernæringsscreening 

Der er for ingen af beboerne udfyldt ernæringsscreening. For en beboer ses, at er-
næringsscreeningen er aktiveret i omsorgssystemet, men den er ikke udfyldt. Der 
er således heller ingen registrering af ernæringsscreeninger, ligesom der ikke er 
angivelse af beboernes kostformer. 

 

Notater under observationer 

For begge beboere er der løbende registrering af beboernes vægt, og frekvensen 
for vejningen er overholdt for begge beboere.  

For begge beboere ses et vægttab, og medarbejderne kan redegøre for forløbene 
over for tilsynet.  

For en beboer er der tale om vægttab i forbindelse med et sygdomsforløb, og der 
er gjort notat i journalen om dette under bemærkninger til vejningen. Beboeren er 
efterfølgende i vægtøgning.  

Der er ikke foretaget notat i forhold til det registrerede vægttab for den anden be-
boer. Beboeren er efterfølgende i vægtøgning. Tilsynet drøfter med medarbejde-
ren, at der skal foretages notat om vægttab samt henvises til en evt. handlingsan-
visning og opfølgning. 

Sammenhæng 
mellem behov og 
tilbudte indsatser 

Generelle oplysninger og stamdata 

For en beboer observeres det, at der er en bemærkning under generelle oplysnin-
ger om beboerens vaner omkring morgenmaden. For den anden beboer ses ingen 
beskrivelser. For begge beboere er der taget stilling til, om beboeren har allergi. 
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Funktionsevnetilstande 

For en beboer er funktionsevnetilstand for Drikke udfyldt og opdateret. Tilstanden 
for Fødeindtag er tilbage fra det tidspunkt, hvor beboeren modtog hjemmepleje, 
og tilstanden for Spise er ikke opdateret.  

For den anden beboer er tilstand for Drikke udfyldt og opdateret, men funktions-
evnetilstandene for Fødeindtag og Spise er ikke opdaterede siden 2019.  

 

Helbredstilstande 

For en beboer gælder det, at der er udfyldt Helbredstilstand for Problemer med 
fødeindtag. Denne omhandler beboers optag af næringsstoffer og angiver et behov 
for hyppige måltider og medicinsk behandling. Der ses ikke sammenhæng til den 
øvrige dokumentation på dette område.  

For den anden beboer er der udfyldt Helbredstilstand for Underernæring. Denne er 
mangelfuldt udfyldt. 

Helbredstilstandene er opdaterede og med opfølgningsdato. 

 

Handlingsanvisninger - Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

For en beboer gælder, at beboeren gerne vil tage på, og derfor får ernærings-
drikke på recept samt tilbud om proteindrik fra køkkenet. Der findes en handlean-
visning for ernæringsindsats for denne beboer. Ernæringsindsatsen følger ikke In-
struksen til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats. Blandt andet 
mangler angivelse af kostform. Ligeledes er der ikke angivet SMARTE mål for ind-
satsen i samarbejde med beboeren. 

For den anden beboer er der ingen ernæringsindsats, og dermed ikke sammenhæng 
til Helbredstilstanden, hvor der er beskrevet underernæring, og at beboeren har 
recept på ernæringsdrikke. 

For begge beboere er der udfyldt handlingsanvisning for vejning med angivelse af 
interval, tidspunkt på dagen for vejningen, påklædning, samt hvilken vægt der be-
nyttes. Begge beboere har afgivet samtykke. 

Handlingsanvisningerne er opdaterede, og der er opfølgningsdato. 

 

Besøgsplanen 

For en beboer er det beskrevet, at beboeren skal have en proteindrik og to ernæ-
ringsdrikke på recept. Der mangler beskrivelse af måltider for formiddag og efter-
middag, ligesom den ene ernæringsdrik også burde være beskrevet under efter-
middag eller aften. Der er mangler i forhold til beskrivelse af beboerens måltider. 
Der mangler sammenhæng til handlingsanvisningen for ernæring, 

For den anden beboer er beboerens vaner i forbindelse med morgenmaden beskre-
vet. Besøgsplanen er ikke delt op i tydelige tidsintervaller, ligesom det ikke er be-
skrevet, hvornår beboeren skal tilbydes proteindrik. 

Der er for ingen af beboerne beskrevet i besøgsplanen, hvilken kostform beboeren 
skal tilbydes, jf. Instruksen til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsind-
sats.  

Der mangler sammenhæng imellem dokumentationens dele flere steder i de to 
journaler. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at der er flere mangler i dokumentationen i forhold til beboernes ernæring. Der er 
ikke udført ernæringsscreening, jf. Instruksen til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats, 
for de to beboere, som indgår i det fokuserede tilsyn.  
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5.2 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Overgange og sammenhæng 

Emne Data 

Overgange Ernæringsscreening og forebyggelse 

Medarbejderne oplyser, at ændringer i beboernes ernæringsstatus dokumenteres i 
omsorgssystemet. Der foretages faglig refleksion i forhold til observationerne, og 
hvis det er muligt, inddrages beboerne i en dialog. Social -og sundhedshjælperen 
inddrager altid social- og sundhedsassistenten i sine observationer omkring beboer-
nes ernæring. 

