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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 Lærkebo, Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj 

Leder: Camilla Norby Larsen   

Antal boliger: 84 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 19. oktober 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets souschef 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos 8 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (En social- og sundhedshjælper, en social- og sundheds-
assistent og en sygeplejerske) 

Tilsynsførende: 

Mette Norré Sørensen, Senior manager og sygeplejerske 

Pernille Breck Johansson, Manager og sygeplejerske 

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

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

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

 

Mindre tilfredsstillende 

 

BDO har konstateret mindre tilfredsstillende forhold på flere målområder.  Det er BDO’s vurdering, at disse 
områder bliver leveret med utilstrækkelig kvalitet - og at det vil kræve en bevidst og målrettet indsats at 
afhjælpe og rette op på forholdene. 

Det er tilsynets vurdering, at der er arbejdet med anbefalingerne fra sidste tilsyn, og at der har været 
igangsat et relevant kvalitetsarbejde. Det er dog tilsynets vurdering, at der under tilsynet er konstateret 
forhold, som kræver, at kvalitetsarbejdet styrkes yderligere. Tilsynet vurderer, at Lærkebos organisering 
understøtter muligheden for at sikre et godt tværfagligt samarbejde, samt at der er ledelsesmæssigt fokus 
på nedbringelse af sygefraværet i medarbejdergruppen. 

Tilsynet vurderer, at der kommunikeres på en venlig og inddragende måde, og at beboerne har selvbestem-
melse og medindflydelse under begge observationsstudier af personlig pleje. Medarbejderne i begge obser-
vationsstudier forsøger at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, men i særligt det ene observationsstu-
die vanskeliggøres dette, idet beboeren ikke er optimalt smertedækket. Det er tilsynets vurdering, at der 
bør skabes et fagligt fokus på en konkret beboers smerteproblematik, da dette medvirker til funktions- og 
værdighedstab. I et af observationsstudierne oplyser beboeren til medarbejderen, at beboeren ikke har fået 
aftensmad dagen før tilsynet, og at beboeren kun har indtages en proteindrik, idet der ikke var bestilt mad 
til beboeren. Beboeren har ernæringsproblematikker og er stærk underernæret. Det er tilsynets vurdering, 
at der er tale om utilstrækkelige forhold. 

Den personlige pleje i observationsstudierne er tilrettelagt hensigtsmæssigt, så den kan foregå uden unød-
vendige forstyrrelser. Dog vurderer tilsynet, at der med fordel kan sørges for, at alle remedier er gjort klar, 
inden plejen påbegyndes. Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje generelt udføres, jf. retningslin-
jerne på området, og at der tages højde for beboernes individuelle behov. Det er dog tilsynets vurdering, 
at de hygiejniske retningslinjer for korrekt afbrydelse af smitteveje ikke følges konsekvent i begge observa-
tionsstudierne. 

Det er tilsynets vurdering, ud fra observationer under tilsynet, at fællesarealerne er tilpasset målgruppen, 
og at beboerne anvender fællesarealerne med forskelligt sigte i løbet af dagen.  Dertil er det tilsynets 
vurdering, at der generelt er en venlig og imødekommende tone på fællesarealerne. Det bemærkes dog, at 
musikvalg og lyd på fællesarealerne i flere tilfælde ikke bidrager til at skabe en hyggelig stemning. 

Én medarbejder har, efter tilsynets vurdering, en mindre tilfredsstillende pædagogisk tilgang til to beboere, 
hvor der ikke spørges ind til den ene beboers ønsker, og den anden beboers adfærd og kropssprog ikke 
aflæses. Tilsynet vurderer, at de kommunikative færdigheder kræver ledelsesmæssig opmærksomhed. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har divergerende oplevelser af, hvorledes det er er bo på Lærkebo, herunder 
om der er tilstrækkelig tryghed i deres hverdag. Nogle beboere finder forholdene i orden, hvor andre bebo-
ere er mindre tilfredse. En beboer er særlig utryg, idet beboer har været uden sit nødkald gennem flere 
dage, Tilsynet konstaterer, at nødkaldet ligger på beboerens natbord, og at beboeren ikke er hjulpet på 
tilstrækkelig vis. Beboeren er ikke i stand til at kalde på hjælp på andre måder end ved at aktivere nødkal-
det. Det er tilsynets vurdering, at der er behov for en ledelsesmæssig bevågenhed i forhold til beboerens 
situation.  

Tilsynet vurderer, at beboerne i forhold til selvbestemmelse ikke alle oplever at blive lyttet til, og en beboer 
oplever ikke at blive informeret i tilstrækkelig grad om tiltag, der vedrører beboeren.   
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Tilsynet vurderer, at beboerne generelt modtager den pleje og støtte, som de har behov for, men at bebo-
erne i flere tilfælde selv skal være opsøgende for at få den rette hjælp.   

Tilsynets vurderer, at beboerne oplever, at de generelt gives muligheden for at være aktive under plejen. 
I et tilfælde mangler en beboer dog mere hjælp og motivation til at vedligeholde sit funktionsniveau.  

Tilsynet vurderer, at beboerne fremstår veltilpasse og soignerede, svarende til deres livsstil og behov. Hos 
tre beboere observeres snavsede hjælpemidler. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at det er de samme medarbejdere, der kommer i hjemmet, 
og flere nævner at de har en kontaktperson. 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager deres medicin til tiden. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever venlig kommunikation og respekt omkring deres 
privatliv.  

Beboerne har forskellige oplevelser af aktivitetstilbuddene på Lærkebo, hvor flere beboere ønsker, at akti-
viteterne er mere individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i beboernes ønsker. Beboerne ønsker endvi-
dere, at medarbejderne var bedre til at gøre opmærksom på de forskellige tilbud om aktiviteter. 

Tilsynet vurderer, at der i forhold til en ambulant undersøgelse for en beboer, ikke er sikret tilstrækkelige 
forhold, idet beboeren har haft en meget ubehagelig oplevelse. Det er tilsynets vurdering, at beboeren 
grundet helbredsmæssige udfordringer ikke kan mestre en ambulant undersøgelse alene, og at der fra Lær-
kebos side burde være arrangeret, at pårørende eller en medarbejder var med under undersøgelsen. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever madens kvalitet meget forskelligt. Det er tilsynets vurdering, at 
beboerne generelt ikke oplever at blive inddraget i forhold til deres oplevelser og ønsker til maden, ligeledes 
oplever beboerne, at deres udsagn ikke resulterer i ændringer. Beboerne er generelt tilfredse med målti-
derne på Lærkebo. Flere beboere nævner dog, at måltiderne er meget stille. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har viden om Lærkebos kvalitetsarbejde. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne efterspørger mere undervisning i forhold til dokumentationsarbejdet, og de 
ønsker at få skabt mere læring omkring arbejdet med utilsigtede hændelser. 

Medarbejderne kan redegøre for en værdig kommunikation, og hvorledes beboerne inddrages og har selv-
bestemmelse på Lærkebo. Dertil er det tilsynets vurdering, at medarbejderne arbejder rehabiliterende som 
en naturlig del af pleje og støtte til beboerne. Tilsynet vurderer, at der er et struktureret og velfungerende 
tværfagligt samarbejde. Medarbejderne giver dog udtryk for, at de arbejder forskelligt med klippekortsord-
ningen. Medarbejderne kan fagligt redegøre for og reflektere over, hvordan beboernes tryghed og sikkerhed 
understøttes. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration.  

Ligeledes redegør medarbejderne for arbejdsgange, der understøtter, at beboerne modtager den nødven-
dige pleje og støtte.  

Medarbejderne dokumenterer løbende, og de oplever gode muligheder for faglig sparring. Dertil har med-
arbejderne kendskab til instrukser, vejledninger og procedurer. Det er tilsynets vurdering, at medarbej-
derne har forståelse for besøgsplanen og handlingsanvisningernes funktion og anvendelse. 

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 medarbejderne i begge ob-
servationsstudier forsøger at arbejde ud fra en re-
habiliterende tilgang, men det vanskeliggøres 
særligt i det ene observationsstudie, idet beboe-
ren ikke er optimalt smertedækket.  

