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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 Klarahus, Edith Rodes Vej 14, 2200 København N 

Leder: Pia Mols 

Antal boliger: 77 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 14. februar 2022 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

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

Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2021. 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske  

Mette Norré Sørensen, Senior manager og sygeplejerske  

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

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

 

Tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er arbejdet målrettet med opfølgning på anbefalingerne fra sidste 
tilsyn, og at der på plejehjemmet arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at 
plejehjemmets organisering understøtter muligheden for faglig sparring og videndeling.   

 

Under begge observationsstudier er det tilsynets vurdering, at der 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. Under begge observations-
studier sker en særdeles tilfredsstillende organisering af hjælpen til den personlige pleje, og det er tilsynets 
vurdering, 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 retningslinjer for at sikre 
korrekt håndhygiejne. Tilsynet konstaterer dog, at medarbejderen under det ene observationsstudie ikke 
følger gældende retningslinjer under udførelsen af hjælpen til nedre hygiejne. 

 

På baggrund af observationer, foretaget ved rundgang på fællesarealerne, er det tilsynets vurdering, at der 
er nogen forskel på afdelingernes indretning, og hvorvidt fællesarealer indbyder til socialt samvær. Tilsynet 
vurderer, at der i to situationer ikke sker korrekt håndtering af personfølsomme oplysninger. På baggrund 
af observationer på fællesarealer er det yderligere tilsynets vurdering, at en medarbejder ikke anvender 
handsker og forklæde ud fra en faglig reflekteret måde, og at en medarbejder ikke efterlever retningslin-
jerne for korrekt uniformsetikette, idet medarbejderen bærer neglelak på fingrene. 

Tilsynet vurderer, at der er nogen forskel på, hvorvidt medarbejderne har fokus på at skabe aktiviteter og 
rammer, der indbyder til socialt samvær og interaktion med beboerne. Tilsynet konstaterer, at ikke alle 
medarbejdere har et tilstrækkeligt kendskab til dagens tilbud om aktiviteter, og at der ikke konsekvent sker 
tydelig synliggørelse heraf på alle afdelinger. 

 

Beboerne oplever generelt tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. Tilsynet konstaterer 
dog, at to beboere oplever mindre tryghed, når medarbejderne forlader afdelingen for at gå til møde. En 
af beboerne har derudover oplevet tyveri i boligen, hvilket også skaber nogen utryghed hos beboeren.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever selvbestemmelse i hverdagen. Tilsynet konstaterer, at to 
beboere har bemærkninger hertil. Beboerne oplever mindre selvbestemmelse i forhold til henholdsvis ren-
gøring og vasketøj og fravalg af måltider.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har behov 
for. Beboerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af hjælpen, og boliger og hjælpemidler fremstår ren-
holdte. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever god kontinuitet i plejen. Et par beboere oplever, at 
de møder mange forskellige medarbejdere, men beboerne problematiserer dog ikke dette.  

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 respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side. Det 
er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter. 
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Tilsynet vurderer, at beboerne har forskellige oplevelser omkring madens kvalitet. Halvdelen af beboerne 
udtrykker tilfredshed med kvaliteten. De fire øvrige beboere har kommentarer hertil. Tilsynet bemærker, 
at en beboer oplever, at aftensmaden ikke altid serveres tilstrækkelig varm. 

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboerne har forskellige oplevelser i forhold til rammerne under 
måltidet. Tilsynet bemærker, at et par beboere oplever mindre dialog og mindre socialt samvær under 
måltiderne. Tilsynet konstaterer, at beboerne generelt har vanskeligt ved at svare detaljeret på spørgsmål 
om, hvorvidt de kommer med ønsker og forslag til maden. 

 

Under gruppeinterviewet viser medarbejderne, at de har et særdeles godt kendskab til de prioriterede 
fokusemner i kvalitetsarbejdet. 

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, og 
hvorledes der sikres tværfagligt samarbejde omkring beboerforløbene. Det er tilsynets vurdering, at med-
arbejderne kan redegøre for indsatser i relation til at sikre beboernes selvbestemmelsesret. Medarbejderne 
har faglig viden om og forståelse for, hvorledes der sikres tryghed for beboerne, og at medarbejderne kan 
redegøre for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgange i 
forhold til plejen og arbejdet med dokumentationen. Medarbejderne har kendskab til brugen af VAR, og 
hvor øvrige instrukser og vejledninger kan søges. Medarbejderne kan på særdeles tilfredsstillende måde 
redegøre for arbejdet med besøgsplanen og handlingsanvisninger. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne, der deltager i gruppeinterviewet, kan redegøre for gældende ret-
ningslinjer i forhold til hygiejne, brugen af værnemidler og uniformsetikette. Det er ligeledes tilsynets vur-
dering, at medarbejderne har kendskab til, hvorledes der sker korrekt håndtering af personfølsomme data 
i forbindelse med brugen af iPads. 

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 medarbejder ikke følger 
gældende retningslinjer i udførelsen af hjælpen 
til nedre hygiejne. 

Tilsynet anbefaler, at de gældende retningslinjer for 
udførelse af hjælp til nedre hygiejne bringes i spil 
som et emne i den faglige dialog med medarbej-
derne. 

Tilsynet bemærker, at der er nogen forskel på af-
delingernes indretning, og hvorvidt fællesarealer 
indbyder til socialt samvær. 

Tilsynet bemærker endvidere, at der er nogen for-
skel på, hvorvidt medarbejderne har fokus på at 
skabe aktiviteter og rammer, der indbyder til so-
cialt samvær og interaktion med beboerne. 

 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes et 
fagligt fokus på, hvorledes indretningen af konkrete 
afdelingers fællesarealer i højere grad kan inspirere 
til socialt samvær. 

Tilsynet anbefaler herunder, at der ledelsesmæssigt 
implementeres indsatser, så medarbejdernes fokus 
skærpes i forhold til deres rolle og ansvar i relation 
til at skabe socialt samvær og dialog med beboerne. 

Tilsynet bemærker, at ikke alle medarbejdere har 
et tilstrækkeligt kendskab til dagens tilbud om ak-
tiviteter, og at der ikke konsekvent sker tydelig 
synliggørelse heraf på alle afdelinger. 

 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt imple-
menteres indsatser, så det sikres, at alle medarbej-
dere har viden om plejehjemmets tilbud om aktivite-
ter, så medarbejderne kan støtte og motivere bebo-
erne i deltagelsen heri. Derudover anbefaler tilsynet, 
at der rettes fokus på, hvorledes der gennem eksem-
pelvis opslag på opslagstavler i højere grad kan sikres 
synliggørelse af tilbud om aktiviteter. 
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Tilsynet vurderer, at der i to situationer ikke sker 
korrekt håndtering af personfølsomme oplysnin-
ger. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
der til enhver tid sker korrekt håndtering af person-
følsomme oplysninger. 

