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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Kastanjehusene, Allén 2, 2200 København N 

Leder: Annegerd Birk Sørensen   

Antal boliger: 91 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 2. februar 2022   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (En social- og sundhedshjælper, en sygehjælper og en 
social- og sundhedsassistent) 
 

Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2021. 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske  

Mette Norré Sørensen, Senior 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 Kastanjehu-
sene.  

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, og at der på pleje-
hjemmet arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets organisering understøtter mu-
ligheden for at sikre en høj faglig kvalitet i leveringen af kerneydelser for beboerne.  

Det er tilsynets vurdering, at de mangler, der er observeret ved indeværende tilsyn, relativt let vil kunne 
afhjælpes. 

 

Under begge observationsstudier er det tilsynets vurdering, at der kommunikeres i en særdeles respektfuld 
og anerkendende tone til beboerne. Plejen udføres med udgangspunkt i at sikre beboernes selvbestemmel-
sesret og med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang i det omfang, det er muligt. På baggrund af ob-
servationer under det ene observationsstudie er det dog tilsynets vurdering, at en beboer i højere grad bør 
smertedækkes, før plejeforløbet opstartes.  

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier sker en særdeles tilfredsstillende organisering af 
hjælpen til den personlige pleje. Beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har 
behov for, og under begge observationsstudier følger medarbejderne de gældende retningslinjer for at sikre 
korrekt håndhygiejne. Tilsynet konstaterer dog, at der under begge observationsstudier ikke sker korrekt 
håndtering af brugt linned. Derudover er det tilsynets vurdering, at der i det ene observationsstudie ikke 
følges gældende procedure i forhold til skift af vend-let lagen. 

 

På baggrund af observationer, foretaget ved rundgang på fællesarealerne, er det tilsynets vurdering, at 
medarbejderne er opmærksomme på at være i dialog med de beboere, de møder på fællesarealerne. Med-
arbejderne udviser en respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. Det er tilsynets vur-
dering, at enkelte fællesarealer efterlader et mindre hyggeligt/hjemligt udtryk, og måske derfor i mindre 
grad bidrager til at sikre gode rammer for socialt samvær. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, men at man pt. er udfordret på 
grund af COVID-19 situationen. Det er tilsynets vurdering, at der er ledelsesmæssig bevidsthed om at sikre 
individuelle aktivitetstilbud til beboerne. 

 

Gennem beboerinterviews er det tilsynets vurdering, at beboerne oplever tryghed og selvbestemmelse ved 
at bo på plejehjemmet. Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, 
som de har behov for. Boliger og hjælpemidler fremstår renholdte. Det er tilsynets vurdering, at beboerne 
generelt oplever god kvalitet og kontinuitet i plejen. Tilsynet konstaterer, at flere beboere oplever, at de 
møder en del forskellige medarbejdere. Beboerne ønsker ikke at problematisere dette, da de har oplevelsen 
af at få den hjælp, de har behov for, og at alle medarbejdere udviser en omsorgsfuld og venlig adfærd i 
mødet med dem.   

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever at få deres medicin til tiden. Beboerne har kendskab til, 
hvor de kan rette henvendelse ved behov for at klage. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en respektfuld og venlig kommunikation, og at medarbejderne udvi-
ser respekt for deres privatliv og personlige grænser. Et par beboere oplever dog, at kommunikationen kan 
være vanskeliggjort af, at nogle medarbejdere ikke mestrer det danske sprog så godt. 
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Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter. 

På baggrund af spørgsmål om beboernes oplevelser af sektor-overgange er det tilsynets vurdering, at bebo-
ere har haft gode oplevelser i forbindelse med indflytning på plejehjemmet eller gode oplevelser i forbin-
delse med udskrivning fra hospitalet. Beboerne oplever, at de blev godt modtaget ved indflytningen eller 
ved hjemkomsten til plejehjemmet. 

Beboerne udtrykker generelt tilfredshed med rammerne for måltidet, men det er tilsynets vurdering, at 
flere beboere er mindre tilfredse med madens kvalitet. Tilsynet bemærker, at et par beboere oplever, at 
ikke alle medarbejdere har det nødvendige kendskab til, hvorledes smørrebrød skal sammensættes. Bebo-
ere, der har udtrykt ønsker til maden, oplever sig hørt i forbindelse hermed. 

 

Under gruppeinterview med medarbejderne udviser disse kendskab til de prioriterede fokusemner i kvali-
tetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, 
hvorledes der sikres en respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. Ligeledes er det 
tilsynets vurdering, at medarbejderne har den faglige forståelse for den rehabiliterende tilgang og den 
faglige forståelse for vigtigheden af det tværfaglige samarbejde omkring beboerforløbene. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes beboernes selvbestemmelsesret sikres i hverda-
gen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig viden om og forståelse for, hvorledes der sikres tryghed for 
beboerne, og at medarbejderne kan redegøre for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Medar-
bejderne kan på særdeles tilfredsstillende måde redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og arbejdet 
med dokumentationen. Medarbejderne har kendskab til, hvor der kan søges instrukser og vejledninger, og 
de anvender VAR som det arbejdsredskab, det er tiltænkt. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles 
tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med besøgsplanen og handlingsanvisninger. Tilsynet vur-
derer, at medarbejderne, der deltager i gruppeinterviewet, har kendskab til, hvorledes gældende retnings-
linjer følges i forhold til håndtering af vasketøj. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at en beboer udtrykker smer-
ter i forbindelse med hjælpen til personlig pleje. 

Tilsynet anbefaler, at der i forhold til den konkrete 
beboer tages en faglig drøftelse af, hvorledes bebo-
eren i højere grad kan smertedækkes, før hjælpen til 
personlig pleje opstartes. 

 

Tilsynet bemærker, at der under begge observati-
onsstudier ikke sker korrekt håndtering af brugt 
linned.  

 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
alle medarbejdere følger gældende retningslinjer for 
at sikre korrekt håndtering af vasketøj/brugt linned. 

Tilsynet bemærker, at der under det ene observa-
tionsstudie ikke følges gældende procedure i for-
hold til skift af vend-let lagen. 

 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
alle medarbejdere har kendskab til gældende proce-
dure for anvendelse og skiftning af vend-let lagner. 
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Tilsynet bemærker, at der er forskel på, hvorvidt 
fællesarealer er indrettet på en hyggelig og hjem-
lig måde.  

