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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 Valby 

Leder: Charlotte Jensen 

Antal boliger: 72 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 16. september 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets afdelingssygeplejerske og kvalitets-, udviklings- og uddannelses-
sygeplejerske 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

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

 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, 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 Langgadehus.  

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn. På plejehjemmet arbejdes der med 
relevante emner i kvalitetsarbejdet, og organiseringen understøtter plejehjemmets kvalitetsarbejde og 
fremadrettede udvikling. 

 

Under observationsstudier af hjælpen til personlig pleje/praktisk støtte og et frokostmåltid observerer til-
synet, at kommunikationen foregår i en respektfuld og anerkendende tone med beboerne. Under observa-
tionsstudierne udviser medarbejderne faglig forståelse for at sikre beboernes selvbestemmelse, og hjælpen 
tilbydes ud fra en rehabiliterende tilgang. Organiseringen af hjælpen sker på en særdeles tilfredsstillende 
måde. Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet ikke sker korrekt overholdelse af gældende ret-
ningslinjer for god håndhygiejne. Ligeledes observeres det under rundgang på fællesarealer, at en medar-
bejder anvender handsker, hvor dette ikke er nødvendigt.  

Tilsynet vurderer, at der er en hyggelig stemning på fællesarealer, og at der også her udvises en respektfuld 
og anerkendende kommunikation med beboerne. Plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, og på 
tilsynstidspunktet opleves der socialt samvær mellem beboere og medarbejdere. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 
Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes behov, og rengøringsstandar-
den i boliger og omkring beboernes hjælpemidler er særdeles tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at bebo-
erne oplever tilfredshed med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte, samt at der er god 
kontinuitet med tilknytning af kontaktperson. Det er dog tilsynets vurdering, at en enkelt beboer har ople-
velsen af ventetid på hjælpen om aftenen, og at beboeren efterspørger at have en mere fast kontaktperson. 
Beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbejdernes side. Tilsynet vurderer 
ligeledes, at beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og for deres personlige 
grænser. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever glæde ved at deltage i plejehjemmets aktiviteter. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har gode erfaringer med overgange mellem hospital og plejehjem. Beboerne 
føler sig godt modtaget, når de kommer hjem fra hospitalet, og de oplever, at medarbejderne følger godt 
op på deres helbredsmæssige situation efter en hospitalsindlæggelse. 

Tilsynet vurderer, at seks beboere oplever tilfredshed med madens kvalitet og rammerne herfor, mens to 
beboere oplever mindre tilfredshed. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at de samme to beboere særligt 
efterlyser, at mad-møderne genoptages, så de kan gøre deres indflydelse gældende. Ligeledes er det tilsy-
nets vurdering, at et par beboere oplever, at stemningen er lidt trist, og at der kun er sparsom dialog under 
måltiderne. Tilsynet vurderer, at det ledelsesmæssigt bør prioriteres at genoptage mad-møder, så beboerne 
får oplevelsen af medindflydelse i videst muligt omfang. Det er dog samtidigt tilsynets vurdering, at der 
ledelsesmæssigt generelt er et relevant fokus på at imødekomme beboernes særlige ønsker til menuen. 

 

Under gruppeinterview med medarbejderne beskrives der et godt kendskab til de prioriterede emner i kva-
litetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for, hvorledes der sikres respektfuld 
kommunikation og adfærd. Medarbejderne kan på særdeles tilfredsstillende måde redegøre for, hvorledes 
beboernes selvbestemmelsesret sikres, samt hvordan der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang og med 
et fokus på at sikre det tværfaglige samarbejde.  
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Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der skabes tryg-
hed og sikkerhed for beboerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan 
redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgangene i 
forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Medarbejderne har kendskab til VAR, samt hvor 
der kan søges instrukser og vejledninger, og de beskriver, at disse anvendes i det daglige arbejde. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har den faglige forståelse for arbejdet med besøgsplanen og 
handlingsanvisninger. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at en enkelt beboer har ople-
velsen af ventetid på hjælpen om aftenen, og at 
beboeren efterspørger en mere fast kontaktper-
son. 

 

Tilsynet anbefaler, at der som led i fremadrettet ud-
vikling rettes et ledelsesmæssigt fokus på, om der på 
plejehjemmet eventuelt er en generel udfordring i 
forhold til, at der er ventetid på hjælpen om afte-
nen. 

Tilsynet anbefaler, at der implementeres indsatser, 
så det sikres, at alle beboere er tilknyttet en fast 
kontaktperson.  

Tilsynet bemærker to situationer, hvor gældende 
retningslinjer for brug af handsker og korrekt 
håndhygiejne ikke følges konsekvent. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt italesæt-
tes over for medarbejderne, at der ikke skal anven-
des handsker i forbindelse med hjælp til indtagelse 
af et måltid, samt at der altid skal ske korrekt hånd-
hygiejne, når der skiftes handsker/aftages handsker. 