Tilsynet vurderer på baggrund af observationer på 
fællesarealer, at en medarbejder under måltidet 
ikke anvender handsker og forklæde ud fra en fag-
lig reflekteret måde. Derudover vurderer tilsynet, 
at en medarbejder ikke efterlever retningslin-
jerne for korrekt uniformsetikette, idet medar-
bejderen bærer neglelak på fingrene. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt imple-
menteres indsatser, så det sikres, at alle medarbej-
dere følger gældende retningslinjer i forhold til: 

• Håndhygiejne, herunder brug af handsker 

• Brug af værnemidler  

• Uniformsetikette 

Tilsynet bemærker, at to beboere oplever mindre 
tryghed, når medarbejderne forlader afdelingen 
for at gå til møde.  

 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt reflekte-
res over nuværende praksis for afholdelse af møder 
med medarbejderne. Tilsynet anbefaler herunder, at 
det ledelsesmæssigt sikres, at beboerne til enhver tid 
kan få kontakt til medarbejdere, når der afholdes 
møder.  

Tilsynet bemærker, at to beboere oplever mindre 
selvbestemmelse i forhold til henholdsvis rengø-
ring og vasketøj, og fravalg af måltider. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt reflekte-
res over mulige tiltag, der kan højne de to konkrete 
beboeres oplevelse af selvbestemmelse.  

Tilsynet bemærker, at en beboer oplever, at af-
tensmaden ikke altid serveres tilstrækkelig varm. 

Tilsynet bemærker, at et par beboere oplever 
mindre dialog og mindre socialt samvær under 
måltiderne. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
den varme mad serveres korrekt. 

Tilsynet anbefaler, at der med udgangspunkt i kom-
munens mad- og måltidspolitik implementeres ind-
satser, så medarbejdernes fokus på at efterleve 
værtsrollen skærpes. Tilsynet anbefaler endvidere, 
at der generelt rettes et ledelsesmæssigt fokus på, 
hvordan der i højere grad kan sikres hyggelige ram-
mer og socialt samvær under måltiderne. 
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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 tilrettelæggelse af plejen, 
kontinuitet, hjælpen om natten samt aktiviteter. 

Ledelsen oplyser, at der som led i opfølgning på anbefalingen, relateret til tilrette-
læggelse af plejeforløbene, er arbejdet målrettet med at sikre den gode planlæg-
ning heraf. Ledelsen beskriver, at arbejdet med at sikre den gode planlægning pt. 
opleves noget lettere, idet plejehjemmet har en fast stab af medarbejdere og faste 
afløsere. Ud over at sikre kontinuitet i plejen bidrager den faste stab af medarbej-
dere til, at plejeforløbene kan foregå mere uforstyrret og på en mere struktureret 
måde, så unødige forstyrrelser forebygges fra start. I den daglige planlægning sker 
der tydelig afklaring af, hvem der gør hvad, og medarbejderne sikres den nødven-
dige tid til at sætte sig ind i beboernes behov. Ligeledes har medarbejderne mulig-
hed for at fordele telefonerne imellem sig alt efter, hvad der er mest hensigtsmæs-
sigt i forhold til den beboer, de skal yde pleje over for. 

Der er implementeret organisatoriske ændringer i forhold til nattevagten, hvor en 
leder har fået området som et af sine ansvarsområder. Plejehjemmet er stadig i 
proces med implementeringen af den nye organisering, men der er allerede opnået 
gode erfaringer med at samle området under en leder, da der således sker en mere 
ensartet tilgang i leveringen af indsatser om natten. I samarbejde med medarbej-
dere i nattevagt og den daglige leder foregår der faglige temadrøftelser af beboer-
nes behov for pleje og omsorg i nattetimerne. 

I forhold til opfølgning på anbefaling omkring aktiviteter italesætter ledelsen, at 
COVID-19 situationen naturligvis har sat visse begrænsninger på omfanget af tilbud. 
I bestræbelserne på fortsat at kunne tilbyde aktiviteter går en aktivitetsmedarbej-
der på tværs af afdelingerne og forestår såvel fælles som individuelle aktiviteter 
for beboerne på de enkelte afdelinger. Ledelsen italesætter, at der derudover er 
fokus på at fastholde de traditionsbundne aktivitetstilbud. Pt. planlægges eksem-
pelvis et arrangement i forbindelse med fastelavn. 

Plejehjemmet har spurgt beboerne ind til, hvad der var vigtigt for dem, for således 
at afdække beboernes ønsker til kommende aktiviteter. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen oplyser, at der arbejdes målrettet med en ny organisering af kvalitetsar-
bejdet, og planen herfor har netop været drøftet på et ledermøde. Plejehjemmets 
kliniske sygeplejerske er tovholder på kvalitetsarbejdet. På månedlige møder ud-
vælges de indsatser, der fremadrettet skal indgå i kvalitetsarbejdet. 

Der er etableret et sygeplejefagligt forum, som afholder møde hver 6. uge. På mø-
der i det sygeplejefaglige forum deltager eksempelvis en demensvidensperson, ud-
dannelsesansvarlige medarbejdere, udviklings- og kvalitetssygeplejersken og tera-
peuter, så der sikres et bredt og tværfagligt fokus i kvalitetsarbejdet.  

I kvalitetsarbejdet er der ledelsesmæssigt fokus på, at de prioriterede indsatser 
skal give mening for medarbejderne, og at indsatserne i praksis når ud i hele huset. 
Inddragelse af medarbejderne sker eksempelvis ved, at der på afdelingsniveau af-
holdes møder mellem afdelingslederen, plejepersonalet og udviklings- og kvalitets-
sygeplejersken. 

Pt. arbejdes der med kvalitetssikring af besøgsplaner. Ledelsesmæssigt er der fokus 
på, at besøgsplaner udarbejdes på en ensartet og systematisk måde.  
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I arbejdet med kvalitetssikringen af besøgsplanen vil plejehjemmet i den kom-
mende uge få faglig konsulentbistand fra en af stabens sundhedskonsulenter. 

På en anden afdeling arbejdes der med etablering af tværfaglige møder, som skal 
understøtte den faglige dialog og sparring omkring de faglige indsatser over for be-
boerne. 