Tilsynet anbefaler, at der etableres fagligt fokus på 
beboerens smerteproblematik for at forebygge yder-
ligere funktions- og værdighedstab 
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Tilsynet bemærker i det ene af observationsstudi-
erne, at beboeren oplyser til medarbejderen, at 
beboer ikke har fået tilbudt suppe sim ønsket da-
gen før tilsynet. Beboeren har kun indtages en 
proteindrik, idet der ikke var bestilt suppe til be-
boeren. Beboeren har en kendt ernæringsproble-
matikker og er stærkt underernæret.  

Tilsynets anbefaler, at der straks iværksættes ledel-
sesmæssige tiltag, så det sikres, at beboeren får suf-
ficient kost, samt at der iværksættes faglig drøftelse 
af, hvorledes medarbejderne skal agere, såfremt der 
mangler forplejning. 

 

Tilsynet bemærker, at den personlige pleje i ob-
servationsstudierne er tilrettelagt hensigtsmæs-
sigt, så den kan foregå uden unødvendige forstyr-
relser. Dog bemærker tilsynet, at remedierne ikke 
er samlet, inden plejen påbegyndes.  

Tilsynets anbefaler, at remedierne til plejen findes 
frem, inden plejen påbegyndes 

Tilsynet bemærker, at hjælpen til personlig pleje 
generelt udføres, jf. retningslinjerne på området, 
og at der tages højde for beboernes individuelle 
behov. Det er dog tilsynets vurdering, at de hygi-
ejniske retningslinjer for korrekt afbrydelse af 
smitteveje ikke følges konsekvent i begge obser-
vationsstudierne. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på, at 
medarbejderne kender og overholder retningslinjer 
for håndhygiejne under den personlige pleje. 

 

Tilsynet bemærker, at der generelt er en venlig 
og imødekommende tone på fællesarealerne. Det 
bemærkes dog, at musikvalg og lyd på fællesare-
alerne i flere tilfælde ikke bidrager til at skabe en 
hyggelig stemning. 

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at afdække 
beboernes musikønsker, samt at der sikres opmærk-
somhed rettet på målgruppens behov og ønsker for 
musik på fællesarealerne.  

 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder har en 
mindre tilfredsstillende pædagogisk tilgang til to 
beboere, hvor der ikke spørges ind til beboernes 
ønsker, og hvor kropssprog ikke aflæses.  

Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en medarbej-
ders adfærd er en ledelsesmæssig opmærksomhed på 
medarbejderens kommunikative færdigheder, og om 
medarbejderen har behov for træning på området.  

Tilsynet bemærker, at en beboer er særlig utryg, 
idet beboeren har været uden sit nødkald gennem 
flere dage, Tilsynet konstaterer, at nødkaldet lig-
ger på beboerens natbord, og at beboeren ikke er 
hjulpet på tilstrækkelig vis. Beboeren er ikke i 
stand til at kalde på hjælp på andre måder.  

Tilsynet vurderer, at der er behov for ledelsesmæssig 
bevågenhed i forhold til en konkret beboer, der ikke 
har haft sit nødkald til rådighed.  

 

Tilsynet bemærker, at ikke alle beboere oplever 
at have tilstrækkelig selvbestemmelse og at blive 
lyttet til. En beboer oplever ikke at blive informe-
ret i tilstrækkelig grad om tiltag, der vedrører be-
boeren.   

Tilsynet bemærker, at beboerne generelt modta-
ger den pleje og støtte, som de har behov for, 
men at beboerne i flere tilfælde selv skal være 
opsøgende for at modtage den rette hjælp.   

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes ledelsesmæs-
sig bevågenhed i forhold til beboernes oplevelser af 
selvbestemmelse samt information til en konkret be-
boer.  

Tilsynet bemærker, at beboerne har forskellige 
oplevelser af aktivitetstilbuddene på Lærkebo, 
hvor flere beboere ønsker, at aktiviteterne er 
mere individuelt tilpasset og tager udgangspunkt 
i beboernes ønsker. Beboerne ønsker endvidere, 
at medarbejderne har bedre tid til at gøre op-
mærksom på de forskellige tilbud på Lærkebo. 

 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at få 
etableret aktivitetstilbud, der matcher beboerne øn-
sker og behov, samt at beboerne informeres om til-
buddene. 
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Tilsynet bemærker, at der i forhold til en ambu-
lant undersøgelse for en beboer ikke er sikret til-
strækkelige forhold, idet beboeren har haft en 
meget ubehagelig oplevelse. Det er tilsynets vur-
dering, at beboeren, grundet helbredsmæssige 
udfordringer, ikke kan mestre en ambulant under-
søgelse alene 

Tilsynet vurderer, at der er behov for ledelsesmæssig 
bevågenhed i forhold til en konkret beboers situa-
tion, herunder at der sikres tilstrækkelig støtte til 
beboeren. 

 

Tilsynet bemærker, at beboerne oplever madens 
kvalitet meget forskelligt. Beboerne oplever ge-
nerelt ikke at blive inddraget i forhold til deres 
oplevelser og ønsker omkring maden, ligeledes 
oplever beboerne, at deres udsagn ikke resulterer 
i ændringer. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på beboernes 
oplevelse af madens kvalitet, samt at der reetableres 
en struktur på plejehjemmet, hvor beboerne kan 
drøfte maden. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har 
viden om Lærkebos kvalitetsarbejde. Det er tilsy-
nets vurdering, at medarbejderne efterspørger 
mere undervisning i forhold til dokumentationen, 
samt at de ønsker at få skabt mere læring i for-
bindelse med utilsigtede hændelser. 

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes undervisning 
på dokumentationsområdet og udvikling af arbejdet 
med utilsigtede hændelser.  

Tilsynet bemærker, at der hos tre beboere obser-
veres snavsede hjælpemidler. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at hjælpemidler 
holdes rene. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver ud-
tryk for, at de arbejder forskelligt med klippe-
kortsordningen.  

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes tiltag, så 
medarbejderne kender til retningslinjer på området. 
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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 

Leder oplyser, at der i forhold til tilsynets anbefalinger ved seneste tilsyn om målti-
det er startet samarbejde med Meyers Madhus om ’Det Gode Måltid’. Det betyder, 
at man igen serverer den varme mad fra skåle og fade om aftenen, at der arbejdes 
med at sikre ro under måltiderne, og at medarbejderne placerer sig ved bordet i 
forhold til de beboere, der har behov for støtte. Leder oplyser, at der er udfordrin-
ger omkring den fysiske indretning i spisestuerne - især i den ene af plejehjemmets 
bygninger. Leder oplever, at der fortsat er udfordringer omkring det at varetage 
rollen som måltidsværter, og at der er ledelsesmæssigt fokus på at støtte medar-
bejderne i denne opgave. 

I forhold til anbefalingen om at sikre vikarernes kendskab til opgaverne, før plejen 
påbegyndes, er der etableret et internt vikarkorps, så det ikke længere er nødven-
digt at trække på eksterne vikarer. Det er leders oplevelse, at dette har medvirket 
til at mindske problemet.  

Der er i afdelingerne arbejdet med ”Den gode vagtstart”, som betyder, at man i 
morgentimerne mødes ved e-tavlen, både medarbejdere, afdelingsleder og evt. sy-
geplejerske. Beboernes status gennemgås, og der sker en opgavefordeling for da-
gen. Det er lederens oplevelse, at dette giver et fælles udgangspunkt for dagens 
opgaver og mere ro i medarbejdergruppen. 

I forhold til anbefaling om kommunikationen er der kontinuerlig opmærksomhed på 
den gode kommunikation og omgangstone på plejehjemmet. I den sammenhæng 
har det også betydning, at det er en mere fast medarbejdergruppe, som arbejder 
på plejehjemmet. Lederne er opmærksomme på medarbejdernes kommunikation, 
og de taler med medarbejderne, hvis der observeres uhensigtsmæssig kommunika-
tion. 