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt tages en 
drøftelse af indretningen på fællesarealerne, så det 
sikres, at alle fællesarealer inspirerer til socialt sam-
vær. 

Tilsynet bemærker, at et par beboere oplever, at 
ikke alle medarbejdere har det nødvendige kend-
skab til, hvorledes smørrebrød skal sammensæt-
tes. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt imple-
menteres indsatser, så det sikres, at alle medarbej-
dere har den nødvendige viden om, hvorledes smør-
rebrød skal sammensættes og anrettes. 
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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 mad, kommunikation, for-
styrrelser under plejeforløb, fælles kultur samt anbefaling i forhold til pædagogiske 
tiltag. 

Plejehjemmet er i samarbejde med Meyers Madhus i gang med implementering af 
kommunens mad- og måltidstrategier, hvor værtskabet er en af indsatserne i kvali-
tetsarbejdet. Der er afholdt workshops, som størstedelen af personalegruppen har 
deltaget i. Arbejdet med indsatserne er netop blevet evalueret, og det er aftalt, at 
der skal afholdes en ekstra workshop som led i opsamling på arbejdet.  

Leder beskriver, at der generelt opleves en god omgangstone i alle afdelinger. Sam-
tidig erkendes det, at der stadig kan være nogle udfordringer. Lederen beskriver, 
at for nogle medarbejdere kan det eksempelvis være vanskeligt at forstå, at der 
ikke må ske 3. person omtale af beboerne. Det målrettede arbejde med at bringe 
emner omkring kommunikationen på dagsordenen med medarbejderne bidrager til 
større forståelse for, hvorledes der sikres respektfuld og anerkendende kommunika-
tion. Lederen oplyser, at en af afdelingslederne har haft særligt fokus på kommuni-
kationen, da der var udfordringer på en konkret afdeling. 

På plejehjemmet er der løbende fokus på at sikre gode rammer og arbejdsgange, så 
forstyrrelser forebygges bedst muligt. Lederen oplyser, at der arbejdes med de 
rammer, der er givet, og at det ikke er muligt helt at undgå forstyrrelser i løbet af 
en travl hverdag. Lederen oplyser, at man ud over plejepersonalet om aftenen også 
har medarbejdere på vagt, der har ansvaret for at tilbyde aktiviteter med bebo-
erne. De såkaldte ”aktivitetsvagter” hjælper også med øvrige opgaver, så aftenti-
merne kan forløbe bedst muligt. 

Pt. er man på plejehjemmet i proces med at skabe en fælles kultur og ensartet fag-
lig tilgang. Ledelsesmæssigt er der blandt andet en ambition om at få flere medar-
bejdere bragt i spil i forhold til at tage et lidt større ansvar i relation til levering af 
kerneydelser. Plejehjemmets ledergruppe er forholdsvis ny, og pt. er man i samar-
bejde med et konsulentbureau midt i et forløb med at definere, hvad den faglige 
ledelse skal bestå af. 

I forhold til anbefalingen omkring arbejdet med pædagogiske tiltag oplyser lederen, 
at anbefalingen blev givet i relation til en konkret beboer. Der blev umiddelbart ef-
ter sidste tilsyn taget hånd om den konkrete situation. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Forbedringsarbejdet er en del af plejehjemmets fokusområde. I oktober blev der 
gennemført en workshop med en konsulent fra centralforvaltningen for at komme i 
gang med indsatserne, og der blev etableret et forbedringsudvalg. I forbedringsud-
valget drøftes implementering af kommende tiltag. 

Lederen oplyser, at der derudover er etableret et sygeplejefagligt forum med del-
tagelse af eksempelvis leder, afdelingsledere og temakoordinatorer, der alle har le-
delsesmæssige opgaver. Oprettelse af det sygeplejefaglige forum understøtter mu-
ligheden for den faglige dialog og nye udviklingsrettede tiltag. Det er lederens op-
levelse, at plejehjemmets uddannelsesansvarlige sygeplejerske også bidrager med 
udvikling og kvalitetsarbejde på et højt niveau, og går gerne forrest som rollemodel 
i implementeringen af indsatser.  
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Lederen fremviser en plan med fem strategiske mål, der arbejdes med på pleje-
hjemmet. For hvert mål er der udarbejdet en detaljeret handleplan. De fem strate-
giske mål vedrører høj kvalitet i plejen, relevante og efterspurgte aktiviteter, høj 
kvalitet i måltiderne, tilgængelighed og anerkendelse over for borgerne samt triv-
sel på arbejdspladsen. 

Som en del af kvalitetsarbejdet gennemføres audits på medicinen, dokumentatio-
nen og hygiejnen. Alle afdelinger skal udføre audits hver uge, hvilket dog har været 
lidt vanskeligt at fastholde på grund af COVID-19 situationen. 

Forbedringsudvalget og det sygeplejefaglige forum har fokus på, hvordan der i hø-
jere grad kan sikres læring af de utilsigtede hændelser. Der er stor opmærksomhed 
på området, og via data kan det observeres, at der indberettes en del hændelser. 
Dog ses et positivt fald i hændelser relateret til medicin, der ikke bliver givet og et 
fald i forhold til hændelser omkring manglende kvittering for givet medicin. Lede-
ren beskriver, at man er helt bevidst om, at man endnu ikke er i mål med indsat-
serne. 

Derudover beskriver lederen fokus på emner, såsom BPSD (fællesbetegnelse for en 
række forskellige adfærdsmæssige og psykiske symptomer), forråelse og lægesam-
arbejdet. På plejehjemmet er man i proces med indsatser relateret til ovenstående 
emner. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

I organiseringen af kvalitetsarbejdet beskrives fokus på, at alle medarbejdere har 
kompetencer inden for palliation, demens og grundlæggende sygepleje. Et kursus-
forløb er under planlægning, og sygeplejersker fra det sygeplejefaglige forum skal 
tage medejerskab af kompetenceudviklingsforløbet og blandt andet selv forestå un-
dervisning. 

Der arbejdes med triagering, og der anvendes e-tavler i alle afdelinger. I efteråret 
har der været brush-up kursus ved en afdelingsleder. 