På medicin- og dokumentationsområdet gennemføres løbende audits, og der imple-
menteres indsatser i relation til de fund, der gøres. En afdeling arbejder også med 
implementering af hygiejneaudits, hvor der pt. er lavet en base-line på området. 
Nøglepersoner på området har været på kursus, og det er planen, at flere medar-
bejdere skal have kursustilbuddet. I kvalitetsarbejdet er der ledelsesmæssigt fokus 
på den lærende tilgang, og over for medarbejderne italesættes et ønske om, at 
medarbejderne skal lære af hinanden og give hinanden feedback. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Som ovenfor beskrevet arbejdes der pt. målrettet med implementering af en delvis 
ny organisering, herunder udvidelse af mødestrukturen. Kvalitetsarbejdet og de pri-
oriterede indsatser bidrager til, at der sikres kvalitet i leveringen af kerneydelser 
for beboerne, og at indsatserne leveres med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang. 

Arbejdet med indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser er organiseret 
ved at have udviklings- og kvalitetssygeplejersken som tovholder. De indberettede 
hændelser drøftes med afdelingslederne, og italesættes som led i læring over for 
medarbejderne. Eksempelvis laves en hændelsesanalyse på en utilsigtet hændelse, 
og elementer herfra bringes ind i dialogen med medarbejderne. Ledelsesmæssigt er 
der et målrettet fokus på, at arbejdet sker ud fra en lærende og anerkendende til-
gang. 

Plejehjemmet har oprettet et nyt mødeforum for medarbejderne – såkaldt ”Klaras 
kvarter”. En gang ugentligt mødes alle medarbejdere et kvarter. Det overordnede 
formål er at give medarbejderne viden om, hvad der rører sig på plejehjemmet. 

Nogle af informationerne hænges op på en opslagstavle, så alle kan orientere sig 
herom, og der laves et kort referat fra mødet. På møderne opfordres medarbej-
derne til at komme med gode idéer og forslag til forbedringer af enhver karakter. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Hvordan opleves stemningen og omgangstonen på plejehjemmet? 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er arbejdet målrettet med opfølgning på anbefalingerne fra 
sidste tilsyn, og at der på plejehjemmet arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter muligheden for faglig sparring og viden-
deling.   
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje 1: 

Medarbejderen siger godmorgen til beboeren, som fortsat ligger i sengen. Medar-
bejderen taler i en rolig og venlig tone. Beboeren tiltales ved fornavn. Medarbej-
deren udviser stor forståelse for beboerens kognitive tilstand. Fx anvender medar-
bejderen korte sætninger, og giver beboeren en besked ad gangen, og anvender 
kun sparsom dialog under plejen. Medarbejderen anvender et åbent og imødekom-
mende kropssprog og benytter i flere tilfælde fysisk berøring som kommunikations-
middel. 

 

Observationsstudie af personlig pleje 2: 

Medarbejderen tiltaler beboeren ved fornavn. Medarbejderen taler højt og tyde-
ligt, og anvender en venlig og imødekommende tone. Der er en god og livlig dialog 
mellem medarbejderen og beboeren. Dialogen bærer præg af, at medarbejderen 
og beboeren har et godt kendskab til hinanden. Medarbejderen taler med beboe-
ren om emner, som fx dagens aktiviteter, kontakt til beboerens pårørende og fri-
sør.   

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje 1: 

Medarbejderen udviser opmærksomhed på at sikre beboerens selvbestemmelse og 
medindflydelse under forløbet. Dette gøres ved, at medarbejderen italesætter 
sine handlinger, og giver beboeren relevante og afgrænsede valgmuligheder. Fx 
præsenteres beboeren for det valgte tøj, hvilket beboeren accepterer. Medarbej-
deren spørger også ind til, om håret skal i hestehale, hvilket beboeren ligeledes 
accepterer. Plejen udføres ud fra en fast rutine i et roligt tempo, som er tilpasset 
beboeren. Medarbejderen italesætter flere gange over for beboeren, at ”vi gør, 
som vi plejer”.  

 

Observationsstudie af personlig pleje 2: 

Medarbejderen inddrager beboeren i tilrettelæggelsen af plejen, og giver løbende 
beboeren forskellige valgmuligheder. Beboeren sidder med en kop kaffe, da med-
arbejderen ankommer, og medarbejderen spørger beboeren, om hun har lyst til at 
sidde og drikke sin kaffe færdig, mens medarbejderen finder tingene klar. Dette 
svarer beboeren ja tak til.  

Medarbejderen giver beboeren, som er svagtseende, mulighed for at mærke på det 
tøj, som hun finder klar, hvorefter beboeren godkender tøjet.  

Medarbejderen italesætter sine handlinger over for beboeren, og udfører plejen 
ud fra en fast rutine, som er tilpasset beboeren. Medarbejderen tilbyder beboeren 
at få læbestift på, og medarbejderen roser herefter beboerens udseende, hvilket 
beboeren reagerer på med glæde.  

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje 1: 

Medarbejderen giver beboeren mulighed for at anvende egne ressourcer aktivt un-
der plejen. Medarbejderen vejleder eksempelvis beboeren til selv at vende sig i 
sengen og selv at trække underbukser og nederdel op.  

Medarbejderen vejleder beboeren i selv at sætte sig på sengekanten, og tilbyder 
herefter en arm, så beboeren med let støtte selv kan gå ud på badeværelset. Her 
vejledes beboeren i selv at tage blusen af.  Medarbejderen giver beboeren tid til 
selv at varetage den øvre personlige pleje.  
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Medarbejderen anvender guidning og spejling, der hvor det er nødvendigt. Medar-
bejderen roser beboeren for sin indsats. 

 

Observationsstudie af personlig pleje 2: 

Medarbejderen beder beboeren om at hjælpe til med få opgaver under påklædnin-
gen og mobiliseringen. Medarbejderen udfører den øvre personlige pleje og moti-
verer ikke beboeren til at deltage aktivt. Dette på trods af, at tilsynet vurderer, at 
beboeren har et funktionsniveau, hvor dette er muligt. Medarbejderen forklarer 
efterfølgende dette med, at beboeren ikke ønsker at deltage aktivt, og at beboe-
rens selvbestemmelse respekteres. Medarbejderen fortæller, at der har været for-
søgt flere ting for at øge den rehabiliterende indsats hos beboeren, men at dette 
hver gang afvises af beboeren. Medarbejderen beskriver en opmærksomhed om-
kring, at beboerens funktionsniveau ikke er faldende.  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje 1: 

Medarbejderen finder tøj klar til beboeren, og klargør remedier, så plejen kan ud-
føres hensigtsmæssigt. Der forekommer ingen afbrydelser under forløbet. 

 

Observationsstudie af personlig pleje 2: 

Medarbejderen indleder med at finde tøj frem, som afstemmes med beboeren. 
Den personlige pleje udføres på badeværelset, hvor medarbejderen har de nød-
vendige remedier til rådighed. Der forekommer ingen unødige afbrydelser under 
forløbet. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje 1: 

Medarbejderen rydder op efter den nedre pleje, før beboeren følges ud på bade-
værelset. Den øvrige praktiske støtte udføres efter, at beboeren er færdig. Her 
udføres opgaver, såsom sengeredning og let oprydning.  