Der er siden seneste tilsyn blevet ansat en elevansvarlig sygeplejerske. Dette har 
medført, at der er planer for elevernes forløb, og der tilbydes supervision til elever 
og til de medarbejdere, som er vejledere for eleverne. Lederen oplever, at dette 
giver mere stabile elevforløb, at eleverne har en bedre forståelse af deres rolle i 
afdelingen, og at det skaber mere ro i forhold til deres samlede uddannelse. Dette 
har også betydning for elevernes samspil med beboerne. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

I plejehjemmets arbejde med forbedringsindsatsen er der fokus på områderne me-
dicin, dokumentation og hygiejne. 

Der er arbejdet med at sikre medicin til tiden. Dette på baggrund af utilsigtede 
hændelser og et ekstra tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der afholdes 
ugentlige medicinaudits. 

Der er arbejdet meget med kvaliteten af dokumentationen, og det er udviklingssy-
geplejersken, der understøtter dette arbejde og egenkontrollen ved afdelingsle-
derne. Der er foretaget intern undervisning i dokumentation af både sygeplejer-
sker, social– og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Hertil er der 
givet individuel undervisning efter behov. 

På hygiejneområdet har der været udført hygiejneaudit, og der er arbejdet med 
forbedringer, blandt andet i forhold til håndhygiejne, beboerpleje og rengøring. 
Der er nedsat et hygiejneudvalg, der består af rengøringsleder, sygeplejerske og 
medarbejdere fra de tre afdelinger.  
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Der er afholdt en lille konkurrence i hygiejne. 

I forhold til arbejdet med de utilsigtede hændelser er det lederens oplevelse, at 
man har sat et større fokus på dette arbejde. Det er udviklingssygeplejersken, der 
samler hændelserne og bearbejder data. Udviklingssygeplejersken orienterer afde-
lingslederne, og der er en fælles drøftelse i ledergruppen. 

Der er efter COVID-19 epidemien et større fokus på, at aktiviteter tilbydes i afde-
lingerne og tættere på beboerne, samt at der er flere tilbud om en-til-en aktivitet. 
Dette sker på baggrund af erfaringer fra epidemien, hvor det er blevet tydeligt, at 
der er en større gruppe beboere, der profiterer af denne type aktiviteter. Der er 
fortsat tilbud om større arrangementer og ture ud af huset. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organisereret med forstander, souschef, udviklingssygeplejerske, 
elevansvarlig sygeplejerske, tre afdelingsledere, rengøringsleder og tre sygeplejer-
sker. Der er ansat social- og sundhedshjælpere, social– og sundhedsassistenter samt 
en pædagog. 

Der er samarbejde med Sundhedshuset i Vanløse, hvor der trækkes på ergoterapeu-
ter og fysioterapeuter, som kommer fast på plejehjemmet. 

I aften- og nattevagt er der social- og sundhedsassistenter som ansvarshavende.  
Der kan tilkaldes sygeplejerske fra hjemmesygeplejen i akutte situationer. 

Der er ansat en it-medarbejder, i samarbejde med et andet plejehjem, der under-
støtter medarbejdernes brug af pc og tablets. Dette har betydet meget i hverdagen 
for medarbejderne. 

Der arbejdes med triage, og der triageres en gang om ugen.  

Der afholdes beboerkonferencer i samarbejde med terapeuterne hver 6. uge på 
hver afdeling. Der er så småt opstartet møder i social- og sundhedsassistentgruppen 
på tværs af Poppelbo-Lærkebo plejehjemmene. 

Der afholdes fælles ledermøder for Poppelbo og Lærkebo hver 14. dag. På disse 
møder drøftes forskellige projekter, planlægning og faglige og ledelsesmæssige 
drøftelser. 

Der er opstartet et projekt omkring nedbringelse af sygefravær i samarbejde med 
forvaltningen. Der har igennem flere år været et højt sygefravær i medarbejder-
gruppen, og der arbejdes med at ensrette arbejdsgange for sygefraværssamtaler og 
opfølgninger herpå. Der arbejdes med, at man samarbejder i ledergruppen om fra-
værssamtalerne, og at lederne sparrer med hinanden. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Det er tilsynets vurdering, at der er arbejdet med anbefalingerne fra sidste tilsyn, og at der har været 
igangsat et relevant kvalitetsarbejde. Det er dog tilsynets vurdering, at der under tilsynet er konstate-
ret forhold, som kræver, at kvalitetsarbejdet styrkes yderligere. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at Lærkebos organisering understøtter muligheden for at sikre et godt tværfagligt 
samarbejde, samt at der er ledelsesmæssig fokus på nedbringelse af sygefraværet i medarbejdergrup-
pen. 
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Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet skal observere kommunikation og omgangsform. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje i sengen ved to medarbejdere:  

Der bankes på døren, og begge medarbejdere hilser høfligt på beboeren. Beboeren 
opfordres til at tage sin medicin, før plejen igangsættes. Det er vanskeligt for be-
boeren, og medarbejderen tilbyder sin hjælp på en respektfuld og venlig måde.  

Der spørges ind til, om beboer har det godt og er klar til at blive vasket. Medarbej-
derne spørger målrettet til beboerens smerter, og medarbejderen oplyser, at der 
er taget kontakt til en fysioterapeut, som vil komme og tilse beboeren. 

Medarbejderne tiltaler beboeren venligt og benytter beboerens navn.  

Indimellem taler medarbejderne indbyrdes omkring plejen, dette gøres på en vær-
dig og respektfuld måde. 

Under plejen er fjernsynet tændt, og medarbejderne benytter emner, som vises i 
fjernsynet i deres dialog med beboeren. Det bemærkes, at mens der udføres nedre 
pleje, føres et emne på banen, som umiddelbart virker lidt forkert i situationen. 
Tilsynet spørger efterfølgende ind til medarbejderens overvejelser i forhold til, at 
fjernsynet er tændt under plejen. Tilsynet bliver oplyst, at fjernsynet er tændt, 
da det er beboerens ønske. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved én medarbejder: 

Medarbejderen banker på døren, og tiltaler beboeren venligt. Der er grin og mun-
ter dialog. Dialogen afspejler, at beboeren og medarbejderen kender hinanden 
godt. Medarbejderen tiltaler beboeren ved navn. 

Beboeren roser medarbejderen flere gange og oplyser til tilsynet, at medarbejde-
ren er meget omhyggelig og god ved beboeren. Beboeren er meget tilfreds med 
medarbejderens indsats. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen ved to medarbejdere:  

Plejen tilrettelægges efter beboerens ønsker. Der spørges ind til, om beboeren vil 
op i kørestolen, Beboeren oplyser, at han ikke ønsker at komme op af sengen. 
Medarbejderne forsøger alligevel at motivere beboeren til at komme op, og med-
arbejderne giver beboeren mulighed for blot at være oppe i 30 minutter. Beboeren 
fastholder, at han ikke ønsker at komme op. Medarbejderne accepterer beboerens 
ønske. 

Medarbejderne forklarer og orienterer om plejeopgaverne til beboeren. Beboeren 
er ikke altid helt tilfreds og giver udtryk for sin utilfredshed over for medarbej-
derne. Medarbejderne er forstående over for beboerens kritik, og de giver faglige 
argumenter og begrundelse for den leverede og tilbudte indsats. Beboeren virker 
afklaret og accepterer plejen.  
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Observationsstudie af personlig pleje ved én medarbejder.  

Beboeren omtaler flere gange, at det ikke er for beboerens skyld, at beboeren lig-
ger i sengen og skal hjælpes med bleskift, men beboeren oplyser dog med et smil 
på læben, at det selvfølgelig er med til at skåne medarbejderens ryg, så det er 
helt i orden. Medarbejderen forklarer til tilsynet, at det er en forholdsvis ny pro-
cedure, at den nedre pleje foregår i sengen, dette grundet beboerens manglende 
fysiske formåen. 