På tilsynets spørgsmål fortæller medarbejderne, at de har opmærksomhed på, om 
der foreligger en bagvedliggende årsag til beboerens ernæringsproblematik. 

Medarbejderne oplever ikke, at der arbejdes med ernæringsscreeninger på pleje-
hjemmet, og der foretages derfor heller ikke systematisk ernæringsscreening, når 
beboerne har været indlagt eller taber sig.  

Sygeplejersken har oplyst til medarbejderne, at der skal ernæringsscreenes frem-
adrettet, og medarbejderne mener, at dette arbejde snart begyndes.  

 

Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

Medarbejderne kan redegøre for det tværfaglige samarbejde ved ernæringsmæs-
sige problemstillinger hos beboerne. Medarbejderne peger på, at relevante samar-
bejdspartnere er køkkenet, lægen, sygeplejersken, tandlægen og fysioterapeuten 
- der kan vejlede om dysfagi. 

Der holdes tværfaglige møder med fx fysioterapeuten, sygeplejersken, daglig leder 
og plejemedarbejderne.  Her gennemgås alle beboere en gang pr. måned, herun-
der kan der indgå drøftelser om ernæringsmæssige problematikker. 

I øvrigt er der løbende ad hoc drøftelser på observationer af beboerne, og dette 
dokumenteres i omsorgssystemet. Der bestilles mad i køkkenet, som passer til be-
boernes aktuelle behov. 

 

Kvalitet i madtilbuddet 

Medarbejderne oplyser, at det er kontaktpersonen, der har ansvaret for madbestil-
lingen, men at andre medarbejdere træder til ved kontaktpersonens fravær. 

Medarbejderne oplyser, at beboernes mad er mærket, når den kommer fra køkke-
net, hvis de har særlige behov, som fx diætkost. Medarbejderne oplyser, at det på 
den måde er sikret, at beboerne modtager den rette kostform. Tilsynet drøfter 
med medarbejderne, at der er krav om, at kostformen fremgår af besøgsplanen, 
og at det er væsentligt, at medarbejdere, der ikke kender beboerne, til enhver tid 
kan orientere sig om beboernes behov i forhold til maden - herunder konsistensen. 

Tilsynet vurderer, at der er dokumentation for, at beboerne tilbydes regelmæssig vejning efter den 
valgte frekvens, og at vejningen dokumenteres. I et tilfælde er der ikke gjort notat eller handlet på et 
vægttab. 

Tilsynet vurderer, at der for en beboer er udarbejdet handlingsanvisning for ernæringsindsats, som dog 
har visse mangler. For den anden beboer er der ikke udarbejdet ernæringsindsats, hvilket er en mangel, 
da beboeren er beskrevet som underernæret. 

Tilsynet vurderer, at besøgsplanerne er af forskellig kvalitet. Ingen af planerne indeholder beskrivelser 
af beboerens kostform, hertil er planerne generelt mangelfulde i forhold til beskrivelse af beboernes 
måltider. 
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Medarbejderne fortæller, at der i besøgsplanen under mad og ernæring står, hvil-
ken mad beboeren skal tilbydes.  

Tilsynet drøfter med medarbejderne definitionen af kostformer efter de nationale 
retningslinjer, og at det ikke er tilstrækkeligt at skrive, hvilken mad beboeren spi-
ser, som fx yoghurt eller brød. Tilsynet bemærker, at medarbejderne anvender be-
tegnelsen Fuldkost, som ikke længere er gældende, og at der ikke skelnes mellem 
Dysfagidiætens forskellige konsistenser under interviewet. Medarbejderne kan re-
degøre for køkkenets sortiment. 

 

 

Mål 2: Praktisk udførsel 

Emne Data 

Observation af op-
gavens udførsel  

Tilsynet bemærker under interview og samtale med medarbejderne, at medarbej-
derne har et godt praktisk kendskab til beboernes behov og ønsker. Tilsynet kan 
ikke vurdere på medarbejdernes faglige udførelse af opgaven med at ernærings-
screene. 

Hvem udfører op-
gaven? 

Forstanderen oplyser, at det er social- og sundhedsassistenterne, der foretager er-
næringsscreeningerne. Forstanderen oplyser, at medarbejderne er bekendt med 
instruksen for ernæringsscreening, og at der er løbende fokus på vægt og ernæ-
ring. 