 

Observationsstudie af personlig pleje 2: 

Medarbejderen foretager oprydning i boligen, tømmer skraldeposen og varetager 
urent linned. Alle opgaver udføres af medarbejderen på korrekt vis og ud fra gæl-
dende retningslinjer. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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. 

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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Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje 1: 

Medarbejderen støtter beboeren med at indtage morgenmedicinen, som er kon-
trolleret på korrekt vis. 

Medarbejderen ifører sig engangsforklæde og foretager håndhygiejne, inden hun 
påtager handsker. Den nedre hygiejne udføres i sengen, på korrekt vis. Under for-
løbet foretager medarbejderen relevant skift af handsker samt korrekt håndhygi-
ejne mellem handskeskift. Beboeren følges herefter ud på badeværelset, hvor be-
boeren  sætter sig foran håndvasken. Her vejledes beboeren i selv at foretage den 
øvre personlige pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje 2: 

Medarbejderen ifører sig engangsforklæde og handsker, og beder beboeren om at 
gå ud på badeværelset, hvor beboeren sætter sig på toilettet. Mens beboeren sid-
der på toilettet, foretages den øvre personlige pleje. Dette er ifølge medarbejde-
ren ud fra beboerens eget ønske.  

Herefter beder medarbejderen beboeren om at rejse sig, hvorefter den nedre 
pleje udføres. Den nedre pleje udføres ikke efter gældende retningslinjer, idet 
medarbejderen ikke udviser den nødvendige forståelse for at vaske fra rent til 
urent. Tilsynet har efterfølgende en dialog med medarbejderen omkring hændel-
sen, hvortil medarbejderen anerkender fejlen, og kan redegøre for korrekt ar-
bejdsgang ved nedre personlig pleje.  

Medarbejderen foretager under hele forløbet korrekt skift af handsker samt kor-
rekt håndhygiejne mellem handskeskift.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Alle fællesarealer ses renholdte.  

Tilsynet observerer, at der er nogen forskel på fællesarealernes indretning og ud-
tryk.  

Nogle fællesarealer bærer præg af en hjemlig og hyggelig indretning, hvor lyset 
eksempelvis er dæmpet, og der er indrettet med blomster, nips og lignende. På en 
afdeling ses, at der ved indgangen til afdelingen er indrettet en lille hyggekrog 
med lænestole og et klaver. Der er placeret enkelte demensvenlige dyr, som en 
naturlig del af indretningen.   

Andre afdelingers fælles opholdsrum er indrettet mere sparsomt, og flere opholds-
rum efterlader et lidt rodet indtryk. Eksempelvis observeres, at en arbejdsmappe, 
til brug for medarbejderne, er placeret i en bogreol, der ligger linned på en stol, 
og gardiner er ikke trukket korrekt fra eller hænger kun delvist i hægterne. 

 

Der observeres respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne. Med-
arbejderne udviser en rolig adfærd og et åbent kropssprog, når de færdes på fæl-
lesarealerne.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

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 konstaterer dog, at medarbejderen under det ene observationsstudie ikke følger gældende ret-
ningslinjer i udførelsen af hjælpen til nedre hygiejne. 
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I et tilfælde bemærker tilsynet positivt, at en medarbejder nynner, mens hun går 
ned af gangen, hvilket bidrager til en god stemning. Ligeledes fremstår medarbej-
derne imødekommende og hjælpsomme over for tilsynet. 

Medarbejderne hilser venligt på de beboere, som de møder. I et tilfælde observe-
res, at en medarbejder henvender sig til en beboer med et imødekommende og 
åbent kropssprog. Medarbejderen anvender fysisk berøring, og indleder en kort di-
alog med beboeren.  

På en anden afdeling observeres, at to medarbejdere står i køkkenet, da en be-
boer ankommer. Begge medarbejdere hilser venligt på beboeren. Den ene medar-
bejder gør en kop kaffe klar og inviterer beboeren til at sidde ved bordet og nyde 
kaffen. Beboeren udtrykker glæde herved og takker medarbejderen.    

 

Under tilsynets rundgang på fællesarealer gøres derudover følgende observationer: 

• På en afdeling står medicinvognen placeret på den fælles gang i forlæn-
gelse af køkkenet. På vognen ligger tre tablets, hvoraf den ene tablet står 
åben. På skærmen er en beboers personfølsomme oplysninger synlige, idet 
der er slået op på kortet for administration af beboerens medicin. Tilsynet 
henvender sig til en medarbejder, som øjeblikkeligt sikrer sig, at tabletten 
lukkes korrekt. 

• I forbindelse med frokostmåltidet observeres det på en afdeling, at en 
medarbejder ikke er iført engangsforklæde under anretningen af maden, 
som det ellers er påkrævet. Medarbejderen er iført handsker både under 
anretning og servering af maden, hvilket også indebærer servering af mad 
for beboere, som opholder sig i egen bolig. Det observeres, at medarbej-
deren ikke foretager skift af handsker mellem arbejdsopgaverne.  

• En beboer har under morgenmåltidet et engangsforklæde på. Det er tilsy-
nets vurdering, at der er tale om et engangsforklæde, der normalt bruges 
af medarbejdere. 

• På et medicinbord ligger et dokument frit fremme, hvori der indgår beskri-
velse af beboernes navne og de helbredsmæssige udfordringer, der skal 
rettes en særlig opmærksomhed på. Eksempelvis ses beskrivelser af beboe-
res træthed, faldrisiko og tryksår. 

• En medarbejder bærer neglelak på fingrene. Medarbejderen har netop ud-
ført personlig pleje hos en beboer, og er ved at anrette morgenmad. 

 

Sociale aktiviteter Tilsynet får udleveret en plan med aktiviteter for indeværende uge. På hverdage 
er der planlagt aktiviteter formiddag og eftermiddag på udvalgte afdelinger. Der 
ses aktiviteter, såsom tur til supermarked, hobbydag og fremvisning af film. På til-
synsdagen er der om formiddagen planlagt tur til et supermarked og om eftermid-
dagen hobbydag. 

 

Under tilsynets rundgang på afdelingernes fællesarealer observeres følgende akti-
viteter: 

• En medarbejder står sammen med en beboer på gangen. Beboeren er lidt 
urolig og virker optaget af, hvad der foregår på gangen. Medarbejderen 
holder beboeren i hånden og spørger i en rolig tone, om beboeren vil sidde 
i sofaen. Dette takker beboeren ja til, hvorefter medarbejderen støtter 
beboeren med at sætte sig. Medarbejderen tilbyder beboeren at se fjern-
syn, hvilket beboeren takker ja til. Medarbejderen tænder for fjernsynet 
og finder en serie, som beboeren ønsker at se. Beboeren læner sig tilbage i 
sofaen, lægger benene op på en skammel og sidder roligt og nyder serien.  