På plejehjemmet har man de nødvendige faglige kompetencer, som eksempelvis 
demensvidensperson og demensvejledere. Medarbejdere har fået tildelt rollen som 
køkken- og kostansvarlige, og en klinisk diætist varetager rollen som ernæringsfag-
lig koordinator og faglig leder af området. Derudover er der ansat en pædagog, som 
tilfører stor værdi i forhold til såvel fagligheden som kulturen på plejehjemmet. På 
plejehjemmet har man været heldig med rekruttering af sygeplejersker, og der er 
en stor gruppe af kompetente social- og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassi-
stenter og sygehjælpere. Pt. opleves der dog vanskeligheder med rekruttering af 
medarbejdere til nattevagtsstillinger. I hvert hus ønskes tilknytning af en terapeut, 
der skal forestå vedligeholdelsestræning, individuel træning og holdtræning. Man er 
netop ved at ansøge om endnu en terapeut, så alle huse kan være dækket. 

Plejehjemmet har deltaget i en kampagne, hvor beboere af to omgange er blevet 
spurgt ind til, hvad der er vigtigt for dem. Kampagnen har bidraget med god inspi-
ration til, hvad der fremadrettet skal arbejdes videre med. 

Hver 6. uge afholdes strategimøder mellem kultur- og aktivitetsiværksættere og le-
deren, hvilket bidrager til at sikre et højt niveau af aktivitetstilbud til beboerne. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, og at der på 
plejehjemmet er igangsat relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Udviser medarbejderne en grundlæggende faglig forståelse for, hvorledes der sik-
res en omsorgsfuld adfærd? 

 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje i sengen  

Medarbejderne banker på døren og præsenterer tilsynet. Kommunikationen føres i 
øjenhøjde og i en venlig og imødekommende tone. Beboeren tiltales ved navn. 

Under plejen er der dialog omkring daglige ting. Medarbejderne forsøger at bringe 
emner i spil, som beboeren finder relevant. Medarbejderne formår at skabe en ro-
lig stemning, som gør beboeren rolig og tryg.  

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen  

Medarbejderne hilser på beboeren, tager beboeren i hånden og fortæller i en ven-
lig tone, at de er kommet for at hjælpe med den personlige pleje.  Beboeren oply-
ser, at hun har ondt i benet. Medarbejderen fortæller venligt, at det ved hun godt, 
og beder beboeren om at slappe af i benene. Medarbejderen oplyser til beboeren, 
at hun har fået sin smertestillende medicin. Beboeren er meget spændt i benene 
og har svært ved at ligge stille under plejen. Beboeren begynder at græde under 
plejen og klager over smerte. Medarbejderne taler beroligende til beboeren, som 
falder lidt til ro. Kort tid efter bliver beboeren igen smerteklagende. Beboeren hø-
rer meget dårligt, og grundet medarbejderens brug af det påkrævede mundbind, 
er det ekstra vanskeligt at få etableret en målrettet dialog omkring beboerens 
smerteoplevelse.  

Medarbejderne oplyser til tilsynet, at beboeren har fået smertestillende medicin 
af dagvagten, hvor beboeren normalt plejer at få medicinen af nattevagten. Di-
rekte adspurgt om dette kan have indflydelse på beboerens nuværende smerter, 
oplyser medarbejderen, at dette ikke er tilfældet. Beboeren er kendt med smer-
ter, og der har været taget kontakt til egen læge. Efter medarbejdernes oplevelse 
er lægen ikke indstillet på at ordinere mere smertestillende medicin. Tilsynet har 
dialog med medarbejderne omkring metoder og tilgange, der kan være med til at 
gøre beboeren mindre smerteplaget. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter muligheden for at sikre en høj faglig kva-
litet i leveringen af kerneydelser for beboerne. 
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Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen  

Medarbejderne arbejder som udgangspunkt med at imødekomme beboerens egne 
ønsker. Der oplyses om plejetiltag, og der gives tid til, at beboeren kan sige fra. 
Blandt andet ønsker beboeren ikke at få skiftet blusen. Medarbejderen spørger, 
om hun må løfte lidt op i blusen og vaske beboeren under armene. Dette medvir-
ker beboeren til. Efter plejen spørges beboeren ind til, om han ønsker at komme 
op i kørestolen, hvilket beboeren ikke ønsker. Medarbejderne respekterer beboe-
rens valg. Medarbejderen oplyser til tilsynet, at hun senere på vagten vil tilbyde 
beboeren at komme op at sidde i kørestolen. 

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen  

Under plejen er medarbejderne meget opmærksomme på beboerens signaler og 
kropssprog. Beboeren er smerteklagende, og medarbejderne vælger at afslutte 
forløbet efter at have leveret den mest nødvendige pleje. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen 

Beboeren har få ressourcer, og det er meget begrænset, hvad beboeren kan med-
virke til. Medarbejderne hjælper og støtter under forflytninger. Beboeren opfor-
dres til at strække og bevæge benene.  

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen  

Beboeren er ikke i stand til at samarbejde omkring rehabiliteringstiltag.  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje i sengen 

Medarbejderne sikrer, at der er de rette remedier, før plejen igangsættes. Der fin-
des vaskefad, skraldespand og klude frem, som anbringes på natbordet.  

Den ene medarbejder støtter beboeren under forløbet, og selve plejen udføres af 
den anden medarbejder, som har et godt kendskab til beboerens behov for pleje. 
Plejen udføres hensigtsmæssigt og uden afbrydelser.  

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen 

Medarbejderne finder remedier frem og aftaler, hvordan plejen skal tilrettelæg-
ges. Den ene medarbejder er afløser (sygeplejestuderende), og den anden medar-
bejder vejleder og orienterer afløseren omkring forløbet. Det er afløseren, der ud-
fører plejen. Direkte adspurgt om, hvorfor det er afløseren, der udfører plejen, 
oplyser den faste medarbejder, at dette er for at sikre oplæring, så afløseren 
fremadrettet kan levere en korrekt plejeindsats. Plejen udføres hensigtsmæssigt 
og uden afbrydelser.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier kommunikeres i en særdeles respektfuld og 
anerkendende tone til beboerne. Tilsynet vurderer, at plejen udføres med udgangspunkt i at sikre bebo-
ernes selvbestemmelsesret og med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang i det omfang, det er mu-
ligt. 