Under dialogen med medarbejderen, kommer det frem, at beboeren ikke har fået 
tilstrækkelig aftensmad dagen før tilsynet, og at beboeren kun har fået sine prote-
indrik. Beboeren fortæller om sine ernæringsproblematikker og oplyser til tilsynet: 

• ”Jeg er blevet så tynd, og jeg må ikke tabe mig mere” 

Tilsynet bemærker, at beboer fremtræder meget afmagret, og at beboerens tøj 
syner alt for stort.  

Medarbejderen forklarer til tilsynet, at der mangler at blive lavet liste til køkke-
net, hvor der kan bestilles særlige diæter og supper til afdelingen om aftenen. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen ved to medarbejdere:  

Medarbejderen opfordrer beboeren til at deltage i plejen, giver beboeren en va-
skeklud og forklarer, hvordan beboeren selv kan vaske sig i ansigtet. Beboeren øn-
sker dog ikke at deltage. Flere gange under plejen oplyser medarbejderen til be-
boeren, at beboeren ikke er så samarbejdsvillig i dag. Herved bliver beboeren vred 
og afvisende. Enkelte gange samarbejder beboeren omkring opgaverne, hvilket be-
boeren anerkendes for. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderen i sin tilgang forsøger at motivere be-
boeren til at være aktiv og anvende sine ressourcer.  

 

Observationsstudie af personlig pleje ved én medarbejder: 

I starten af observationsstudiet ses det, at beboerens begrænsede ressourcer ind-
drages i plejen. Beboeren bliver fx bedt om at rejse sig og selv gå over til sengen, 
hvor den nedre hygiejne udføres. Beboerens ressourcer inddrages også, da beboe-
ren i liggende stilling skal vende sig om på siden. 

Den rehabiliterende tilgang bliver herefter reduceret, da beboeren har mange 
smerter. Efter dialog med medarbejderen er det tilsynets vurdering, at der kan op-
timeres på smertebehandlingen. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at der er 
igangsat en indsats, men at denne skal følges yderligere op. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at der kommunikeres på en venlig og inddragende måde, og at beboerne har selvbe-
stemmelse og medindflydelse under begge observationsstudier af personlig pleje.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne i begge observationsstudier forsøger at arbejde ud fra en rehabili-
terende tilgang, men at det særligt vanskeliggøres i det ene observationsstudie, idet beboeren ikke er 
optimalt smertedækket. Det er tilsynets vurdering, at der bør skabes et fagligt fokus på den konkrete 
beboers smerteproblematik, da dette medvirker til funktions- og værdighedstab. 

I et af observationsstudierne oplyser beboeren til medarbejderen, at beboer ikke har fået aftensmad 
dagen før tilsynet, og at beboeren kun har indtages en proteindrik, idet der ikke var bestilt mad til be-
boeren. Beboeren har ernæringsproblematikker og er stærk underernæret. Det er tilsynets vurdering, 
at der er tale om utilstrækkelige forhold.  
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje i sengen ved to medarbejdere:  

Medarbejderne bruger lang tid på at finde remedier frem til plejen, boligen forla-
des en gang, hvor en medarbejder henter klude. 

Remedierne til plejen er arrangeret på et transporterbart bord. Der er ikke meget 
plads i boligen, så det kan være vanskeligt at få plads til dyner og tøj mv. Det er 
tilsynets vurdering, at arbejdet, trods de dårlige rammer, er organiseret på en 
hensigtsmæssig måde, så plejen kan foregå uden unødvendige forstyrrelser. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved én medarbejder: 

Medarbejder vælger, at beboer forflyttes til sengen, før remedier til plejen findes 
frem, dette medfører, at beboer fryser i ventetiden. En omvendt rækkefølge, hvor 
remedier findes frem først, og beboer efterfølgende lejres i sengen, vil være mere 
hensigtsmæssig, hvilket tilsynet efterfølgende har en refleksion med medarbejde-
ren omkring. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personligpleje i sengen, ved to medarbejdere:  

Ikke aktuelt for studiet  

 

Observationsstudie af personlig pleje ved én medarbejder: 

Ikke aktuelt for studiet 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje i sengen ved to medarbejdere:  

Medarbejderne starter med at spritte hænder og iføre sig handsker og forklæde. 
Der findes remedier frem til plejen, men der mangler klude i boligen, og en med-
arbejder forlader boligen med handskerne på. Medarbejderen kommer retur uden 
handsker på og med klude til plejen. 

Der foretages nedre pleje, mens beboeren ligger i sengen. Plejen udføres korrekt 
fra rent til urent, men der er ikke fokus på ren og uren hånd, og i to tilfælde ses 
det, at medarbejderen ikke overholder de hygiejniske principper for ren proce-
dure. 

Der skiftes handsker relevant under plejen, dog sprittes der ikke hænder mellem 
handskeskiftene. 

Under plejen benyttes glidelagen på en mindre hensigtsmæssig måde, da der ikke 
benyttes glidestykke mellem lagen og madras, således tages der ikke i tilstrække-
ligt omfang hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, ligesom der ikke foregår en så 
skånsom forflytning som muligt for beboeren.  

Medarbejderne arbejder stille og roligt omkring beboeren og har delt rollerne mel-
lem sig på en hensigtsmæssig måde. Der er opmærksomhed på beboerens hud, som 
smøres med barriere creme - grundet tryksår. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Det er tilsynets vurdering, at den personlige pleje er tilrettelagt hensigtsmæssigt, så den kan foregå 
uden unødvendige forstyrrelser. Dog vurderer tilsynet, at der med fordel kan sørges for, at alle reme-
dier er klargjort, inden plejen påbegyndes. 
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Beboeren ønsker ikke at komme op af sengen, og den øvre pleje foretages derfor 
også i sengen. Medarbejderen sikrer før øvre pleje at få skiftet vand og pose i fa-
det, jf. retningslinjerne. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved én medarbejder 

Beboeren sidder i sin sofa, da tilsynet ankommer. Beboeren har spist sin morgen-
mad og fået sine morgenpiller. Medarbejderen oplyser, at beboeren skal op i sen-
gen, da beboeren skal hjælpes med nedre pleje. Beboeren oplyser medarbejderen 
om, at hun ikke plejer at benytte så stor en ble, som den hun benytter i øjeblik-
ket, og at det ikke behager hende. På baggrund af et nyligt funktionstab er den 
omtalte ble desværre en nødvendighed, hvilket beboeren erkender. Beboeren hå-
ber, at det snart er muligt at vende tilbage til en mindre ble. Medarbejderen aner-
kender beboerens ønske. 

Den nedre pleje udføres korrekt, og medarbejderen skifter handskerne på korrekt 
vis, men mangler dog spritning mellem handskeskift og fokus på de hygiejniske 
principper omkring ren procedure, da det ses, at medarbejderen fører en uren 
hånd tilbage i vaskefad. 

Efter den nedre pleje opfordres beboeren til at komme ud på badeværelset for at 
blive hjulpet færdig med øvre pleje. I forflytningen fra liggende til oprejst stilling, 
giver beboeren udtryk for mange smerter, og den øvre pleje må opgives. Beboeren 
følges over i sofaen, hvor beboeren får en varmepude på ryggen. Tilsynet bemær-
ker, at beboerens bukser er voldsomt store, og beboeren oplyser til tilsynet, at 
hun har tabt 5 kg gennem den sidste tid. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealerne er rene og ryddelige. Afdelingerne har forskellig indretning med 
fællesstuer, der er tilpasset målgruppen. 

I en afdeling sidder en stor gruppe beboere i spisestuen med drikkevarer i formid-
dagstimerne. Medarbejderne går til og fra. Der høres radio via en lille radio. Tilsy-
net bemærker, at musikvalget er meget moderne og lyden lidt mudret. Det er ikke 
tilpasset målgruppen, og der er ingen beboere, der lytter aktivt til radioen. 

En beboer benytter håndcyklen på fællesarealet til sin træning. 

Medarbejderne taler generelt venligt og respektfuldt til beboerne. 

Sociale aktiviteter Der ses en stor aktivitetstavle med oversigt over ugens aktiviteter i stueetagen. 
Den beskriver, at der er banko, styrke- og balancetræning og stolegymnastik.  