• En medarbejder støtter en beboer med måltidet. Medarbejderen er place-
ret i øjenhøjde med beboeren og udfører opgaven på en værdig og faglig 
korrekt måde. Medarbejderen taler til beboeren i en rolig tone og giver 
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beboeren tid til at svare. Der er en god kontakt og stemning mellem med-
arbejderen og beboeren. 

• En medarbejder læser højt fra en bog for to beboere. Der er en rolig stem-
ning, og beboerne synes at nyde oplæsningen. 

• Tre beboere er samlet i afdelingens fælles opholdsstue. Den ene beboer 
spiller på klaver. En af beboerne lytter aktivt til musikken og klapper, når 
en melodi afsluttes.   

• En beboer ser OL i fjernsynet. Beboeren har et roligt kropssprog og kom-
menterer og griner flere gange over det, hun ser i fjernsynet.  

 

På tre andre afdelinger observeres det, at der er meget stille. Tilsynet møder kun 
få beboere, der opholder sig på fællesarealet, og der observeres ingen interaktion 
mellem beboere og medarbejdere på afdelingerne. Beboerne sidder typisk hver for 
sig ved et bord. På en afdeling er en beboer optaget af at læse i en bog, mens to 
andre beboere sidder og kigger ud i rummet. Der er ikke tændt fjernsyn eller ra-
dio. De medarbejdere, som tilsynet møder på ovenstående fællesarealer, er opta-
gede af at foretage dokumentation eller udføre praktiske opgaver. 

 

Tilsynet bemærker, at opslaget omkring ugens aktiviteter ikke er ophængt på af-
delingers opslagstavle. Tilsynet henvender sig til medarbejdere på to af afdelin-
gerne og spørger ind til dagens aktiviteter. Medarbejderne oplyser, at de ikke har 
kendskab til dagens aktivitetstilbud. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Seks ud af otte beboere giver udtryk for at opleve livskvalitet og tryghed ved at bo 
på plejehjemmet. En beboer udtrykker eksempelvis ” Jeg skal ikke klage, det er 
en dejlig slutning, jeg får”.   

 

To beboere har bemærkninger til oplevelsen af tryghed. 

En beboer er meget påvirket af flytningen til anden og midlertidig bolig. Beboeren 
udtrykker forståelse for, at der skal udføres et arbejde omkring brandsikring af 
nogle boliger, men beboeren finder det svært, at hun flere gange skal forholde sig 
til nyt personale. Beboeren udtrykker mindre tilfredshed og bekymringer på flere 
områder.  

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at der er nogen forskel på afdelingernes indretning, og hvorvidt fællesarealer indby-
der til socialt samvær. 

Tilsynet vurderer, at der i to situationer ikke sker korrekt håndtering af personfølsomme oplysninger. 

Tilsynet vurderer på baggrund af observationer på fællesarealer, at en medarbejder ikke anvender 
handsker og forklæde ud fra en faglig reflekteret måde. Derudover vurderer tilsynet, at en medarbejder 
ikke efterlever retningslinjerne for korrekt uniformsetikette, idet medarbejderen bærer neglelak på 
fingrene. 

Tilsynet vurderer, at der er nogen forskel på, hvorvidt medarbejderne har fokus på at skabe aktiviteter 
og rammer, der indbyder til socialt samvær og interaktion med beboerne. 

Tilsynet konstaterer, at ikke alle medarbejdere har et tilstrækkeligt kendskab til dagens tilbud om akti-
viteter, og at der ikke konsekvent sker tydelig synliggørelse heraf på alle afdelingerne. 
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Beboeren italesætter eksempelvis oplevelsen af, at der spares på alt, men den 
høje husleje fastholdes. Beboeren udtrykker ligeledes mindre tilfredshed med, at 
afdelingen efterlades tom for medarbejdere, når der afholdes møder for persona-
let. 

Tilsynet taler med ledelsen om de udsagn, som beboeren fremkommer med. Ledel-
sen beskriver stor bevidsthed om beboerens oplevelse, og italesætter, at der gøres 
en stor indsats for at øge beboerens tilfredshed. 

En anden beboer oplyser, at hun trives på plejehjemmet, men at hun oplever 
utryghed, idet der har været tyveri i boligen. Tilsynet får oplyst, at der ledelses-
mæssigt er taget hånd om hændelsen. Dertil beskriver beboeren, at det kan give 
anledning til utryghed, når medarbejderne holder møder. I disse situationer ople-
ver beboeren, at der ikke er medarbejdere på afdelingen, og at det ikke er muligt 
at få hjælp via nødkald.  

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

Et par beboere har dog bemærkninger hertil. 

En beboer mener ikke, at der er valgfrihed i forhold til, hvem der skal vaske bebo-
erens tøj og gøre rent i boligen. Beboeren udtrykker, ”De siger, det er mit hjem, 
men jeg kan ikke bestemme på samme måde, som da jeg boede i min lejlighed”. 
Beboeren kunne godt tænke sig en hovedrengøring, som hun gerne selv betaler 
for. En rengøringsmedarbejder har informeret beboeren om, at dette ikke er mu-
ligt. Beboeren spørger tilsynet, om en hovedrengøring kan komme ind under klip-
pekortsordningen. 

En anden beboer oplever, at plejehjemspakkerne ikke altid imødekommer beboe-
rens behov. Beboeren ønsker at fravælge nogle måltider, hvilket ikke er muligt i 
forhold til pakken.  

 

 

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 fremhæver, at medarbejderne kommer, når de har brug for 
det, og at medarbejderne har kendskab til, hvilken hjælp der skal udføres. 

Beboerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af hjælpen, og de oplever, at de 
gives gode muligheder for at anvende egne ressourcer. 

 

Beboerne oplever, at de får deres medicin til tiden. Et par beboere klarer selv 
dele af medicinadministrationen. En beboer får eksempelvis udleveret dispenseret 
medicin til en 14-dags periode, og klarer selv indtagelsen heraf. En anden beboer 
får hjælp til øjendrypning, men beboeren klarer selv at tage den resterende medi-
cin. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever tryghed og selvbestemmelse ved at bo på ple-
jehjemmet. Tilsynet konstaterer dog, at to beboere oplever mindre tryghed, når medarbejderne forla-
der afdelingen for at gå til møde. En af beboerne har derudover oplevet tyveri i boligen, hvilket også 
skaber nogen utryghed hos beboeren. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever selvbestemmelse i hverdagen. Tilsynet konstaterer, at 
to beboere har bemærkninger hertil. Beboerne oplever mindre selvbestemmelse i forhold til henholdsvis 
rengøring og vasketøj og i forhold til fravalg af måltider. 
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Flere beboere italesætter spontant, at der ikke er noget at klage over. Ved behov 
for at klage ville beboerne kontakte medarbejderne eller ledelsen. 