På baggrund af observationer under det ene observationsstudie er det dog tilsynets vurdering, at en be-
boer i højere grad bør smertedækkes, før plejeforløbet opstartes. 
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje i sengen 

Medarbejderne rydder op efter plejen. Natbord sprittes af og affald samles sam-
men. Medarbejderne aftager forklæde og handsker, derefter vaskes hænderne. 
Skrald og det snavsede sengetøj transporteres ud af boligen. Det snavsede linned 
er ikke indpakket i en pose og transporteres således, at det er i let berøring med 
medarbejderens arbejdstøj. Tilsynet har dialog omkring korrekt transport af be-
skidt linned. Tilsynet bliver oplyst, at der findes tøjkurve til opbevaring og håndte-
ring af brugt linned. Tilsynet bemærker, at en medarbejder senere kommer til-
bage og spritter håndtaget af på døren.  

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen 

En af medarbejderne rydder op i boligen efter plejen. Der bemærkes, at den ene 
medarbejder har lagt det beskidte linned på gulvet. Tilsynet har dialog med med-
arbejderen omkring håndtering af beskidt linned og spørger samtidig ind til, hvor-
dan dette transporteres korrekt til skyllerummet. Tilsynet bliver også på denne af-
deling oplyst, at der forefindes tøjkurve til transport at beskidt linned, men kon-
staterer, at sådanne ikke anvendes under observationsstudiet. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen 

Medarbejderne oplyser, at beboeren har fået morgenmad og medicin tidligere på 
morgenen. Medarbejderne ifører sig forklæde og handsker.  

Plejen starter med, at beboeren får børstet tænderne. Dette foregår med eleveret 
hovedgærde for at sikre, at beboeren ikke får vandet galt i halsen. Efterfølgende 
foretages først øvre personlig pleje og derefter nedre personlig pleje. Der arbejdes 
korrekt efter relevante faglige retningslinjer. Beboeren smøres med cremer og lej-
res behageligt. Under plejen skifter medarbejderne korrekt handsker mellem de 
forskellige plejehandlinger, og hænderne sprittes på korrekt vis. 

  

Observationsstudie af personlig pleje i sengen 

Medarbejderne iklæder sig forklæde og handsker, før plejen igangsættes. Der fo-
retages pleje i sengen efter korrekte faglige retningslinjer. Medarbejderne anven-
der på rutineret vis vend-let lagen ved forflytninger i sengen. Den ene medarbej-
der udfører plejen, hvor den anden medarbejder beroliger beboeren.  Medarbej-
derne vælger at afbryde plejen, da det vurderes, at beboer er smertepåvirket.  

Beboeren lejres med puder. Tilsynet bemærker, at vend-let lagnet har en knyt-
næve stor plet. Tilsynet spørger ind til pletten, og bliver oplyst, at dette er en 
plet, der ikke kan vaskes ren. I dialogen med medarbejderen bemærker tilsynet, 
at medarbejderen nævner, at der kan være udfordringer i forbindelse med uheld 
om natten og at vend-let lagnet ikke altid bliver skiftet ved behov.  

Tilsynet har efterfølgende dialog med ledelsen, som oplyser, at der foreligger pro-
cedure på området.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier sker en særdeles tilfredsstillende organisering 
af hjælpen til den personlige pleje. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealer ses renholdte. Tilsynet observerer på en afdeling, at tøjvogne og lin-
nedvogne er placeret på gangarealet, så en beboer i kørestol ikke kan komme 
forbi. 

Tilsynet observerer, at der på afdelingerne er nogen forskel på, hvorledes fælles-
arealerne er indrettet. På nogle afdelinger er der en hjemlig og hyggelig indret-
ning med eksempelvis lys, nips og stemningsbilleder. På andre afdelinger er indret-
ningen meget spartansk og fremstår mindre hjemlig og hyggelig. Tilsynet taler med 
nogle medarbejdere herom. Medarbejderne oplyser, at den spartanske indretning 
sker som led i overholdelse af de hygiejniske retningslinjer, jf. COVID-19 situatio-
nen. Tilsynet bemærker endvidere, at en afdelings fællesstue efterlader et noget 
rodet udtryk. Eksempelvis observeres det, at en sofa bruges til opbevaring af bebo-
eres rene vasketøj, i en bogreol er der lagt sengelinned ovenpå bøgerne, og en an-
den bogreol er blokeret med et sammenklappet bord. 

På alle afdelinger observeres en venlig og imødekommende dialog mellem beboere 
og medarbejdere. Medarbejderne hilser venligt på de beboere, de møder. Bebo-
erne tiltales ved fornavn. En beboer spørger en medarbejder, hvem den tilsynsfø-
rende er, og hvad vedkommende skal. Medarbejderen giver beboeren en nøje for-
klaring herpå. 

Der observeres ligeledes god omgangstone indbyrdes mellem medarbejderne. Ek-
sempelvis observeres det, at en medarbejder venligt spørger en kollega, om hun er 
ok med den opgave, hun har fået tildelt. De to medarbejdere får en god dialog 
herom. 

Sociale aktiviteter I plejehjemmets beboerblad ses beskrivelser af flere aktiviteter, som er afholdt for 
beboerne. I beboerbladet er aktiviteterne beskrevet med både billeder og tekst. 

På opslagstavler informeres der om kommende aktiviteter. På beboeres døre er 
ophængt klippekort, som viser de forskellige tilbud om aktiviteter. 

På grund af COVID-19 situationen afholdes der ikke større fælles aktiviteter på til-
synsdagen, men der er planlagt en-til-en aktivitet for beboerne. Eksempelvis afhol-
der to kultur- og aktivitetsformidlere aktiviteter omkring højtlæsning og socialt 
samvær på tilsynsdagen. 

Tilsynet overværer ikke aktiviteterne. 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har behov 
for. Tilsynet vurderer, at medarbejderne under begge observationsstudier følger gældende retningslin-
jer for at sikre korrekt håndhygiejne. Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier ikke 
sker korrekt håndtering af brugt linned. Derudover er det tilsynets vurdering, at medarbejderne under 
det ene observationsstudie ikke følger gældende procedure i forhold til skift af vend-let lagen. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er opmærksomme på at være i dialog med de beboere, de møder 
på fællesarealerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser en respektfuld kommunikation og ad-
færd i mødet med beboerne. 