Tilsynet bemærker, at to beboere særligt efterly-
ser, at mad-møderne genoptages. 

Tilsynet bemærker endvidere, at et par beboere 
oplever, at stemningen er lidt trist, og at der kun 
er sparsom dialog under måltiderne.  

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt får høj 
prioritet at genoptage aktivitet omkring mad-møder 
for beboerne. Derudover er det tilsynets anbefaling, 
at der implementeres indsatser, så det sikres, at alle 
medarbejdere har den faglige forståelse for deres 
værtsrolle, så der sikres socialt samvær, dialog og 
trivsel under måltiderne. Tilsynet anbefaler herun-
der, at mulighederne for at ændre på beboersam-
mensætningen under måltiderne overvejes, så de be-
boere, der har behov for dialog med medbeboere, gi-
ves de optimale muligheder herfor og placeres på en 
måde, så de sidder sammen med andre, de taler 
bedre med.  
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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 

Sidste års tilsyn blev gennemført som et virtuelt tilsyn. Ved tilsynet blev der givet 
anbefalinger i forhold til dokumentationen og i forhold til en konkret beboers ople-
velser i forbindelse med tilbud om et ugentligt bad. 

Lederinterviewet gennemføres med nyansat kvalitets-, udviklings- og uddannelses-
sygeplejerske og en afdelingssygeplejerske.  

Plejehjemmet har løbende fokus på kvalitetssikring af dokumentationen ved gen-
nemgang af journaler og løbende dialog med medarbejderne om, hvorledes doku-
mentationen skal ske korrekt. I arbejdet med dokumentationen sikres medarbej-
derne gode muligheder for faglig sparring, og der tilbydes sidemandsoplæring ved 
behov. I forhold til anbefalingen relateret til en konkret beboers oplevelser i for-
bindelse med tilbud om ugentligt bad, udtrykkes overbevisning om, at der blev ta-
get hånd om situationen umiddelbart efter sidste tilsyn. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Under lederinterviewet får tilsynet oplyst, at de på plejehjemmet er optaget af at 
få introduceret nye medarbejdere inden for både pleje- og ledelsesområdet. Siden 
sidste tilsyn er der blandt andet blevet ansat ny leder, afdelingsleder og ny kvali-
tets-, udviklings- og uddannelsessygeplejerske. 

Plejehjemmet har gennem en længere periode haft en konstitueret leder indtil 
fastansættelsen af den nye leder, hvilket har givet en særlig travl periode, hvor 
flere opgaver skulle fordeles mellem medarbejderne og afdelingsledelsen.  

Pt. foregår der også et stort arbejde med implementering af en demensindsats, 
hvor der skal foregå screening og udføres beboerkonference. Plejehjemmet er godt 
i gang med processen, men de er dog stadig i den tidlige opstartsfase. 

Auditering af medicin har været løbende i proces, og de er stadig i gang hermed. 
Afdelingssygeplejersken beskriver, at de i en længere periode har været godt med i 
forhold til arbejdet med medicinaudits, og at de er langt fremme i processen. Afde-
lingssygeplejersken understreger, at medicinområdet dog er et af de emner, der 
skal være løbende fokus på som led i vedligeholdelse af kvaliteten i indsatserne. En 
gang ugentligt gennemføres audits på hver afdeling. I arbejdet med auditeringen 
konstateres få og mindre fejl i forhold til eksempelvis manglende angivelse af an-
brudsdato og dokumentation af effekten ved pn medicin. 

Plejehjemmets tidligere udviklingssygeplejerske har forestået opgaver relateret til 
indberetning og opfølgning på utilsigtede hændelser. Fremadrettet skal den nye 
kvalitets-, udviklings- og uddannelsessygeplejerske overtage denne opgave. Arbej-
det med indberetning af utilsigtede hændelser sker efter en fast arbejdsgang, som 
det altid har gjort. 

Før COVID-19 pandemien opstod, var plejehjemmet godt i gang med arbejdet om-
kring forbedringsindsatsen. Arbejdet hermed har dog ligget stille i nogen tid, idet 
de gældende restriktioner blandt andet har betydet, at de ikke kunne samle perso-
nalet eller afholde møder i det eksisterende Cura-team. Tilsynet får fremvist tavle 
med emner og indsatser, der har været i spil i forbindelse med forbedringsindsatsen 
– eksempelvis ses indsatser relateret til kortlægning af urinvejsinfektioner, medicin 
og dokumentationsindsats. Tilsynet får oplyst, at de er meget bevidste om hurtigt 
at få reetableret arbejdet med forbedringsindsatser. 
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På trods af COVID-19 har plejehjemmet fået implementeret e-tavler. E-tavler an-
vendes nu i det daglige arbejde. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

På plejehjemmet arbejdes der med kontaktpersonsordningen, hvor medarbejderne 
fungerer som kontaktperson for 3-4 beboere. 