Om eftermiddagen er beboerne samlet i spisestuen til kaffe og æblekage. På den 
ene etage er musikken tilpasset målgruppen, og tre beboere har set frem til hinan-
dens selskab. Der er god stemning på afdelingen. 

På en anden afdeling spiller radioen igen, og stadig med meget moderne musik, 
med radiospeak ind imellem. En medarbejder serverer kagen og kaffen for bebo-
erne. Ved en beboer standser medarbejderen op og omfavner beboeren, der sidder 
ned – beboeren ser ud til at nyde omfavnelsen. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje generelt udføres, jf. retningslinjerne på området, og at 
der tages højde for beboernes individuelle behov. Det er dog tilsynets vurdering, at de hygiejniske ret-
ningslinjer for korrekt afbrydelse af smitteveje ikke følges konsekvent i observationsstudierne.  
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En medarbejder har sat sig ved bordet og taler med beboerne. Medarbejderen 
hjælper beboerne med drikkevarer. Medarbejderen sætter et stykke kage foran en 
beboer uden at spørge, om beboeren ønsker kage. Beboeren siger, at hun ikke kan 
spise mere og skubber kagen væk. Medarbejderen reagerer ikke herpå, på trods af, 
at medarbejderen står lige ved siden af beboeren. Efter et stykke tid spørger med-
arbejderen, om beboeren ikke vil spise kagen. Beboer fortæller igen, at hun ikke 
kan spise mere – beboer virker irriteret. 

Tilsynet observerer, at samme medarbejder tager kontakt til en beboer, der sidder 
for sig selv med ryggen til de øvrige beboere. Beboeren bliver vred på medarbej-
deren, og medarbejderen svarer beboeren med en mindre pædagogisk tilgang og 
går væk fra beboeren. Efter kort tid vender medarbejderen tilbage og sætter sig 
ansigt til ansigt med beboeren. Igen bliver beboeren vred, og efter kort tid siger 
medarbejderen højt, at beboeren ikke skal slå. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Fire ud af de otte beboere, som tilsynet taler med, oplyser, at de er glade for at 
bo på plejehjemmet, og at de er trygge ved hjælpen. Dertil udtaler beboerne, at 
det er et godt alternativ, når nu de ikke kan klare sig derhjemme. 

Beboerne udtaler blandt andet: 

• ”Jeg synes, jeg har det rigtig godt… de (medarbejderne) gør alt, hvad der 
står i deres magt – jeg skal være her, til jeg dør”. 

• ”Jeg er tryg, da jeg ikke kan være hjemme mere”. 

• ”De kommer og taler med mig - det er meget betryggende”. 

• ”Det er rart, at jeg bor i nærområdet af mit tidligere hjem. For så kom-
mer familien/vennerne ofte på besøg, så man ikke føler sig helt afskre-
vet”. 

To beboere oplever, at de lige skal vænne sig til at bo på Lærkebo. Beboerne har 
svært ved at se plejehjemmet som deres hjem, men de oplyser, at der er trygt at 
være. 

En beboer fremhæver, at det særligt er elevatoren, som gør hverdagen lettere, og 
at beboeren hurtigt kan komme i kontakt med personalet og de andre beboere. 

En beboer er meget utilfreds med at bo på plejehjemmet. Beboeren nævner, at 
hun har boet på plejehjemmet i 6 måneder, men aldrig er faldet til. Beboeren 
græder under tilsynet og nævner, at hun ikke kan komme i kontakt med medarbej-
derne. Beboeren sidder i kørestol og er ikke i stand til at forflytte sig. Beboeren 
har nedsat syn og hørelse. Beboeren oplyser, at hendes nødkald har været væk 
gennem flere dage.  Tilsynet henvender sig hos medarbejderne og får oplyst, at 
beboeren har nødkaldet på armen. Dette er dog ikke tilfældet.  

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Det er tilsynets vurdering, at fællesarealerne er tilpasset målgruppen, og at beboerne anvender fælles-
arealerne med forskelligt sigte i løbet af dagen.  Det er tilsynets vurdering, at der generelt er en venlig 
og imødekommende tone på fællesarealerne, det bemærkes dog, at musikvalg og lyd på fællesarea-
lerne i flere tilfælde ikke bidrager til at skabe en hyggelig stemning. 

Tilsynet vurderer, at en medarbejder har en mindre tilfredsstillende pædagogisk tilgang til to beboere, 
hvor der ikke spørges ind til den ene beboers ønsker, og den anden beboers adfærd og kropssprog ikke 
aflæses. Tilsynet vurderer, at de kommunikative færdigheder kræver ledelsesmæssig opmærksomhed. 
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Nødkaldet findes liggende på beboerens natbord. Medarbejderen giver beboeren 
nødkaldet på, og beboeren afprøver dette. Efter flere forsøg får beboeren nødkal-
det aktiveret. En stemme i højtalen spørger, om beboeren har brug for hjælp. Be-
boeren kan ikke høre stemmen i højtaleren og bliver forvirret og endnu mere utryg 
ved situationen. 

Tilsynet taler efterfølgende med medarbejderen i forhold til den oplevede praksis, 
som ikke opleves hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med beboerens behov.   

Selvbestemmelse I forhold til selvbestemmelsen på plejehjemmet har beboerne divergerende ople-
velser. Nogle beboere oplever selvbestemmelse på et godt niveau, hvor andre be-
boere oplever delvis mulighed for selvbestemmelse.  

Beboerne udtaler: 

• ”Ja, det oplever jeg helt bestemt – jeg bliver altid spurgt ind til, hvilket 
tidspunkt jeg ønsker at komme i seng på”. 

• ”Man kan ikke bestemme selv – de gør, hvad de selv synes”.  

En beboer nævner, at ”Man skal indordne sig lidt, men det er overordnet i or-
den”, men beboeren fremhæver, at medarbejderne ofte med alt for kort frist op-
lyser om tiltag, der vedrører beboeren. Eksempelvis henviser beboeren til, at der 
forleden dag kom en vinduespudser, mens beboeren var på toilettet, hvilket bebo-
eren gerne ville have været orienteret om. Under tilsynets tilstedeværelse i boli-
gen ankommer der pludselig en håndværker, som oplyser, at han skal sætte nyt 
spejl op i badeværelset. Beboer siger til tilsynet: ”Ja, der kan du se - de kommer i 
min bolig uden at informere mig om dette”. Beboeren pointerer, at det i dette til-
fælde ikke gjorde noget, men i andre situationer vil det være rart, da beboeren 
ikke oplever det behageligt at blive overrasket, fx mens beboeren er på toilettet.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Fem beboere oplever generelt at få den hjælp til støtte og pleje, som de har be-
hov for. Tre beboere oplever, at beboerne selv skal være opsøgende for at få den 
rette hjælp. 

Beboerne siger: 

• ”Jeg er meget tilfreds – de lytter til mine ønsker og behov”. 

• ”Jeg kan klare meget selv, men får hjælp til det, jeg ikke selv kan”. 

• ”Det er god hjælp, og der kommer normalt en man kender”. 

• ”Hvis man råber tilstrækkeligt højt, så lytter de – men det kan være van-
skeligt”. 

• ”Det er ok kvalitet, men det går meget hurtigt”. (Beboeren savner mere 
struktur, og beboeren har en oplevelse af, at medarbejderne ikke altid ta-
ler sammen). 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at beboerne har divergerende oplevelser af, hvorledes det er er at bo på Lærkebo, 
herunder om der er tilstrækkelig tryghed i deres hverdag. Nogle beboere finder forholdene i orden, 
hvor andre er mindre tilfredse. En beboer er særlig utryg, idet beboer har været uden sit nødkald gen-
nem flere dage, Tilsynet konstaterer, at nødkaldet ligger på beboerens natbord, og at beboeren ikke er 
hjulpet på tilstrækkelig vis. Beboeren er ikke i stand til at kalde på hjælp på andre måder end ved at 
aktivere nødkaldet. Det er tilsynets vurdering, at der er behov for en ledelsesmæssig bevågenhed i for-
hold til beboerens situation.  