Det er tilsynets vurdering, at enkelte fællesarealer efterlader et mindre hyggeligt/hjemligt udtryk, og 
derfor måske i mindre grad bidrager til at sikre gode rammer for socialt samvær. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, men at man pt. er udfordret 
på grund af COVID-19 situationen. Det er tilsynets vurdering, at der er ledelsesmæssig bevidsthed om at 
sikre individuelle aktivitetstilbud til beboerne. 
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3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne giver udtryk for, at de oplever livskvalitet og tryghed ved at bo på pleje-
hjemmet. 

Flere beboere italesætter spontant, at de føler sig godt behandlet, og at medar-
bejderne udviser omsorg over for dem. 

Selvbestemmelse Beboerne italesætter oplevelsen af selvbestemmelse og medindflydelse på deres 
hverdag. 

En beboer udtrykker eksempelvis, ”De spørger mig, hvad jeg gerne vil have hjælp 
til, eller hvad jeg kunne tænke mig i dag”. En anden beboer beskriver oplevelsen 
af, at der er meget frit på plejehjemmet, og at man selv kan bestemme alt. 

 

En enkelt beboer fortæller, at der pt. er en medbeboer på afdelingen, hvis adfærd 
påvirker stemningen på afdelingen. Ledelsen oplyser til tilsynet, at man er be-
kendt med situationen, og at der er fundet en løsning, som man venter effektue-
ring af. Tilsynet orienteres om den konkrete løsning, og det vurderes, at dette sna-
rest vil afhjælpe problemet.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Alle beboere oplever, at de får den hjælp, de har behov for, og at der lyttes til de-
res ønsker. 

Beboerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af hjælpen. Ud over kvaliteten af 
hjælpen til personlig pleje fremhæver et par beboere også kvaliteten af hjælpen 
til rengøring. Beboerne roser den faste medarbejder, der kommer og gør rent. 

En enkelt beboer nævner dog, at der kan være forskel på kvaliteten af hjælpen. 
Beboeren oplever, at det ikke nødvendigvis har noget med medarbejdernes uddan-
nelsesmæssige baggrund at gøre. Beboeren ønsker dog ikke at klage herover. 

 

Beboerne oplever, at de gives mulighed for at gøre det, de selv magter. Et par be-
boere beskriver deltagelse i holdtræning og individuel træning. En beboer glæder 
sig over at have en gribetang, så han selv kan samle ting op fra gulvet, frem for at 
skulle bede medarbejderne om hjælp. En beboer har stomi og fortæller, at der er 
plan om, at beboeren skal oplæres til selv at tømme stomiposen. Beboeren ser 
frem til oplæringen, da dette vil give større frihed. En beboer fortæller, at hun er 
blevet oplært til selv at tømme sin affaldsspand. 

 

Alle beboere, der får hjælp til udlevering af medicin, oplever, at de får medicin til 
tiden. En enkelt beboer administrerer selv sin medicin. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever tryghed og trivsel på plejehjemmet. Tilsynet vurderer, 
at beboerne oplever selvbestemmelse i hverdagen. 
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Beboerne udtrykker kendskab til, hvor de kan rette henvendelse ved behov for at 
klage. Flere beboere fortæller, at de ved behov for at klage ville tage kontakt til 
forstanderen eller henvende sig direkte til medarbejderne.  

En af beboerne fortæller, at han har prøvet at rette henvendelse til forstanderen, 
og at beboeren i situationen følte sig godt behandlet og lyttet til.  

Observation Alle beboere fremstår soignerede, svarende til deres levestil og behov. Beboernes 
boliger og hjælpemidler i boligen er ligeledes rengjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne giver generelt udtryk for, at de har oplevelsen af, at de møder forskel-
lige medarbejdere på trods af, at de har en kontaktperson tilknyttet.  

Flere beboere italesætter samtidigt, at det ikke er noget problem, at der kommer 
forskellige medarbejdere ind til dem. Beboerne begrunder dette med, at alle er 
søde og venlige.  

Et par beboere italesætter, at det blot er vigtigt, at medarbejderne kender til de-
res behov for hjælp. En beboer udtrykker, at der hele tiden kommer nye medar-
bejdere til, og at der er mange vikarer, men beboeren oplever dog, at hun efter-
hånden kender flere af vikarerne. Beboeren pointerer, at hun bestemt ikke vil pro-
blematisere, at hun møder forskellige medarbejdere. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne giver udtryk for, at medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og 
venlig tone. Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres privatliv og person-
lige grænser. En beboer udtrykker eksempelvis, ”Jeg møder ingen, der ikke er 
søde over for mig. De hjælper mig med at huske, og de bliver ikke sure, når jeg 
stiller de samme spørgsmål eller bliver en sær gammel dame”. 

Et par beboere beskriver dog, at kommunikationen kan være vanskeliggjort af, at 
nogle medarbejdere ikke mestrer det danske sprog så godt. 

 

Beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter og træning. Tilsynet konstaterer, at 
der er nogen forskel på beboernes deltagelse heri, men at dette beror på beboer-
nes egne til- og fravalg. 

Beboerne beskriver deltagelse i aktiviteter, som eksempelvis gymnastik, Lykkehju-
let, korsang, mandegruppe, lørdagsspil, filmklub, poesigruppe og ture ud af huset. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har behov 
for. Boliger og hjælpemidler fremstår renholdte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever god kvalitet og kontinuitet i plejen. Det er tilsynets 
vurdering, at flere beboere oplever, at de møder en del forskellige medarbejdere. Det er samtidig tilsy-
nets vurdering, at beboerne ikke ønsker at problematisere dette, da de har oplevelsen af at få den 
hjælp, de har behov for, og at alle medarbejdere udviser en omsorgsfuld adfærd i mødet med dem.   

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever at få deres medicin til tiden. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne har kendskab til, hvor de kan rette henvendelse ved behov for at 
klage. 
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Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Beboere, der kan redegøre for oplevelser i forbindelse med sektorovergange, be-
skriver gode oplevelser hermed. 