Der arbejdes på tværs af afdelinger for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af de 
personalemæssige ressourcer i hverdagen. På plejehjemmet er de optagede af at 
sikre en ensartet tilgang til arbejdet. Dette gøres blandt andet ved at sikre et tæt 
tværfagligt samarbejde omkring arbejdet i Cura samt ud fra et fokus på, at der sker 
vidensdeling mellem personalet på tværs af afdelinger og på tværs i huset. 

Der er ansat en aktivitetsmedarbejder, som har særligt ansvar for planlægning og 
afholdelse af både fælles og individuelle aktiviteter for beboerne. Der udarbejdes 
hver måned et aktivitetsprogram, som uddeles til beboerne. Aktivitetsprogrammet 
hænges på afdelingernes opslagstavler, så tilbud om aktiviteter bliver synligt for 
alle. I arbejdet med aktivitetstilbud er fokus rettet på at sikre varierede tilbud, og 
på at beboernes ønsker hertil imødekommes. Det er ligeledes aktivitetsmedarbej-
derens ansvar at udgive plejehjemmets beboerblad. 

Plejehjemmets frivillige er efter covid-19 så småt ved at vende tilbage med tilbud 
om aktiviteter. De frivillige forestår aktiviteter som banko, gåture og socialt sam-
vær med beboerne. Det er ledelsens oplevelse, at de på plejehjemmet har et godt 
samarbejde med det lokale nærmiljø. Eksempelvis kommer der en mødregruppe på 
plejehjemmet.  

Samarbejdet med fysioterapeuter og ergoterapeuter beskrives som værende meget 
velfungerende. Det betragtes som et stort aktiv, at terapeuterne har til huse på 
plejehjemmet. Terapeuterne deltager i de tværfaglige konferencer, som afholdes 
hver måned på alle afdelinger. 

E-tavler bruges på morgenrapporten til gennemgang af beboerne. Det er erfarin-
gen, at e-tavler bidrager til at få et godt overblik over beboernes udvikling samt 
overblik over, hvor der er behov for en særlig opmærksomhed. I arbejdet med e-
tavler er der ikke tale om en egentlig triagering, idet plejehjemmet endnu ikke er 
opstartet hermed. 

Kommunens Livinglab har til huse på plejehjemmet. Plejehjemmet deltager i af-
prøvning af forskellige teknologiske hjælpemidler. På en afdeling har de afprøvet 
den intelligente drikkekop – en nudging kop med underskål og lys indbygget. Kop-
pen kan indstilles til at hilse på beboeren og motivere vedkommende til at drikke. 
Senere skal der ske afprøvning af en såkaldt ”Aqua-time” kop, som kan måle væ-
skeindtagelsen. 

 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn. 

Det er tilsynets vurdering, at der på plejehjemmet arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter plejehjemmets kvalitetsarbejde og udvikling. 
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Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Der ønskes særlig opmærksomhed på den stemning, som tilsynsførende oplever un-
der rundgang på plejehjemmet. 

 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder hilser på beboer og siger godmorgen. Medarbejder fortæller, at det 
er tid til at stå op. Beboer ligger roligt i sengen og svarer ikke. Medarbejder tilta-
ler beboer ved fornavn. Under plejen er der kun sparsom dialog, som omhandler 
de opgaver, der udføres. Medarbejder er yderst opmærksom på beboers kropssprog 
og verbale udsagn. Medarbejder har en rolig tilgang og taler til beboeren i en ven-
lig og anerkendende tone. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. 
Der er kun sparsom dialog indbyrdes mellem beboerne.  

I starten af måltidet er medarbejdernes dialog med beboerne primært relateret til 
frokostmåltidet. Medarbejderne stiller spørgsmål om beboernes tilfredshed med 
maden, og om de ønsker mere at spise, eller om de har brug for hjælp til noget. 

Senere under måltidet taler beboerne og medarbejderne om forskellige hverdags-
oplevelser. Der tales hyggeligt sammen og grines lidt indimellem. Medarbejderne 
har fokus på at holde dialogen i gang, så der sikres oplevelsen af socialt samvær 
under måltidet. 

En beboer giver udtryk for glæde ved, at der i dag serveres roastbeef, og beboeren 
kommenterer på, at det er dejligt med forandring. Beboeren har svært ved at 
skære pålægget over og tilbydes at få en anden kniv og gaffel. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen italesætter løbende sine handlinger over for beboeren og spørger 
flere gange ind til beboers accept. Dette på trods af, at beboeren ikke svarer. Be-
boeren virker rolig og afslappet under hele forløbet. Enkelte gange giver beboeren 
lyd fra sig, hvortil medarbejder i en rolig tone anerkender beboeren.  