Tilsynet vurderer, at beboerne i forhold til selvbestemmelse ikke alle oplever at blive lyttet til, og en 
beboer oplever ikke at blive informeret i tilstrækkelig grad om tiltag der, vedrører beboeren.   
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• ” Nej jeg får ikke tilstrækkelig hjælp, er blevet lovet mere hjælp, men 
den kommer ikke”. 

• ”Jeg skal hele tiden sige, at de skal hjælpe mig med toiletbesøg før målti-
derne, ellers glemmer de det”. 

Beboerne giver udtryk for, at de generelt gives muligheden for at være aktive un-
der plejen. 

Beboerne siger:  

• ” De giver en et lille spark bagi”. (Beboeren griner- og mener det er posi-
tivt). 

• ”Vi hjælper hinanden”. 

En beboer fortæller, at medarbejderne opfordrer til, at beboeren bidrager med 
det, som beboeren selv kan. Dette som fx at tage sengetøj af - og nu kan beboeren 
klare det på 10 minutter, før tog det en time - dette er beboeren meget stolt af. 

En anden beboer ønsker, at medarbejderne var mere motiverende med at hjælpe 
til at igangsætte indsatser. Beboeren oplever, at fysioterapeuten opfordrer beboe-
ren til at gå ture på gangen for at vedligeholde funktionsniveauet, men det kan 
være svært at hive sig selv op og komme i gang med gåturene, som beboeren ople-
ver som meget lidt inspirerende. Beboeren ønsker meget hellere gåture i naturen, 
men beboeren oplyser ikke at turde gå ud uden følgeskab, grundet svimmelhed.  

Beboerne vil henvende sig til medarbejderne eller ledelsen ved behov for at klage.    

Observation Beboerne fremstår generelt veltilpasse og soignerede, svarende til deres livsstil og 
behov.  

Fire ud af otte beboere benytter hjælpemidler, og hos tre af disse beboere obser-
verer tilsynet snavsede hjælpemidler. 

Boligerne fremstår overordnet rengjorte, svarende til beboernes livsstil og ønsker. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever generelt, at det er de samme medarbejdere, der kommer i 
hjemmet, og flere beboere nævner, at de har en kontaktperson. To beboere næv-
ner, at det særligt er i weekender og ferieperioder, at der kommer mange vikarer, 
som ikke har et kendskab til beboerne.  

En beboer synes, at medarbejderne spørger meget om det samme, og beboeren 
har en oplevelse af, at medarbejderne ikke rigtig taler sammen. Det er for meget 
for beboeren, som synes, at de skal skrive de oplysninger ned, som de får fra bebo-
eren. 

Beboerne udtaler:  

• ” Det er næsten altid de samme… de kender rytmen, og de ved, hvad de 
skal - de har en aftale eller en seddel”. 

• ”Det er som regel de samme - der kommer ikke vikarer”.  

• ”Den sidste tid har det været meget de samme, som jeg kender godt”. 

• ”Der er en del variation, men det er i orden”. 

• ”De kender os ikke – de kommer ude fra”. 

Tilsynets samlede vurdering – 3  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt modtager den pleje og støtte, som de har behov for, men at 
beboerne i flere tilfælde selv skal være opsøgende for at få den rette hjælp.   

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at de generelt gives muligheden for at være aktive under ple-
jen. I et tilfælde mangler en beboer dog mere hjælp og motivation til at vedligeholde sit funktionsni-
veau.  

Tilsynet vurderer, at beboerne fremstår veltilpasse og soignerede, svarende til deres livsstil og behov. 
Hos tre beboere observeres der snavsede hjælpemidler. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at det er de samme medarbejdere, der kommer i 
hjemmet, og flere beboere nævner, at de har en kontaktperson. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET LÆRKEBO KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
18 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever generelt, at der tales i en venlig og respektfuld tone. Beboerne 
giver udtryk for, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og for deres 
personlige grænser.  

Beboerne siger: 

• ”De taler med mig – de taler ikke ned til mig”. 

• ”De taler pænt – vi har det godt og kan give lidt gas”. 

• ”De taler pænt, hurtigt ude af døren igen, men flinke”. 
 

En beboer fortæller, at der også føres længere samtaler med medarbejderne. Det 
kan beboeren godt lide. En anden beboer fortæller, at ”De, der arbejder her, vil 
have job, og jeg vil have hjælp - vi er gensidigt afhængige af hinanden”. Beboe-
ren oplever ikke, at medarbejderne udviser så meget omsorg, men beboeren siger, 
at det nok skyldes et samfundsproblem.  

Beboerne har forskellige oplevelser af aktivitetstilbuddene på plejehjemmet, men 
flere beboere ønsker, at aktiviteterne bliver mere individuelt tilpasset og tager 
udgangspunkt i beboernes ønsker. Beboerne ønsker endvidere, at medarbejderne 
var bedre til at gøre opmærksom på de forskellige tilbud på plejehjemmet. 

Beboerne siger: 

• ”Det er mest for de ældre, der bor her”. 

• ”Det kan være nogle lange dage og lidt trist… Vi går gerne hvert til sit ef-
ter måltiderne og sidder og ser tv”. 

• ”Det interesserer mig ikke”. 

• ”Der er gymnastik, banko og film – og flere andre ting, men jeg deltager 
ikke”. 
 

En beboer efterspørger flere aktiviteter, fx bowling og aftenaktiviteter, som bebo-
eren mener, der er mange beboere, der savner.  

En anden beboer fortæller, at hun er blevet inviteret ud at gå tur med en medbe-
boer, men at hun ikke tør uden ledsagelse fra en medarbejder. Beboeren oplever, 
at medarbejderne ikke har tid til dette.  

En anden beboer fortæller, at hun nyder de andre beboeres selskab i fællesstuen, 
og beboeren nævner, at det er hyggeligt med samværet med de andre. Beboeren 
fremhæver det gode fællesskab på afdelingen.  

En tredje beboer fortæller, at der netop har været afholdt ’oktoberfest’, som be-
boeren fandt hyggelig. 

 

  

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager deres medicin til tiden. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever venlig kommunikation og respekt omkring deres privat-
liv.  

Tilsynet vurderer, at beboerne har forskellige oplevelser af aktivitetstilbuddene på plejehjemmet, hvor 
flere beboere ønsker, at aktiviteterne er mere individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i beboernes 
ønsker. Beboerne ønsker endvidere, at medarbejderne er bedre til at gøre opmærksom på de forskellige 
tilbud, der er på plejehjemmet. 
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Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange To beboere har erfaring med overgangen mellem hospital og plejehjemmet. 

En beboer fortæller, at beboeren har været indlagt, og beboeren oplevede at få 
god støtte i den forbindelse. Medarbejderne ville sende en medarbejder med un-
der indlæggelsen, men beboers pårørende tog med. Beboeren oplevede en god 
hjemkomst med en venlig modtagelse. 

En beboer oplyser, at hun dagen før tilsynet havde været til kontrol på hospitalet. 
Beboeren blev sendt alene af sted, og beboeren oplevede dette som værende en 
meget ubehagelig oplevelse. Beboeren fortæller grædende om hændelsen, hvor 
beboeren oplevede at blive glemt på hospitalet, og efter beboerens oplevelse sad 
alene i tre timer på en gang, hvor beboeren ikke kunne komme i kontakt med no-
gen. Beboeren er svagtseende, har nedsat hørelse og sidder i kørestol. Efter tilsy-
nets vurdering, har beboeren ligeledes kognitive udfordringer.  

Tilsynet spørger ind til, om beboeren kunne have taget en pårørende med til un-
dersøgelsen, hvortil beboeren oplyser, at hun ikke var klar over, at hun skulle til 
kontrol, og derfor ikke har lavet aftale med de pårørende. Tilsynet har efterføl-
gende været i dialog med medarbejderen, idet tilsynet undrer sig over, at beboe-
ren blev sendt alene af sted. Medarbejderen kan ikke direkte redegøre for, hvilke 
årsager der ligger til grund for, at beboeren er sendt af sted alene, men medarbej-
deren er af den overbevisning, at det i det konkrete tilfælde ville have været 
yderst relevant, at beboeren blev ledsaget af en medarbejder eller en pårørende. 