De medarbejdere, tilsynet interviewer, deltager ikke i ernæringsscreening af be-
boerne. Medarbejderne oplyser, at de spørger en kollega eller sygeplejersken om 
hjælp til en evt. ernæringsproblemstilling.  

 

 

Mål 3: Retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser 

Emne Data 

Temaets retnings-
linjer 

De social- og sundhedsassistenter, som tilsynet interviewer og gennemgår doku-
mentation med, er usikre i deres kendskab til Instruksen til indsatserne ernærings-
screening og ernæringsindsats. Medarbejderne kender ikke arbejdsgange for ernæ-
ringsscreening og dokumentation af kostformer. 

Beboerne vejes hver måned, og opgaven kommer frem i omsorgssystemet, så det 
ikke glemmes.  En medarbejder viser tilsynet en handlingsanvisning for vejning. 
Medarbejderne er bekendt med, at der iværksættes hyppigere vejninger ved vægt-
tab, og at der skal dokumenteres for vægttab i omsorgssystemet. 

Medarbejderne beskriver, at der handles i forhold til en evt. årsagsafklaring ved et 
vægttab. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for deres observationer af borgernes ernæ-
ringsproblematikker og for det tværfaglige samarbejde i forhold til beboernes ernæring. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke er sikre i deres kendskab til de officielle betegnelser for kost-
formerne, og at de ikke anvender dem korrekt. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til køkkenets sortiment. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt praktisk kendskab til beboernes konkrete behov. 

Tilsynet vurderer, at de interviewede medarbejdere ikke udfører ernæringsscreening. 
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5.3 INTERVIEW AF BEBOERNE 

Mål 1: Beboeroplevelse 

Emne Data 

Selvbestemmelse En beboer er tilfreds med den mad, der tilbydes. Beboeren siger: 

• ”Maden er dejlig, fin og god fra køkkenet - Jeg kan tage det, jeg kan lide, 
på en god måde”. 

 

Den anden beboer har manglende appetit og oplever, at der bliver taget hensyn til 
dette. Beboeren siger om maden: 

• ”Den er vel meget god”.   

Beboeren virker ikke helt tilfreds med kvaliteten, men beboeren kan ikke komme 
det nærmere og henviser til den manglende appetit. 

 

I forhold til beboernes selvbestemmelse siger en beboer: 

• ”De prøver ikke at presse mig - jeg skal være sund ”. 

Beboeren ved, at det er godt for beboeren at drikke ernæringsdrikke. Beboeren 
udtrykker, at det kniber med appetitten. 

Den anden beboer får proteindrik morgen og aften, men det kniber med appetit-
ten. Beboer er selv meget opmærksom på sin appetit. 

 

For den ene beboer er der udarbejdet handlingsanvisning for ernæring. Beboeren 
kan ikke huske, at der er talt om dette. 

Den anden beboer kan ikke udtale sig om sammenhæng mellem behov og tilbudte 
indsatser. Beboeren oplyser, at beboeren ikke rigtig kan spise op, og at det nok 
skyldes, at beboeren ikke bevæger sig.  

Sammenhæng og 
overgange 

Den ene beboer har svært ved at udtale sig. Beboeren oplyser, at få mad, som hun 
kan lide, og beboeren er tilfreds. 

Den anden beboer fortæller, at medicinen tager appetitten. Medarbejderen oply-
ser tilsynet om, at de har været i dialog med lægen, så noget af morgenmedicinen 
er flyttet til senere på dagen af hensyn til beboerens appetit. 

Beboeren har dårlig tandstatus og fortæller, at beboeren ikke kan spise sin mor-
genmad på grund af tyggeproblemer. Der ses ingen beskrivelser af dette i besøgs-
planen i forhold til den mad, der serveres. Tilsynet er i dialog med medarbejde-
ren, der oplyser, at omsorgstandplejen følger beboerens situation, men at det er 
vanskeligt at hjælpe beboeren med den aktuelle problemstilling. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til Instruksen til indsatserne er-
næringsscreening og ernæringsindsats. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender arbejdsgangene for tilbud om vejning og for dokumentation 
i forbindelse med vejningen og en evt.  årsagsafklaring ved et vægttab. 
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Tilsynets samlede vurdering -3 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres individuelle tilbud om mad. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at deres behov og ønsker imødekommes og respekteres af med-
arbejderne. 

Tilsynet vurderer, at en medarbejder har handlet relevant på beboerens manglende appetit. 

Tilsynet vurderer, at der mangler sammenhæng mellem en beboers tandstatus, beboerens morgenmad 
og journalen. 
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6. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

6.1 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. 

6.2 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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6.3 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. 

6.4 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. 

 

7. 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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8. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

 

 Tak for den tilsendte rapport. Jeg har ingen fejl fundet.  

  

Med venlig hilsen  

Jytte Hansen 

Forstander 

Damsøgaard Plejehjem 
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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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