Forløbet gennemføres på rutineret vis og bærer præg af, at medarbejderen har et 
stort kendskab til beboeren.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

I måden maden anrettes og serveres på, sikres beboerne valgmuligheder. 

Medarbejderne går rundt med fade og på en venlig måde vises fadet for beboerne, 
og der spørges ind til, hvad beboerne måtte ønske. 
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Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Beboeren har kun sparsomme ressourcer, men beboer gives mulighed for at del-
tage i det omfang, som beboer har ressourcer til. Fx ses det, at medarbejder be-
der beboer om at stække benene ud. Medarbejderen afventer, at beboeren udfø-
rer handlingen, og roser herefter beboeren for sin indsats. Under den øvre påklæd-
ning deltager beboeren aktivt ved at række medarbejder sin hånd og tage hovedet 
frem, da trøjen skal på. Medarbejderen takker beboeren for hjælpen og anerken-
der beboeren for indsatsen. Også under tandbørstningen ses et aktivt samarbejde 
ved, at beboeren åbner munden og følger medarbejderens instrukser.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne klarer selv de opgaver omkring måltidet, de magter. 

En beboer får lidt ekstra støtte til indtagelse af måltidet. En medarbejder sætter 
sig ved siden af beboeren og hjælper til, når det er nødvendigt. Medarbejder spør-
ger eksempelvis på en venlig måde, om hun må låne beboerens gaffel for at 
hjælpe, eller om hun må tørre beboerens mund. 

På bordene er der dækket op med dækkeservietter, små kander og blomster. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen indleder besøget med at klargøre alle remedier, så der sikres et 
hensigtsmæssigt forløb uden unødige afbrydelser. Hjælpen udføres i det tempo, 
der passer beboeren. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Tre medarbejdere er i den fælles spisestue under måltidet. Medarbejderne hjæl-
per hinanden med at få anrettet og serveret maden for beboerne. Herefter sætter 
de sig ned ved bordene. To af medarbejderne sætter sig ved siden af beboere, 
som har brug for støtte til indtagelse af måltidet. 

Den tredje medarbejder rejser sig hurtigt igen fra bordet for at lave en kop te til 
nogle af beboerne, som har ønsket dette. Teen serveres sammen med smørrebrø-
det, og herefter sætter medarbejderen sig ned ved bordet igen. 

Der udføres ikke praktiske opgaver under måltidet. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudierne foregår respektfuld og anerkendende dialog med 
beboerne. Under observationsstudierne udviser medarbejderne faglig forståelse for at sikre beboernes 
selvbestemmelse, og hjælpen tilbydes ud fra en rehabiliterende tilgang. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der sker en særdeles tilfredsstillende organisering af hjælpen til personlig pleje og 
måltidet. 
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje: 

Beboeren har ikke ressourcer til at deltage aktivt i de praktiske opgaver. Disse ud-
føres derfor af medarbejderen ud fra relevante faglige retningslinjer. Der foreta-
ges aftørring af alle overflader, oprydning og sengeredning.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der udføres ikke praktiske opgaver under måltidet. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen ifører sig korrekte værnemidler, inden plejen påbegyndes.  

Beboeren har inden plejen fået medicin og morgenmad. Medarbejderen oplyser, at 
der heri er muskelafslappende medicin, så plejen kan gennemføres så hensigts-
mæssigt som muligt. Beboeren ligger med bøjede arme og ben under det meste af 
plejen, fraset de tidspunkter, hvor medarbejderen aktivt beder beboeren om at 
strække enten arme eller ben. Medarbejderen anvender en fast pude mellem be-
boerens ben, så hun kan foretage nedre hygiejne.  

Der anvendes vendelagen under plejen. Beboeren har lidt rødme bagpå, som smø-
res med barrierecreme. Efterfølgende støttes beboeren med nedre påklædning. 
Beboeren liftes i kørestol, hvorefter medarbejderen sikrer sig, at beboeren sidder 
godt.  

Beboeren støttes med øvre påklædning og tandbørstning. Herefter køres beboeren 
ind i stuen og sættes foran vinduet, så beboeren kan se de legende børn. Medar-
bejderen støtter herefter beboeren med lidt at drikke. Efter at medarbejderen har 
foretaget praktiske opgaver i boligen, køres beboeren ud i køkkenet, hvor beboe-
ren sættes foran fjernsynet og støttes i at få noget at drikke. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderen under forløbet skifter handsker på korrekt 
vis, men at der ikke foretages korrekt håndhygiejne mellem handskeskift. Ved ef-
terfølgende refleksion redegør medarbejderen på korrekt vis for, at der skal fore-
tages håndhygiejne i forbindelse med handskeskift. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af to etager, som begge har en hjemlig indretning, svarende 
til målgruppen. Indretningen er indbydende og giver mulighed for sociale aktivite-
ter og hyggeligt samvær. Dette kan fx ske i afdelingens køkken alrum, som er ind-
rettet med både spisestue og fjernsynsstue.  