Observation Alle beboerne fremstår soignerede, svarende til deres levevis og behov. Beboernes 
boliger og hjælpemidler ses rengjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne giver udtryk for, at de kender de fleste medarbejdere, der kommer og 
hjælper dem. 

Et par beboere udtrykker, at der også indimellem kommer en del forskellige. Tilsy-
net bemærker, at beboerne ikke problematiserer dette. 

 

 

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. Medarbejderne beskrives som venlige, søde og imødekommende. 

En beboer fortæller, at hun aldrig har oplevet sure medarbejdere, og at hun har 
valgt at blive på Klarahus, selv om man skal flytte lejlighed to gange på grund af 
brandsikringen. 

 

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 madklub, musikarran-
gementer og skovture. En beboer fremviser en oversigt over aktiviteter. Beboeren 
fortæller, at hun deltager efter eget ønske. Beboeren glæder sig over, at aktivi-
tetsmedarbejderen har hjulpet hende med at skaffe et handicapvenligt tastatur til 
computeren. 

Beboerne beskriver brugen af klippekortet, og de er bevidste om, hvordan ordnin-
gen kan anvendes. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har behov 
for. Beboerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af hjælpen. 

Boliger og hjælpemidler fremstår renholdte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever god kontinuitet i plejen. Tilsynet konstaterer, at et par 
beboere oplever, at der kommer forskellige medarbejdere hos dem. Beboerne problematiserer ikke 
dette.  

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. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side. 
Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at der udvises respekt for deres privatliv og personlige grænser. 
Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter. 
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Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Beboerne har generelt vanskeligt ved at svare på spørgsmål om sektorovergange. 

Flere af beboerne giver udtryk for, at de har oplevelsen af, at medarbejderne ta-
ler med lægen om deres helbredsmæssige udfordringer, og at der altid indhentes 
samtykke, før der tages kontakt til lægen. 

En beboer fortæller, at hendes læge ofte kommer på besøg. Beboeren glæder sig 
over dialogen med lægen. Nogle gange er det sygeplejerskerne, der tager kontak-
ten til lægen, hvilket er i fin overensstemmelse med beboerens ønsker. 

En enkelt beboer udtrykker god oplevelse med indflytning på plejehjemmet. Bebo-
eren redegør ikke nærmere herfor. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Fire beboere udtrykker tilfredshed med madens kvalitet. En beboer udtrykker ek-
sempelvis, ”Maden er god. Der kommer et stort fad ind, og så kan vi selv pege den 
mad ud, som vi vil have”.   

De fire øvrige beboere udtrykker mindre tilfredshed med madens kvalitet. Bebo-
erne beskriver eksempelvis, at kødet ofte er sejt, maden er institutionsagtig og 
mindre varieret. En beboer oplever også, at den varme mad ikke altid er tilstræk-
kelig varm, når den serveres. 

 

Et par beboere har kendskab til, at de kan komme med ris og ros til maden.  

Beboerne har generelt vanskeligt ved at svare detaljeret på spørgsmål om, hvor-
vidt de kommer med ønsker og forslag til maden. 

 

Beboerne har ligeledes forskellige oplevelser af stemningen omkring måltidet. Et 
par beboere vælger at spise i egen bolig. 

Nogle beboere udtrykker, at det er hyggeligt at spise sammen med de øvrige bebo-
ere, og at medarbejderne sidder med ved bordene. Beboerne oplever, at der tales 
hyggeligt sammen under måltiderne. 

Et par beboere giver udtryk for, at der ikke er så megen dialog under måltiderne. 
En beboer fortæller, at hun har svært ved at sidde ved et bord, hvor ingen siger 
noget. Beboeren fortæller, at hun har det godt i sit eget selskab i egen bolig, men 
at det er beboerens indtryk, at medarbejderne gerne vil have, at beboeren spiser i 
den fælles spisestue. 

En anden beboer fortæller, at der kun er en enkelt beboer, som vedkommende kan 
tale med. Beboeren udtrykker, at ”Måltiderne er bestemt ikke er opmuntrende”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt har vanskeligt ved at svare på spørgsmål om sektorovergange. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne har forskellige oplevelser omkring madens kvalitet. Halvdelen af bebo-
ere udtrykker tilfredshed med kvaliteten. De fire øvrige beboere har kommentarer hertil. Tilsynet be-
mærker, at en beboer oplever, at aftensmaden ikke altid serveres tilstrækkelig varm. 
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplyser, at der foregår et kvalitetsarbejde på alle afdelinger, men 
at alle afdelinger ikke nødvendigvis arbejder med samme fokusemner. Forskellige 
tiltag kan afprøves på en afdeling, før der sker endelig implementering heraf på 
hele plejehjemmet. 

Der arbejdes med fokus på at sikre en ensartet tilgang i udarbejdelsen af besøgs-
planer. Medarbejderne beskriver elementerne fra et pilotprojekt i samarbejde 
med en konsulent fra forvaltningen. 

Medarbejderne oplyser, at der er opstartet tavlemøder, hvor der hver morgen fo-
retages en gennemgang af de beboere, hvor der vurderes behov for en faglig spar-
ring og drøftelse. Sygeplejersker og det faste plejepersonale foretager triagering 
af beboerne en gang ugentligt eller ved behov, eksempelvis når der observeres 
ændringer i en beboers helbredsmæssige tilstand. 

Der gennemføres løbende audits på medicinområdet, og audits er ligeledes ved at 
blive opstartet på dokumentationsområdet. En af medarbejderne oplyser, at hun 
har fået tildelt rollen som nøgleperson i forbindelse med, at der også opstartes hy-
giejneaudits på hendes afdeling. 

Der er oprettet tværfaglige teams, som ifølge medarbejderne bidrager til en sam-
let og tværfaglig indsats i leveringen af kerneydelser over for beboerne. 

Som led i demensindsatsen arbejdes der med NPI (Neuropsykiatrisk vurdering) og 
BPSD (fællesbetegnelse for en række forskellige adfærdsmæssige og psykiske 
symptomer). En af medarbejderne beskriver, at der blandt andet afholdes beboer-
konferencer, hvor fokus er målrettet indsatser, der bidrager til at sikre beboerne 
en tryg hverdag.  

Medarbejderne beskriver implementering af ny mødeaktivitet for medarbejderne. 
Hver uge afholdes ”Klaras kvarter”, hvor medarbejderne mødes i et kvarter og får 
informationer om det, der rører sig på plejehjemmet. Medarbejderne oplever et 
godt udbytte af møderne. 