 

Beboerne oplever generelt, at medarbejderne har et godt samarbejde med bebo-
ernes læger, og beboerne føler sig informeret herom. 

Beboerne siger: 

• ”Det gør de, de siger det til mig”. 

• ”Jeg beder dem om at ringe til lægen – det er min kontaktperson, der gør 
det”. 

Ikke alle beboere kan svare på spørgsmål om samarbejdet med fx lægen. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne har forskellige opfattelser af madens kvalitet. 

Beboerne siger:  

• ” Det er god gammeldags dansk mad med sauce og kartofler”. 

• ”Frokosten er god, men aftensmaden er for ensformig, nogle gange får vi 
kylling tre gange på en uge”. 

• ”Den er for det meste god, med der er en modbydelig tyk sovs”. 

• ”Den er ind imellem god – den kan spises, men man hungrer ikke efter 
den”. 

• ”Den varme mad er ok, men den kolde mad er der for lidt af”. 

Tilsynets samlede vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at der i forhold til en ambulant undersøgelse for en beboer ikke er sikret tilstrække-
lige forhold, idet beboeren har haft en meget ubehagelig oplevelse. Det er tilsynets vurdering, at bebo-
eren grundet helbredsmæssige udfordringer ikke kan mestre en ambulant undersøgelse alene, og at der 
fra Lærkebos side burde være arrangeret, at pårørende eller en medarbejder var med under undersø-
gelsen.  
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• ”Det er helt almindelig dansk mad, der er ikke grund til at brokke sig over 
det”. 

• ”Kødet er tørt og sejt”. 

En beboer nævner, at maden ikke er pyntet, og at der ikke gives mulighed for 
dette. Beboeren er af den overbevisning, at det vil fremme appetitten, hvis maden 
så lidt mere indbydende ud. To beboere oplever, at frokosten er meget afmålt og 
mindre god. To beboere kender ikke til muligheden for at få indflydelse på målti-
det.  

Andre beboere siger: 

• ”Jeg er utrolig kræsen, og hvis jeg siger; ”Det kan jeg ikke lide’, så spør-
ger de, om jeg kunne tænke mig noget andet”. 

• ”Der bliver lyttet – men de får maden ude fra – så jeg ved ikke, hvor me-
get der sker”. 

Flere beboere nævner, at der er mulighed for at udtrykke sin mening om maden på 
beboer- pårørendemøderne, hvor der også har været en kok repræsenteret, som 
man kunne stille spørgsmål til. En beboer har oplevelsen af, at det ikke gør en for-
skel. En anden beboer har været med i et madudvalg, men beboeren oplever ikke 
opbakning fra medbeboerne. 

 

I forhold til stemningen i forbindelse med måltidet oplever nogle beboere stemnin-
gen ved måltidet som hyggelig, og de finder det rart at sidde ude sammen med de 
andre beboere, hvor der er nogen at snakke med. Flere nævner dog, at der kan 
være meget stille ved måltidet. En beboer oplyser, at medarbejderne er ude på 
stuerne og arbejde, og derfor kan de ikke deltage ved måltidet. En anden beboer 
synes, at medbeboerne er en del ældre end beboer selv, og at dette gør stemnin-
gen ved måltidet lidt stille. 

Beboerne nævner: 

• ”Vi sidder fem tavse mennesker. Indimellem er der medarbejdere til 
stede, de gør, hvad de kan”. 

• ”Stemningen er fin nok – vi sidder seks gutter sammen”. 

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 hygiejne, doku-
mentation og medicin. 

Medarbejderne fortæller, at journalgennemgang (audit) er et område, der har væ-
ret fokus på.  

Det er medarbejdernes oplevelse, at auditeringen bidrager med væsentlige fund. 
Det er medarbejdernes oplevelse, at dette blandt andet skyldes, at der ikke har 
været sygeplejersker i alle afdelinger gennem en periode. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever madens kvalitet meget forskelligt.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt ikke oplever at blive inddraget i forhold til deres oplevelser og 
ønsker omkring maden. Beboerne oplever, at deres udsagn ikke resulterer i ændringer. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med måltiderne på Lærkebo. Flere beboere nævner 
dog, at måltiderne er meget stille.  
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Sygeplejerskerne udfører forskellige auditeringer, som har været fulgt op af indivi-
duel undervisning af udviklingssygeplejersken.  

Der afholdes ugentlige kvalitetsmøder, hvor fejl og mangler tydeliggøres gennem 
data fra audits. Her findes de relevante emner, som afdelingerne skal se nærmere 
på.  

En medarbejder oplyser, at der er et kontinuerligt arbejde omkring dokumentatio-
nen, hvor der har været mange udfordringer. Medarbejderne oplyser, at der ikke 
har været tilstrækkelig undervisning i dokumentationsarbejdet, og medarbejderne 
efterspørger undervisning  

På medicinområdet benyttes data også til at styre kvalitetsarbejdet. 

I øjeblikket er der særligt fokus på at få dokumenteret effekt af pn medicin, da 
det opleves, at denne ikke altid bliver beskrevet. En afdeling arbejder forsøgsvis 
med at sikre, at tidspunktet for den ordinerede medicin tilpasses beboerens indivi-
duelle behov. Der arbejdes med ’Safety-Cross’ (Et tjeklistesystem, lavet for at øge 
patientsikkerheden), og morgenmedicinen gives af morgenvagten. 

I hygiejneindsatsen er der ekstra fokus på at skifte handsker og spritte hænder 
mellem skiftene samt benytte forklæde i plejen. Uddannelsessygeplejersken har 
undervist i hygiejne og har krydret undervisningen med små sjove tests.  

I forhold til aktiviteter spørger tilsynet ind til, hvordan der arbejdes med området. 
Medarbejderne oplyser, at der fortsat ikke er så mange aktiviteter som tidligere. 
Medarbejderne nævner banko, træning og stolegymnastik, som de gennemgående 
aktiviteter.  

En medarbejder oplyser, at beboerne savner aktiviteter, og at der bør sættes fo-
kus på dette. På en anden afdeling oplyser, at der er ansat en pædagog, som står 
for aktiviteterne i afdelingen. Generelt er det svært at få beboerne i gang med ak-
tiviteter efter den lange nedlukning.  

Direkte adspurgt om, hvordan der arbejdes med utilsigtede hændelser, oplyser 
medarbejderne, at de oplever, at der indrapporteres mange UTH. Sygeplejer-
skerne indberetter UTH, og det er især, når medicin ikke er givet, tryksår som 
stammer fra hospitalet og urinvejsinfektioner, der indberettes. Sygeplejerskerne 
kan ud fra data konstatere, at der særligt er mange urinvejsinfektioner i perioder 
med mange vikarer, og de mistænker manglende kendskab til hygiejniske princip-
per som hovedårsagen. 

På en afdeling har der været fokus på utilsigtede hændelser i 14 dage, og medar-
bejderne oplyser, at det i en kort periode blev bedre. En medarbejder oplever dog 
fortsat, at der er udfordringer på området. 

Medarbejderne oplyser, at der ikke arbejdes med tilbagemelding og læring på om-
rådet, men at dette er et stort ønske hos medarbejderne. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, der har betydning for at sikre den respekt-
fulde kommunikation og adfærd. Medarbejderne nævner fx følgende fokus: 

• Øjenkontakt. 

• Opmærksomhed på kropssprog og fysisk berøring. 

Tilsynets samlede vurdering – 2  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har viden om Lærkebos kvalitetsarbejde.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne efterspørger mere undervisning i forhold til dokumentationsarbej-
det, og de ønsker at få skabt mere læring omkring arbejdet med utilsigtede hændelser.  
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• Personcentret omsorg, ud fra Tom Kitwoods teori. 

• Benytte relationsarbejde – livshistorier. 

• Møde beboerne i øjenhøjde. 