På afdelingerne ses motionscykler og håndcykler, så beboerne kan træne.  

Enkelte steder på plejehjemmet ses der en demensvenlig indretning. Fx er der på 
en afdeling lavet et busstoppested tæt ved elevatoren, og i haven ses forskellige 
”demens-venlige dyr”, såsom en ko og en hest.  

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte på en meget tilfredsstillende måde 
tager udgangspunkt i beboerens ønsker, vaner og behov. Tilsynet vurderer ligeledes, at det under ple-
jen sikres, at beboeren oplever tryghed og velvære ved at modtage hjælpen. 

Tilsynet vurderer dog, at der ikke sker korrekt håndhygiejne i forbindelse med handskeskift. 
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Medarbejderne tiltaler beboerne ved navn og hilser venligt på alle, de møder. 
Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere forgår på en venlig, anerken-
dende og respektfuld vis. Der observeres en god stemning på afdelingerne. 

Tilsynet observerer fx en situation, hvor en medarbejder kommer ud i køkkenet, 
hvor tre beboere er samlet. Medarbejderen siger godmorgen til hver enkelt beboer 
ved først at sige beboerens navn og herefter godmorgen.  

Medarbejderne udviser respekt for beboernes privatliv og personlige grænser. 
Dette gøres fx ved, at der ikke deles personfølsomme oplysninger på fællesarea-
lerne og ved, at medarbejderne banker på døren til boligen og afventer beboernes 
accept.  

Under morgenmåltidet observerer tilsynet, at tre mandlige beboere er samlet om-
kring morgenmåltidet. Beboerne fortæller til tilsynet, at de hygger sig. 

På en afdeling observeres det, at en beboer selv er ved at gøre sin morgenmad 
klar. Beboeren står i køkkenet og er ved at finde tallerken og havregryn frem. 

 

På tilsynets rundgang observeres det, at en medarbejder anvender handsker i en 
situation, hvor en beboer hjælpes med indtagelse af morgenmaden. 

Sociale aktiviteter Ved indgangen til plejehjemmet og på hver afdeling ses en informationstavle. Her 
kan tilgås informationer om forskellige aktiviteter. Der er blandt andet invitation 
til fællesbanko og gudstjeneste. Af aktivitetsoversigten, som også hænger på tav-
len, ses aktiviteter som yoga, billardklub, tur og gymnastik.  

Tilsynet observerer, at en fysioterapeut inviterer en beboer til at deltage i gymna-
stik. Beboer ønsker ikke at deltage, hvilket respekteres efter lidt forskellige forsøg 
på motivation.  

 

Overalt på plejehjemmet er der en rolig stemning. I formiddagstimerne er flere 
beboere samlet på fællesarealerne. Der er synligt personale, som enten er optaget 
af praktiske opgaver, eller som indgår i hyggeligt samvær med beboerne. Fx obser-
veres det, at en medarbejder sidder og drikker kaffe sammen med nogle enkelte 
beboere.  

En beboer sidder sammen med to medarbejdere på kontoret. Beboeren er glad for 
samværet. Samme beboer observeres senere, hvor hun går tur med en medarbej-
der hånd i hånd.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at der er en hyggelig stemning på fællesarealer, og at der udvises en respektfuld og 
anerkendende kommunikation med beboerne. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, og at der er socialt samvær 
mellem beboere og medarbejdere. 

Det er tilsynets vurdering, at der i en enkelt situation sker unødvendig brug af handsker i forbindelse 
med støtte til en beboers indtagelse af morgenmåltidet. 
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3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne beskriver alle, at de har det godt på plejehjemmet, og at de er trygge 
ved at bo her.  

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Jeg er utrolig glad for at bo her. Har lige været på hospitalet og glæ-
dede mig meget til at komme hjem igen” 

• ”Jeg har det nøjagtig lige så godt, som jeg selv vil” 

• ”Jeg er glad – det er, som jeg lige havde håbet, at det var” 

• ”Her er hjemligt, og boligerne er hyggelige” 

• ”Vi lever meget godt” 

• ”Jeg kan faktisk ikke have det bedre. Jeg tror, at det er det bedste sted, 
jeg er kommet hen”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever, at de har selvbestemmelse og medindflydelse på egen hverdag. 

En beboer fortæller, at han selv bestemmer, hvad tid han går i seng, hvad tid han 
står op, hvilken dag han går i bad, og hvornår der skal skiftes undertøj. En anden 
beboer fortæller, at hun har fået et brev, hvor der er mulighed for at komme til 
orde og have indflydelse.  