Et par beboere fortæller, at de følte sig godt modtaget efter udskrivelse fra hospi-
talet. En af beboerne fortæller, at det var en dejlig oplevelse, at alle hilste pænt 
på ham, da han igen viste sig på fællesarealet. Beboerne beskriver, at det er deres 
indtryk, at personalet var godt orienteret om behandlingsforløbet på hospitalet. 
Eksempelvis beskriver en beboer, at der blev sørget for proteindrikke, da beboeren 
havde tabt sig under indlæggelsen. Den anden beboer fortæller, at der under hos-
pitalsindlæggelsen blev lavet en del om på den medicinske behandling, og at med-
arbejderne fra start havde godt styr på ændringerne. 

 

En beboer fortæller, at han kun har boet kort tid på plejehjemmet, men føler, at 
han er faldet godt til i de nye rammer. En anden beboer beskriver ligeledes gode 
oplevelser med indflytningen på plejehjemmet. 

 

Derudover har beboerne vanskeligt ved at svare detaljeret på spørgsmål om ople-
velser i forbindelse med sektorovergange. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Fem ud af otte beboere udtrykker mindre tilfredshed med kvaliteten af maden.  

Beboerne retter eksempelvis en kritik i forhold til følgende: 

• Maden er ikke tilstrækkelig varieret. Især oplever beboerne, at der mang-
ler variation i pålægget til frokost. 

• Smørrebrødets kvalitet afhænger meget af den medarbejder, der smører 
det. Nogle medarbejdere har ikke det nødvendige kendskab til, hvorledes 
smørrebrød skal sammensættes. 

• Den varme mad opleves kedelig og består ofte af sammenkogte retter. Kø-
det er ofte ikke tilberedt på en smagfuld måde. 

• Der serveres ofte varme retter, hvor konsistensen i mindre grad tilgodeser 
de beboere, der ikke har udfordringer med at tygge eller synke. 

• Beboerne efterspørger flere friske grønsager, idet der for ofte serveres 
grøntsager fra dåse. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og venlig kommunikation, og at medarbejderne udvi-
ser respekt for deres privatliv og personlige grænser. Det er tilsynets vurdering, at et par beboere ople-
ver, at kommunikationen kan være vanskeliggjort af, at nogle medarbejdere ikke mestrer det danske 
sprog så godt. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne har haft gode oplevelser i forbindelse med indflytning på plejehjemmet 
eller udskrivning fra hospitalet. Beboerne oplever, at de blev godt modtaget ved indflytningen eller ved 
hjemkomsten til plejehjemmet. 
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Beboerne har lidt forskellige oplevelser omkring deres valgmuligheder i forbindelse 
med maden. Nogle beboere giver udtryk for, at de ikke har udtrykt ønsker til ma-
den og ej heller har behov herfor, mens andre beboere fortæller, at de har prøvet 
at fremkomme med et ønske, der er blevet imødekommet. 

 

Et par beboere vælger at indtage måltiderne i egen bolig. Øvrige beboere beskri-
ver, at det generelt er hyggeligt at indtage måltidet i fællesskabet med andre. Be-
boerne beskriver oplevelsen af, at medarbejderne sidder med ved bordene, og at 
der aldrig er TV eller radio tændt, når der spises.  

En beboer beskriver, at der er begrænset dialog omkring måltidet, og en anden be-
boer oplever ikke, at der tales så meget til vedkommende. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på hygiejnen og bru-
gen af værnemidler. Der gennemføres audits på området, hvor en afdelingsleder 
følger medarbejderne i forskellige situationer.  

Arbejdet med forbedringsindsatsen er ved at blive genoptaget igen, og data fra de 
gennemførte audits anvendes i arbejdet. Der afholdes faste møder, hvor der tales 
om de fund, der gøres under audits, så der kan implementeres indsatser til forbed-
ringer.  

Ud over audits på hygiejneområdet gennemføres audits på dokumentationen og 
medicinområdet ifølge medarbejderne.  

En medarbejder oplyser, at hun sidder med i kvalitetsudvalget. Medarbejderen be-
skriver, at der i kvalitetsudvalget er stort fokus på at brede arbejdet ud, så alle 
medarbejdere bliver en del af forbedringsindsatsen og ikke kun de medarbejdere, 
der sidder med i udvalget. En anden medarbejder udtrykker, at audits er blevet 
gennemført på trods af COVID-19 situationen. 

Derudover beskriver medarbejderne fokus på at sikre høj kvalitet i leveringen af 
kerneydelser, og at der pt. er et målrettet fokus på især arbejdet med aktivitets-
tilbud. Aktivitetsmedarbejdere planlægger og udfører aktiviteter for beboerne, så 
der hver dag sikres tilbud herom. Der laves ofte en lille plan over de ønsker og be-
hov, som beboerne er fremkommet med for således at sikre, at man husker at 
medtage disse i planlægningen af aktiviteter. Medarbejderne beskriver, at der er 
et stort fokus på at sikre beboernes inddragelse og medindflydelse i valget af akti-
viteter. Medarbejderne oplever, at samarbejdet mellem aktivitetsmedarbejderne 
og plejepersonalet er velfungerende.  

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med rammerne for måltidet, men det er tilsynets 
vurdering, at flere beboere er mindre tilfredse med madens kvalitet.  

Tilsynet bemærker, at et par beboere oplever, at ikke alle medarbejdere har det nødvendige kendskab 
til, hvorledes smørrebrød skal sammensættes. 

Tilsynet vurderer, at beboere, der har udtrykt ønsker til maden, oplever sig hørt i forbindelse hermed. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til de prioriterede fokusemner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der har betydning for at sikre respekt-
fuld og anerkendende kommunikation. 

Medarbejderne italesætter eksempelvis: 

• Tale tydeligt. 

• Tale i øjenhøjde. 

• Sikre, at beboerne forstår informationer. 

• Udvise en rolig, åben og nærværende adfærd. 

• Inddrage beboerne i dialogen. 

• Anvende aktiv lytning. 

• Bruge kropssprog i dialogen. 

• Afstemme kommunikationen individuelt. 

• Anvende spejling og guidning. 

En medarbejder beskriver, at der på tværfaglige møder foregår faglig sparring om-
kring de beboere, der har særlige kommunikative udfordringer, der skal tages hånd 
om. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Beboere og pårørende bliver inddraget i planlægningen af plejeforløbene gennem 
indflytningssamtalen, hvor der stilles spørgsmål til ønsker, vaner og behov. 