• Være opmærksom, lige fra man træder ind ad døren. 

• Anerkende beboeren. 

En medarbejder beskriver vigtigheden af at udvise respekt for beboernes privatliv 
ved altid at banke på døren, før man træder ind i boligen. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne kommer med eksempler på, hvordan borgerinddragelse og selvbe-
stemmelse respekteres ud fra en dialog om beboernes individuelle ønsker. Fx er 
der nogle beboere, der ikke ønsker en mand i plejesituationen, hvilket respekte-
res, selv om det kan give logistiske udfordringer. 

En beboer vil fx helst stå op ved håndvasken for at blive vasket, men hvis beboe-
ren får en faglig forklaring på, at dette ikke er hensigtsmæssigt, accepteres dette 
næsten altid af beboeren. 

Leder indkalder altid til indflytningssamtale med beboeren og pårørende, hvor 
praktiske informationer gennemgås. Det er ofte kontaktperson, sygeplejerske og 
leder, der deltager i disse samtaler. 

Det er altid sygeplejersken, der modtager en ny beboer, og der laves en sygepleje-
faglig udredning, livshistorie og besøgsplan, som tager udgangspunkt i beboerens 
ønsker. I forhold til selvbestemmelsesretten oplyser medarbejderne, at den altid 
overholdes. Der benytter motivation og guidning, hvis beboerens ønske ikke vurde-
res faglig korrekt og hensigtsmæssigt, men som udgangspunkt følges beboerens øn-
ske altid.  

To medarbejdere oplever, at klippekortet bliver anvendt, mens en medarbejder 
oplyser, at klippekortet ikke findes mere.  

Der er mulighed for, at beboerne selv ønsker små aktiviteter. Dette dokumenteres 
under ’praktisk information’ i Cura. En anden medarbejder mener, at det skal skri-
ves under handlingsanvisningen. Medarbejderne oplever, at området nok kan kvali-
ficeres.  

Medarbejderne reflekterer sammen med tilsynet omkring klippekortsordningen.   

Rehabilitering Medarbejderne redegør for principper for den rehabiliterende tilgang. Medarbej-
derne oplyser, at beboerne skal bruge deres ressourcer i det omfang, det er mu-
ligt, og beboerne opfordres til dette med faglige begrundelser. 

Der har tidligere været fast tilknyttet fysioterapeuter og ergoterapeuter på pleje-
hjemmet. Disse er nu centraliseret i ’Sundhedshuset’ og kommer i stedet på faste 
dage. Den nye arbejdsgang er ved at blive implementeret, hvilket medarbejderne 
er glade for. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne oplyser, at de kommunikerer med hospitalet gennem indlæggelses- 
og udskrivelsesrapporterne, og de oplever, at der altid er telefonisk dialog med 
hospitalet. 

Medarbejderne oplyser, at de ved særlige behov ledsager beboerne ved hospitals-
besøg, hvis der ikke er mulighed for, at en pårørende kan ledsage.  

I forhold til samarbejdet med fysioterapeuterne og ergoterapeuterne er der netop 
kommet en ny arbejdsgang, hvor de kan kontaktes via omsorgssystemet. Tidligere 
var der tværfaglige konferencer på plejehjemmet, hvilket medarbejderne har et 
stort ønske om at kunne opstarte igen. 

Der arbejdes med e-tavler, og der triageres hver uge. Det er sygeplejersken eller 
social- og sundhedsassistenten, der står for dette i et samarbejde og samråd med 
beboerens kontaktperson, hvis der er behov for dette.  

Når medarbejderne møder ind, forholder de sig til triage-tavlen og orienterer sig i 
Cura om eventuelle ændringer. Medarbejderne sparrer dagligt på morgen-/frokost-
møder, hvor vidensdeling kan finde sted. 
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Medarbejderne oplyser, at der altid sikres samtykke gennem dialog med beboerne. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver faktorer, der skaber tryghed hos beboerne: 

• At der er kontinuitet og stabilitet i hverdagen. 

• At medarbejderne har en respektfuld adfærd. 

• At der er en åben dialog. 

• At der hilses på beboeren. 

• At nødkaldet besvares hurtigt.  
 

I forhold til beboernes sikkerhed beskriver medarbejderne flere indsatsområder: 

• Forebygge urinvejsinfektioner (hyppige bleskift, tilbyde nedre pleje, sikre 
rigelig med væske).  

• Overholde de hygiejniske principper. 

• Forebygge fx fald – få udarbejdet APV. 

• Registrere utilsigtede hændelser. 

• Tidlig opsporing. 

Medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at dagens opgaver planlægges efter de ressourcer, der 
er til rådighed på dagen, beboernes kompleksitet i plejen, beboernes tilstand, øn-
sker og behov og medarbejdernes kompetencer. Medarbejderne oplever, at plan-
lægningen går godt, og at der planlægges dagen før. Der tages hensyn til de afta-
ler, som beboerne har.  

Ved observation af en ændring i en beboers status udføres TOBS, der læses tilbage 
i dokumentationen og evt. kontaktes sygeplejersken 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne anvender tablet, og der dokumenteres løbende på disse. Det kan 
dog være nødvendigt at foretage opsamling i dokumentationen sidst på dagen.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for en værdig kommunikation, og hvorledes bebo-
erne inddrages og har selvbestemmelse på Lærkebo. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder rehabiliterende som en naturlig del af plejen og støtten 
til beboerne. 

Tilsynet vurderer, at der er et struktureret og velfungerende tværfagligt samarbejde. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forskellige oplevelser af, hvordan klippekortet anvendes. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for og reflektere over, hvordan beboernes 
tryghed og sikkerhed understøttes. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration. 
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Der er mulighed for at trække sig tilbage i forhold til at dokumentere. Ved større 
dokumentationsopgaver sætter man sig på kontoret, men ellers kan man dokumen-
tere på fællesarealet eller i beboerens bolig.  

Det er muligt at søge sparring hos kollega, sygeplejerske eller leder, og der er altid 
god hjælp at hente. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne fortæller, at de anvender VAR som opslagsværk, og hertil er der 
mapper, hvor man kan se lokale instrukser og instrukser på KK-net. 

VAR anvendes til at holde sig orienteret på forskellige procedurer. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at det er kontaktpersonen, der udarbejder besøgspla-
nen, og at aftenvagten står for deres del af planen. Planen skal holdes opdateret 
ved ændringer. 

En god plan skal være tydeligt formuleret og give hjælp til at udføre plejen på den 
måde, som beboeren har behov for. Opgaverne, der skal leveres, skal beskrives i 
kronologisk rækkefølge.  

Under interviewet bliver medarbejderne opmærksomme på, at de udarbejder be-
søgsplanen på forskellig vis, og medarbejderne har indbyrdes en faglig refleksion 
over, hvor der kan skabes læring og udvikling på området.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne oplyser, at der anvendes handlingsanvisninger til ydelser på syge-
plejeområdet. Det er social- og sundhedsassistenterne og sygeplejersker, der udar-
bejder handlingsanvisningerne. Der skal være handlevejledende anvisning på opga-
vers udførelse. Medarbejderne henvender sig til sygeplejersken, hvis der er tvivl 
om en opgaves udførelse samt anvender deres lommekort. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

 Der er ikke opfølgning på observationer fra tilsynsdagen. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder efter arbejdsgange, der understøtter, at beboerne mod-
tager den nødvendige pleje og støtte.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne dokumenterer løbende, og at de har mulighed for faglig sparring. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til instrukser, vejledninger og procedurer. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for besøgsplanen og handlingsanvisningernes funk-
tion og anvendelse. 

Tilsynets samlede vurdering – ikke aktuelt 

Ikke aktuelt. 
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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 tilfredsstillende6gt 

• 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 

Der har været en mundtlig høringsproces, hvor anbefalingerne er gennemgået med leder, da hun ikke var 
til stede under tilsynet, grundet ferie. 

Der er ændret lidt i en anbefaling, jf. nye tilkomne oplysninger – som grundet GDPR-regler ikke er indsat i 
høringssvaret. 
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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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