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Jeg bliver taget med til alle beslutninger” 

• ”Der er visse regler, som man skal overholde. Og det er fint nok. Men de 
siger, at jeg bestemmer selv” 

• ”Det er en institution, og det bliver det ved med at være”. Beboeren me-
ner ikke det som noget negativt, og beboer pointerer, at der er nogle ram-
mer, man skal leve inden for. 

• ”Vi kan næsten komme og gå, som vi vil” 

• ”Jeg vil selv administrere min medicin, og det har medarbejderne accep-
teret nu. De kommer og spørger, om jeg har taget medicinen”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Syv ud af otte beboere oplever, at de får den hjælp til personlig pleje, som de har 
brug for, og at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Der er altid mulighed for 
at få hjælp, hvis de har brug for det.  

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”De gør det, de skal – de gør det udmærket” 

• ”Det tror jeg bestemt, at jeg får”. 

• ”Det vil jeg sige ja til, men jeg kræver heller ikke så meget”. 

• ”Kvaliteten er helt i top. Jeg kan kun tale godt om det”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 
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En beboer er mindre tilfreds med hjælpen om aftenen. Beboeren beskriver, at 
medarbejderne har meget travlt om aftenen, og at dette påvirker kvaliteten af 
hjælpen. Beboeren oplever, at hun nogle gange venter lidt længe på hjælpen. 

Beboerne oplever, at de gør de ting selv, som de kan, og at der bliver lyttet og 
fulgt op på, hvordan hjælpen skal udføres. En beboer understreger, at medarbej-
derne både støtter beboeren i at anvende ressourcer, men at de også udviser for-
ståelse for de ting, som beboeren ikke kan klare. Dette har stor betydning for be-
boeren. En anden beboer fortæller, at hendes familie har skrevet om hendes liv, 
ønsker og vaner i en bog.  

Beboere kommer med følgende udsagn: 

• ”Jeg laver det hele selv” 

• ”Jeg er 100 år, men jeg går selv i bad og vasker mig selv” 

• ”Jeg er 90 år, så det er begrænset med ressourcerne. Men jeg kan da selv 
tage strømper på”  

• ”Jeg vasker mig selv” 

• ”Jeg sikrer selv, at jeg gør det, jeg kan”. 

 

Beboerne oplever at få medicin på de tidspunkter, som de skal. En beboer kommer 
med følgende udsagn: ”Så godt som altid - 99% af tiden”. En anden beboer itale-
sætter, ”Jeg får piller hver dag, og de kommer på de rigtige tidspunkter”. 

 

Flere af beboerne har vanskeligt ved at svare på spørgsmålet om, hvor de vil gå 
hen med deres utilfredshed. Nogle vil måske gå til lederen, mens andre vil sige det 
til medarbejderne. Flere beboere udtrykker, at der ikke er noget at klage over. 

Observation Tilsynet observerer, at rengøringsstandarden i boligerne er særdeles tilfredsstil-
lende. Ligeledes ses renholdelse af hjælpemidler. 

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

Kontinuitet i støt-
ten 

Syv ud af otte beboere giver alle udtryk for at have en kontaktperson eller nogle 
enkelte faste medarbejdere, som kommer og hjælper dem. Beboerne beskriver, at 
der kan komme andre, ved fx sygdom, men de beskriver forståelse for, at det kan 
ske.  

Beboerne har oplevelsen af, at medarbejderne ved, hvilken hjælp der skal leveres.  

En beboer beskriver, at medarbejderne cirkulerer, hvilket gør, at hun nu har fået 
en ny kontaktperson. Det er hun lidt ked af, selv om den nye kontaktperson også 
virker sød.  

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Vi har faste’, og det er fint, men der kan komme medarbejdere fra an-
dre afdelinger” 

• ”Der er en, som jeg kender, og som jeg altid kan henvende mig til”  

• ”Jeg har lige haft en, som jeg var så glad for, men nu kommer der en an-
den” 

• ”Hun gør det, jeg siger” 

• ”Det er de samme medarbejdere, jeg møder. Jeg kan navnene på næsten 
dem alle”. 

 

En beboer oplever, at der kommer mange forskellige medarbejdere ind til hende. 
Beboeren har en kontaktperson, men beboer har ikke set vedkommende længe. 
Det er beboerens oplevelse, at kontaktpersonen bliver sendt rundt i hele huset. 

Beboerne har vanskeligt ved at svare på spørgsmål omkring aftaler, men de giver 
ikke udtryk for, at der ikke bliver fulgt op på aftaler.  
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever alle, at medarbejderne taler til dem i en venlig og respektfuld 
tone.  

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

- ”De taler på en fin måde. De griner med mig, og det er meget godt” 
- ”De taler pænt til mig. Den ros skal de have” 
- ”Jeg har aldrig oplevet andet end en god tone”. 