Medarbejderne beskriver, at man som kontaktperson har et særligt ansvar for at 
afdække netop beboernes ønsker, vaner og behov. Løbende tales der med bebo-
erne om, hvad de måtte have af ønsker. 

Der afholdes beboermøder ca. hver anden måned med deltagelse af leder, aktivi-
tetsmedarbejdere, beboere og plejepersonale. Der skrives referat fra møderne, og 
referatet sendes på mail, så alle kan få viden om de aftaler, der er indgået. Hvert 
møde indledes altid med en opfølgning og evaluering af, hvorledes beboernes øn-
sker er imødekommet. Medarbejderne henviser derudover til kampagnen ”Hvad er 
vigtigt for dig”, hvor beboere er blevet stillet relevante spørgsmål som led i med-
inddragelse og selvbestemmelse. 

Medarbejderne italesætter fokus på, at der altid udvises respekt for beboernes til- 
og fravalg. En medarbejder beskriver et eksempel på, hvordan beboeres badedag 
kan flyttes, hvis beboerne ønsker det. 

  

Medarbejderne beskriver, at alle har et ansvar for, at beboerne gives aktivitetstil-
bud efter klippekortsordning, men at det dog som oftest er aktivitetsmedarbej-
derne, der udfører aktiviteten. Brugen af klippekortet dokumenteres i omsorgssy-
stemet, og det er de såkaldte aktivitetsvagter, der har ansvar for at holde styr på 
det samlede forbrug. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at plejen og omsorgen for beboerne tilbydes ud fra en 
rehabiliterende tilgang. Medarbejderne beskriver fokus på, at beboernes ressour-
cer inddrages, så deres funktionsniveau kan fastholdes og eventuelt udvikles. Med-
arbejderne føler sig helt fortrolige med at arbejde med tilgangen. 

I den rehabiliterende tilgang samarbejdes der med fysioterapeuter og ergoterapeu-
ter. Terapeuterne deltager på daglige møder og triageringsmøder i løbet af ugen. 
Der foregår ligeledes faglig dialog med forflytningsvejledere som led i fastholdelse 
og udvikling af beboernes ressourcer. En af medarbejderne beskriver fokus på, at 
forflytningsplanerne er ajourførte, og at der også samarbejdes med terapeuterne i 
forhold til udarbejdelsen og opfølgningen herpå. 
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Samarbejde 

 

Alle medarbejderne kan i princippet modtage beboere, der udskrives fra hospita-
let. Medarbejderne italesætter, at der dog altid også er en sygeplejerske inde 
over. Når en beboer er indlagt, tages der ofte kontakt til hospitalet for at høre, 
hvordan beboeren har det, for at bidrage med informationer om beboeren eller for 
at planlægge detaljer i forhold til en kommende udskrivelse. 

 

Videreformidling af viden om beboernes forløb til de tværfaglige samarbejdspart-
nere foregår via dokumentationen i omsorgssystemet og på tværfaglige møder, 
hvor eksempelvis terapeuter deltager. Der anvendes e-tavler på de tværfaglige 
konferencer, og data synkroniseres med data på IPads, hvilket sikrer, at medarbej-
derne altid har et godt overblik over beboernes situation. 

 

Medarbejderne oplever ligeledes, at de altid kan rette henvendelse til terapeu-
terne og få den faglige sparring, de har behov for. 

 

Medarbejderne beskriver, at det tværfaglige samarbejde bliver synligt for bebo-
erne ved, at beboerne kan mærke, at der bliver taget hånd om deres helbreds-
mæssige problemstillinger, og at der handles på de udfordringer, som beboerne 
selv fremkommer med beskrivelser af. En medarbejder udtrykker oplevelsen af, at 
det er yderst sjældent, at man hører om beboere, der klager over manglende 
handling på en udfordring. En anden medarbejder italesætter, at beboerne også 
hurtigt får fornemmelsen af, at medarbejderne arbejder ud fra samme mål.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver tryghedsskabende faktorer som eksempelvis genkendelig-
hed, kontinuitet samt ro og struktur i hverdagen. Medarbejderne italesætter også 
betydningen af, at beboerne informeres, om det der sker på plejehjemmet, og at 
man viser beboerne, at man er der for dem, og at de til enhver tid kan henvende 
sig og få hjælp. 

I arbejdet med at sikre beboernes sikkerhed, herunder arbejdet med sundheds-
fremmende og forebyggende indsatser, beskriver medarbejderne fokus på overhol-
delse af de hygiejniske retningslinjer, forebyggelse af urinvejsinfektioner, dehy-
drering og faldforebyggelse.  

En af medarbejderne beskriver køkken- og kostvejlederes rolle, og hvordan disse 
samarbejder med ernæringskoordinatoren. Medarbejderen fortæller, hvordan man 
mødes en gang om måneden for at lave en stor portion suppe eller en sund kage, 
som tilbydes beboerne, når de har behov for lidt ekstra. Maden fryses ned i mindre 
portioner og er let at tage op, når der er behov herfor. Medarbejderne er enige i, 
at tilbuddet er et stort hit blandt beboerne. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvorledes der 
sikres en respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboerne.  

Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejderne har den faglige forståelse for den rehabiliterende tilgang 
samt faglig forståelse for vigtigheden af det tværfaglige samarbejde omkring beboerforløbene. Det er 
tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes beboernes selvbestemmelsesret sikres 
i hverdagen. 
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Medarbejderne er opmærksomme på at rekvirere og bruge de rette hjælpemidler 
som led i forebyggelse af eksempelvis fald og tryksår. I arbejdet med sundheds-
fremme og forebyggelse foregår der et tæt tværfagligt samarbejde med terapeu-
terne. 

 

Medarbejderne kan redegøre for den kontrol, der skal udføres ved udlevering af di-
spenseret medicin. I redegørelsen viser medarbejderne, at gældende retningslinjer 
følges. Medarbejderne er opmærksomme på, at medicin ikke kan betragtes som gi-
vet, før det er set indtaget. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Ifølge medarbejderne tilrettelægges plejen, så der ikke forekommer unødige for-
styrrelser undervejs. Medarbejderne beskriver eksempelvis, at plejen forberedes 
ved at gøre alle remedier klar på forhånd og ved at lave aftaler medarbejderne 
imellem. 