Endelig beskriver medarbejderne, at arbejdet med brandsikring af flere boliger, og 
en deraf afledt flytning af beboerne, har betydet, at fokus primært har været ret-
tet herpå for en periode. Medarbejderne italesætter oplevelsen af, at de i proces-
sen har været gode til at sikre en god overdragelse af de beboere, der skulle skifte 
til anden bolig. 

 

 

  

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at beboerne har forskellige oplevelser i forhold til rammerne under 
måltidet. Tilsynet bemærker, at et par beboere oplever mindre dialog og mindre socialt samvær under 
måltiderne. 

Tilsynet konstaterer, at beboerne generelt har vanskeligt ved at svare detaljeret på spørgsmål om, 
hvorvidt de kommer med ønsker og forslag til maden. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et særdeles godt 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 fokus på følgende: 

• Kommunikere i øjenhøjde. 

• Bruge kropssprog. 

• Anvende guidning og spejling. 

• Udvise en lyttende og nærværende adfærd. 

• Give sig tid til beboerne. 

• Fokus på at medinddrage beboerne. 

• Tale i et roligt toneleje. 

• Udvise en rolig og afslappet adfærd. 

• Afstemme kommunikationen individuelt. 

• Kommunikere præcist og anvende korte sætninger i dialogen med bebo-
ere, der har demenssygdom. 

 

En medarbejder italesætter yderligere, at man i demensarbejdet kan komme langt 
ved blot at have et glimt i øjet, udvise en positiv tilgang og anvende humor. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Beboere og pårørende bliver inddraget i planlægningen af plejeforløbene gennem 
indflytningssamtalen, hvor der stilles spørgsmål til ønsker, vaner og behov. Bebo-
ernes livshistorie inddrages i hverdagen og bidrager til, at ønsker og vaner imøde-
kommes. I besøgsplanerne dokumenteres beboernes ønsker og vaner, så alle kan 
søge viden herom og udføre plejen, som beboerne ønsker det og er vant til. 

Gennem pårørendesamarbejdet søges løbende viden om beboernes ønsker til leve-
vis. Medarbejderne pointerer, at der også på daglig basis foretages en vurdering af 
beboernes aktuelle behov og eventuelle ønsker. Medarbejderne fremhæver betyd-
ningen af, at beboerne løbende spørges ind til deres ønsker, så de eksempelvis 
ikke får den samme morgenmad hver dag, blot fordi de en enkelt gang har givet 
udtryk for et bestemt ønske hertil. 

 

Beboerne inddrages i plejehjemmets tilbud om aktiviteter. På baggrund af beboer-
nes ønsker er der eksempelvis arrangeret mandeklub og ture ud af huset med sær-
lige udflugtsmål. Hver måned udarbejdes en avis, hvori beboerne kan orientere sig 
om kommende aktiviteter. 

Køkkenpersonalet afholder møder med beboerne og opfordrer til, at beboerne 
fremkommer med ris og ros til maden. Medarbejderne beskriver, at de på daglig 
basis taler med beboerne om deres meninger om maden, og beboernes udsagn 
bringes videre til køkkenet. 

Medarbejderne beskriver brugen af klippekortsordningen og italesætter blandt an-
det, at der ugentligt tages en drøftelse med beboerne om, hvad de måtte have af 
ønsker til aktiviteter. 

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 funktionsniveauet fastholdes. Medarbejderne føler sig helt for-
trolige med at arbejde med tilgangen. 

Den rehabiliterende tilgang sker ud fra et tværfagligt fokus samt ud fra et fokus 
på, hvordan hjælpemidler eventuelt kan understøtte beboerne i at være mest mu-
ligt selvhjulpne. 
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Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, at det altid er en sygeplejerske, der gennemgår medici-
nen og dokumentationen, når en beboer udskrives fra hospitalet. Umiddelbart ef-
ter en beboers hjemkomst til plejehjemmet udføres TOBS. 

Plejehjemmet anvender e-tavler, som understøtter den faglige dialog omkring be-
boernes helbredsmæssige tilstand.  Videreformidling af viden om beboernes forløb 
til de tværfaglige samarbejdspartnere foregår primært via dokumentationen i om-
sorgssystemet og gennem afholdelse af tværfaglige møder. 

Derudover er der et mindre overlap mellem vagterne. Som en del af planlægningen 
udpeges en medarbejder hver dag til at mødes med aftenvagten i nogle få minut-
ter, og således gives der også mulighed for en mundtlig afrapportering. 

På tværfaglige møder med deltagelse af eksempelvis plejepersonale, terapeuter, 
kvalitets- og udviklingssygeplejersken drøftes beboernes helbredsmæssige situa-
tion, og det italesættes, hvilke indsatser der skal igangsættes. En medarbejder op-
lyser, at før der afholdes en tværfaglig konference, vil man som oftest på forhånd 
have talt med beboeren om, hvad der kunne være behov for at bringe op i et 
tværfagligt perspektiv. 

Medarbejderne oplever, at de altid kan rette henvendelse til terapeuterne eller 
andre videnspersoner og få den faglige sparring, de har behov for. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver tryghedsskabende faktorer, som eksempelvis genkende-
lighed, kontinuitet, nødkaldsordning og brugen af hjælpemidler. 

En medarbejder beskriver fokus på relationsdannelsen, idet en god kemi mellem 
beboeren og medarbejderen bidrager til at skabe tryghed i beboerens hverdag. 
Medarbejderne er opmærksomme på, at der nogle gange kan være behov for at 
bytte lidt rundt på opgaverne, hvis der ikke er den rette kemi mellem en beboer 
og en medarbejder. 

Medarbejderne oplyser, at der er et godt samarbejde med terapeuterne i vurderin-
gen af beboernes behov for hjælpemidler. For nogle beboere med faldtendens kan 
trygheden styrkes ved brugen af de rette hjælpemidler eller ved, at der laves min-
dre ændringer i beboerens bolig, som eksempelvis fjernelse af løse tæpper. En 
medarbejder beskriver, at når en beboer er faldtruet, foretages der også en faglig 
vurdering af, om der er behov for at ændre på beboerens medicinske behandling. 

 

I arbejdet med at sikre beboernes sikkerhed, herunder arbejdet med sundheds-
fremmende og forebyggende indsatser, beskriver medarbejderne blandt andet fo-
kus på de hygiejniske retningslinjer, dehydrering samt forebyggelse af tryksår. 

Medarbejderne beskriver, hvorledes der gøres de nødvendige observationer, fore-
tages TOBS og arbejdes med triagering. 