 

Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og for de-
res personlige grænser. En beboer udtrykker eksempelvis; ”Hvis man ikke vil have 
noget ud, så er det det”.  

 

Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter og samvær, som de deltager i. Bebo-
erne deltager i aktiviteter, som de selv ønsker det. En beboer fortæller, at der er 
en skøn have, som medarbejderne kører hende ned i. Det kan dog være svært at 
komme i haven med kørestolen. Samme beboer viser aktivitetsoversigt frem og 
fortæller, at der er mange forskellige og gode aktiviteter.   

En beboer har tidligere deltaget i mange aktiviteter, såsom billard og banko, men 
beboer oplever, at han ikke rigtig gider mere, hvilket respekteres. 

Beboere kommer med følgende udsagn: 

• ”De laver alt muligt – altså aktiviteter. Men det gider jeg ikke deltage i” 

• ”Her er noget hver dag – jeg er mest interesseret i yoga og gymnastik” 

• ”Vi kører ud en gang imellem i en stor bus og spiser mad. Det nyder jeg” 

• ”Det kniber med gymnastikken, fordi jeg har de dårlige ben” 

• ”Når de laver noget her, så vil jeg gerne være med”  

• ”Der er stolegymnastik og banko i dag”. Beboeren beskriver, at mange ak-
tiviteter har et træningsformål, og beboer glæder sig herved. Beboeren 
fremviser en aktivitetsplan, som hun bruger til at følge med i, hvad der 
sker på plejehjemmet. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes be-
hov. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at rengøringsstandarden i boliger og omkring beboernes hjæl-
pemidler er særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tilfredshed med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og 
praktisk hjælp, samt at der er en god kontinuitet med tilknytning af kontaktperson. 

Tilsynet vurderer dog, at en enkelt beboer har oplevelsen af ventetid på hjælpen om aftenen, og at be-
boeren efterspørger en mere fast kontaktperson. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbejder-
nes side. Tilsynet vurderer ligeledes, at beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres 
privatliv og for deres personlige grænser. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever glæde ved at deltage i plejehjemmets aktiviteter.  



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET LANGGADEHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
16 

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

Emne Data 

Overgange Fire beboere har erfaring med overgange mellem hospital og plejehjem.  

En beboer skal på hospitalet den efterfølgende dag, og beboer fortæller, at der er 
en medarbejder, som tager med beboeren på hospitalet, hvilket beboeren er glad 
for. 

En anden beboer fortæller også om en gang, hvor beboeren havde en medarbejder 
med på et hospitalsbesøg. ”Det giver tryghed”, oplyser beboeren. 

En tredje beboer fortæller, at han var indlagt nogle dage. Beboer oplevede at 
blive taget godt imod, da han kom tilbage, og at alt var fint.  

En fjerde beboer fortæller, at hun blev godt modtaget på plejehjemmet efter en 
hospitalsindlæggelse. Beboeren oplever, at der gøres meget ud af at følge de ind-
satser, som der er blevet givet fra hospitalet. Beboeren giver eksempler på, hvor-
dan der er blevet fulgt op på ernæringsmæssige udfordringer og problemet med 
hævelse i benene. Beboerne fortæller, at medarbejderne har spurgt godt ind til, 
hvordan hun har det, og hvad hun har brug for efter hospitalsindlæggelsen. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Seks beboere beskriver maden med tilfredshed. Beboerne oplever, at maden er va-
rieret og har en god kvalitet. Beboerne udtrykker blandt andet: 

• ”Den er fin og varieret, og man kan bestille ekstra” 

• ”Maden er rigtig fin. Der er en masse, jeg ikke kan tåle, og så får jeg no-
get andet” 

• ”I det store hele godt” 

• ”Maden er dejlig. Der er ikke noget at sige der. Der er ikke sparet på det”  

• ”I det store hele er det meget fin mad, vi får. Jeg synes, den er veltilla-
vet” 

• ”Maden er udmærket, men nogle gange lidt for kraftig. Jeg tager på i 
vægt”. 

 

To beboere er mindre tilfredse med madens kvalitet. Beboerne udtrykker: 

• ”Maden står fint og flot i brochuren, men den er så trist. Vi er enige om, 
at der skal en ny kok på” 

• ”Det eneste der er at klage over her på stedet - er maden. Når vi får ma-
den, sidder vi og brokker os alle sammen. Der er alt for meget svinekød og 
for lidt salater og grønt. Men det kan nok ikke være anderledes på et ple-
jehjem”. 

 

Tilsynet drøfter de to beboeres oplevelser med ledelsen. Tilsynet får oplyst, at de 
på plejehjemmet er meget opmærksomme på at sikre medindflydelse på maden, 
og at de gør et stort arbejde for at indfri beboernes forventninger bedst muligt.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne har gode erfaringer med overgange mellem hospital og plejehjem.  