Et par af medarbejderne beskriver, hvordan der er lavet særlige indsatser for at 
nedbringe antallet af nødkald om morgenen, hvor medarbejderne er optagede af 
pleje i beboernes boliger. Beboerne gives eksempelvis en god start på dagen ved, 
at morgenmaden serveres, før plejen udføres. Således skabes den nødvendige ro 
omkring beboeren, så medarbejderne uforstyrret kan hjælpe øvrige beboere. 

Medarbejderne er bevidste om, at den gode planlægning og en struktureret og sy-
stematisk tilgang i plejen også bidrager til at skabe ro omkring beboerne. 

Ved tilbagemeldinger om ændringer i beboernes helbredsmæssige tilstand beskri-
ver medarbejderne, at de tager kontakt til en social- og sundhedsassistent eller sy-
geplejerske og informerer om de observationer og handlinger, de har gjort. Bebo-
erne informeres om observationerne, der gøres, og betrygges i, at der vil blive ta-
get hånd om situationen.  

I arbejdet med tidlig opsporing anvender medarbejderne TOBS. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne beskriver, at dokumentationen typisk sker løbende. Medarbejderne 
italesætter, at ændringer i beboernes helbredsmæssige tilstand altid skal doku-
menteres i omsorgssystemet, så andre kan få viden herom og eventuelt følge op på 
en indsats. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet, og de ople-
ver gode muligheder for at få faglig sparring, når der er behov herfor. En medar-
bejder fungerer i rollen som superbruger, og oplever, at kolleger er gode til at ef-
terspørge hendes kompetencer på området. Medarbejderne beskriver, at de også 
kan få god sparring af kvalitets- og udviklingssygeplejersken. Medarbejderne ople-
ver, at de er gode til at hjælpe hinanden, hvis en kollega har svært ved den skrift-
lige fremstilling. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne har kendskab til, hvordan der søges vejledninger og instrukser på 
KK-net. Medarbejderne anvender ligeledes VAR. Medarbejderne finder, at der er 
let adgang til diverse instrukser og retningslinjer, da alt kan søges via deres iPads. 

En medarbejder beskriver, hvordan VAR netop er blevet anvendt til beregninger af 
beboeres vægtstigning/vægttab. Medarbejderne er enige om, at ingen ville gå i 
gang med en opgave uden at have kompetencerne til det.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig viden om og forståelse for, hvorledes der sikres tryghed 
for beboerne, og at medarbejderne kan redegøre for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 
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Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Besøgsplanen udarbejdes af kontaktpersonen og efter en fast skabelon. Medarbej-
derne beskriver indholdet i besøgsplanen og fremhæver blandt andet, at beboer-
nes behov skal beskrives så nøjagtigt, at alle kan levere hjælpen, som beboerne er 
vant til og har behov for. 

En medarbejder italesætter, at der skal ske henvisning til relevante handlingsan-
visninger i besøgsplanen.  

Besøgsplanen bruges til introduktion af nyt personale. Alle nye medarbejdere op-
fordres til at gennemlæse besøgsplanen, før de opstarter et plejeforløb hos en be-
boer. De faste medarbejdere orienterer sig i besøgsplanen, når de skal udføre op-
gaver hos beboere, de ikke har et så godt kendskab til. 

Vikarer og afløsere får tildelt koder, så de selv kan søge informationer i omsorgssy-
stemet. En medarbejder beskriver, at man påminder vikarer og afløsere om, at de 
som minimum skal foretage dokumentation, når der observeres ændringer.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for, at der udarbejdes handlingsanvisninger på alle sund-
hedslovsindsatser. Medarbejderne er fortrolige med udarbejdelse af handlingsan-
visninger, og bruger disse, som det arbejdsredskab, det er tiltænkt. 

En medarbejder oplyser, at ofte foregår udarbejdelsen af en handlingsanvisning i 
samarbejdet med en sygeplejerske.  

Medarbejderne oplever, at de ved gennemlæsning af handlingsanvisninger generelt 
får de oplysninger, de har behov for. Ved enhver tvivl tages der kontakt til syge-
plejersken for yderligere information. 

Det er sygeplejerskernes ansvar at sikre opdatering af handlingsanvisninger. Når 
medarbejderne oplever manglende opdatering, tages kontakt til disse. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Medarbejderne beskriver bevidsthed om, at en særlig vogn skal anvendes til hånd-
tering af affald og vasketøj, da dette eksempelvis ikke blot må bæres i favnen. 

Medarbejderne er enige i, at der er tryghed blandt personalet til, at man tager en 
dialog med en kollega, hvis man observerer udførelse af en ikke faglig korrekt 
handling. En medarbejder oplyser, at der på et personalemøde netop er blevet talt 
om, at alle skal hjælpe hinanden med at blive bedre. Medarbejderne er blevet op-
fordret til at tage dialogen med kolleger, når situationer opstår. 

En anden medarbejder reflekterer lidt og erkender, at på trods af kendskab til ret-
ningslinjer for håndtering af vasketøj, kan der opstå fejl i en travl hverdag. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgan-
gene i forhold til plejen og arbejdet med dokumentationen. Medarbejderne har kendskab til, hvor der 
kan søges instrukser og vejledninger, og de anvender VAR som det arbejdsredskab, det er tiltænkt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med 
besøgsplanen og handlingsanvisninger.  
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Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne, der deltager i gruppeinterviewet, har kendskab til, hvorledes gæl-
dende retningslinjer følges i forhold til håndtering af vasketøj. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2021” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

De anvendte metoder er henholdsvis interview med ledelse, gruppeinterview med medarbejdere, observa-
tionsstudie samt tilsynsbesøg hos borgerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegå-
ende viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager på pleje-
hjemmet. 

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

Tak for rapporten som jeg har gennemgået for evt. faktuelle fejl. Jeg har blot en kommentar: 

  

På side 18 under emnet borgerinddragelse, selvbestemmelse og medindflydelse står der, at vi holder be-
boermøder en gang om måneden. Det er ikke korrekt. Vi holder disse møder ca. hver anden måned. 

BDO: Tilrettet i rapporten. 

  

  

Med venlig hilsen  

Annegerd Birk-Sørensen 

Forstander 

Kastanjehusene 
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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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