 

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 
og hvorledes der sikres tværfagligt samarbejde omkring beboerforløbene. Det er tilsynets vurdering, at 
medarbejderne kan redegøre for indsatser i relation til at sikre beboernes selvbestemmelsesret. 
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Medarbejderne beskriver eksempelvis, at der i det daglige arbejde er fokus på at 
tilbyde beboerne rigelig med væske, og at der under et plejeforløb gøres observa-
tioner af beboerens hud. Der sparres med social- og sundhedsassistenten eller sy-
geplejersken på baggrund af de observationer, der gøres. En medarbejder itale-
sætter, hvordan der efterfølgende foretages den nødvendige dokumentation, op-
rettes ydelser og udarbejdes handlingsanvisninger. 

 

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. 

Medarbejderne beskriver, at det udelukkende er certificerede medarbejdere, der 
udleverer medicin til beboerne. Gennem certificeringen, som forestås af en social- 
og sundhedsassistent, sikres det, at alle medarbejdere har kendskab til gældende 
retningslinjer for udlevering af medicin. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at den gode planlægning bidrager til at mindske forstyr-
relser under plejeforløbene. Planlægningen sker typisk dagen før, og således ken-
der alle medarbejdere deres opgave, når de møder ind om morgenen.  

En gang om ugen fyldes der op med depotvarer i alle boliger, og plejen forberedes 
ved at klargøre alle remedier på forhånd. Medarbejderne oplever, at de er gode til 
at holde hinanden informeret om, hvor de er, og gode til at italesætte, hvis de 
ikke vil forstyrres under et plejeforløb. 

Forstyrrelser af telefonopkald ligger ifølge medarbejderne på et acceptabelt ni-
veau. 

Ved tilbagemeldinger om ændringer i beboernes helbredsmæssige tilstand beskri-
ver medarbejderne, at de tager kontakt til en social- og sundhedsassistent eller en 
sygeplejerske og informerer om deres observationer og handlinger. 

I arbejdet med tidlig opsporing anvender medarbejderne TOBS. 

En medarbejder italesætter, at der søges informationer i omsorgssystemet for at 
afdække, om der tidligere er gjort lignende observationer. Medarbejderne er op-
mærksomme på, at der skal foretages dokumentation hver gang, der observeres en 
ændring i beboernes tilstand. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet, og de ople-
ver gode muligheder for at få faglig sparring, når der opstår tvivl. Hvis det giver 
mening i situationen, foretages dokumentationen, mens man er hos beboeren. En 
medarbejder beskriver, at dette typisk sker, når der er tale om en mindre doku-
mentation, som det er relevant at inddrage beboeren i. 

Derudover foretages dokumentationen løbende, når tiden haves hertil. Medarbej-
derne har mulighed for at trække sig tilbage på et kontor, når der skal ske doku-
mentation, som kræver lidt mere ro og koncentration. I nogle situationer vælger 
medarbejderne at udføre dokumentationen, mens de opholder sig sammen med 
beboerne på fællesarealerne. 

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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Det er medarbejdernes oplevelse, at de får dokumenteret, det de skal i løbet af 
dagen. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne har kendskab til, hvordan der søges vejledninger og instrukser på 
KK-net. Medarbejderne anvender ligeledes VAR. VAR opleves som et godt arbejds-
redskab, da det kan tilgås via app på medarbejdernes iPads. 

VAR bruges i elevundervisningen, og når medarbejderne bliver i tvivl om en opga-
ves løsning. Medarbejderne pointerer, at der ved opstået tvivl også foregår faglig 
sparring med en kollega eller en sygeplejerske. 

Medarbejderne beskriver, at de via kommunens intranet kan søge vejledninger og 
instrukser om stort set alt. En medarbejder fortæller, at hun netop har søgt viden 
om gennemførelse af medicinaudits og afholdelse af tværfaglige konferencer. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplanen. Medarbejderne be-
skriver, at besøgsplanen skal være handlevejledende og individuelt udarbejdet, så 
alle i princippet kan udføre den pleje og omsorg, som beboerne har brug for og er 
vant til. 

Medarbejderne beskriver fokus på, at besøgsplanen blandt andet skal indeholde 
detaljerede beskrivelser af beboernes behov for pleje, hjælpemidler, ønsker og 
vaner, tiltaleform, kost og eventuelle ernæringsmæssige udfordringer. 

Besøgsplanen udformes med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, så det ty-
deligt fremgår, hvordan beboernes ressourcer sikres medinddraget. 

En medarbejder beskriver, at det under indflytningssamtalen afdækkes, hvad be-
boeren godt kan lide og er vant til. Oplysningerne herom sikres dokumenteret i be-
søgsplanen under felterne ”mestring, vaner, ressourcer og motivation”. 

Besøgsplanen opdateres en gang årligt, eller når der er ændringer. Medarbejderne 
beskriver, at besøgsplanen typisk gennemlæses, når de skal yde pleje og omsorg 
for beboere, de ikke kender så godt. Afløsere og elever opfordres til at gennem-
læse besøgsplanen, før en plejeopgave opstartes. 

Handlingsanvisnin-
ger 

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

En medarbejder beskriver, at hun i praksis ofte orienterer sig i det vedhæftede 
link i handlingsanvisningerne, da informationerne heri ofte er en god støtte til, 
hvad der skal dokumenteres i forbindelse med en given indsats. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgange i 
forhold til plejen og arbejdet med dokumentationen. Medarbejderne har kendskab til brugen af VAR, og 
hvor øvrige instrukser og vejledninger kan søges.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdet med 
besøgsplanen og handlingsanvisninger. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet stiller medarbejderne spørgsmål i forhold til håndhygiejne, brugen af vær-
nemidler og håndtering af personfølsomme oplysninger. 

Medarbejderne beskriver retningslinjer for, hvorledes der sikres korrekt håndhygi-
ejne. Medarbejderne pointerer, at der ved aftagning af handsker skal foretages 
spritning eller vask af hænder. 

Medarbejderne kan redegøre for korrekt brug af værnemidler, herunder forklæde, 
og udtrykker faglig bevidsthed om, hvorledes der sikres korrekt uniformsetikette 
ved eksempelvis ikke at bære neglelak på fingrene. 

Medarbejderne oplyser, at de har egen kode til deres iPad, og at de er bevidste 
om, at IPads altid skal sikres låst, før man forlader dem.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne, der deltager i gruppeinterviewet, kan redegøre for gældende ret-
ningslinjer i forhold til hygiejne, brugen af værnemidler og uniformsetikette. 

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til, hvorledes der sker korrekt 
håndtering af personfølsomme data i forbindelse med brugen af iPads. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

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

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

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



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET KLARAHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
26 

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 

BDO har ikke modtaget høringssvar inden for tidsfristen. 
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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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