Tilsynet vurderer, at beboerne føler sig godt modtaget, når de kommer hjem fra hospitalet, og at med-
arbejderne følger godt op på beboernes helbredsmæssige situation efter en hospitalsindlæggelse. 
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Ledelsen oplyser blandt andet, at der på den faste madplan er sat små stjerner ud 
for de forskellige menuer, så beboerne kan se, at disse menuer er ønsket og valgt 
af beboerne selv. 

Derudover inviteres beboerne til at komme med deres ønsker og meninger om ma-
den – både på afdelingsniveau og under fælles møder. Køkkenlederen besøger på 
skift afdelingerne for at afdække beboernes ønsker og for at høre deres meninger.  

Fire beboere giver udtryk for, at de har mulighed for at komme med forslag.  

En beboer fortæller, at morgenmaden er lavet, som beboeren ønsker det. En an-
den beboer fortæller, at der bliver serveret snaps til silden, efter at en beboer 
spurgte om det, og at der er mulighed for at få en øl også. Tredje beboer fortæl-
ler, at der tages mange hensyn til hende, blandt andet fordi der er en masse, hun 
ikke kan tåle. En af beboerne fortæller, at vedkommende netop er valgt ind i be-
styrelsen. Tre øvrige beboere kommer med følgende udsagn: 

• ”Det er ikke så længe siden, at vi har lavet en liste over, hvad vi kunne 
tænke os, men jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det” 

• ”Der sker ligesom ikke noget. Det er det samme, vi siger hver gang – men 
det bliver ikke bedre”. Beboeren udtrykker, at hun håber, at mad-mø-
derne snart startes op igen. 

• ”Før Corona blev der afholdt mad-møder, hvor man kunne komme med øn-
sker”. Beboeren fortæller, at hun har talt med flere medbeboere om, at 
det ville være godt, hvis de kunne møde talstærkt op til et møde om ma-
den. 

 

Beboerne oplever generelt, at der er god stemning og god dialog under måltiderne. 
En beboer fortæller, at der på hendes afdeling er 9 ud af 12 beboere, der spiser 
sammen hver dag, hvilket bidrager til, at de lærer hinanden godt at kende. 

En anden beboer beskriver, at der under måltidet er et ”godt fællesskab”. 

To beboere beskriver dog, at de synes stemningen ved måltidet er lidt trist. Dette 
skyldes, at beboerne ikke rigtig har nogen, som de kan snakke med. En mandlig be-
boer fortæller, hvordan han sidder sammen med en masse kvinder, som dominerer 
samtalen. Den anden beboer beskriver, at mange medbeboere ikke kan deltage i 
dialog på grund af helbredsmæssige problemer. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at seks beboere oplever tilfredshed med madens kvalitet og rammerne herfor, mens 
to beboere oplever mindre tilfredshed. 

Tilsynet vurderer, at to beboere særligt efterlyser, at mad-møderne genoptages, så de kan gøre deres 
indflydelse gældende. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at et par beboere oplever, at stemningen er 
lidt trist, og at der kun er sparsom dialog under måltiderne.   

Tilsynet vurderer, at det ledelsesmæssigt bør prioriteres at genoptage mad-møder, så beboerne får op-
levelsen af at have medindflydelse i videst muligt omfang. Det er dog samtidigt tilsynets vurdering, at 
der ledelsesmæssigt generelt er et relevant fokus på at imødekomme beboernes særlige ønsker til me-
nuen. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET LANGGADEHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
18 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at de på plejehjemmet er optagede af at få hverdagen 
til at fungere normalt igen efter en lang periode med COVID-19. Medarbejderne 
fortæller, at alle beboere netop har fået den 3. vaccination dagen før tilsynet. 

Der arbejdes målrettet med at få etableret aktiviteter ud af huset, fælles arrange-
menter og møder med pårørende. Derudover er de ved at få genetableret den nor-
male mødestruktur for personalet. 

Medarbejderne beskriver, at det gennem sommeren har fyldt en del af få de 
mange nye vikarer og afløsere introduceret til hverdagens praksis på plejehjem-
met. Derudover beskriver medarbejderne, at de også har været optagede af, at 
der er kommet ny afdelingsleder på en afdeling. En af medarbejderne fortæller, at 
de dog på hendes afdeling ikke har været så berørte af personalesituationen, idet 
medarbejderne har været rimelig stabile, og at de derfor ikke har haft behov for 
at bruge vikarer i så stort et omfang. Medarbejderne reflekterer sammen over de 
udfordringer, de har stået over for gennem den sidste tid, og de beskriver blandt 
andet oplevelsen af, at det har været vanskeligt at fastholde en høj kvalitet i ple-
jen, idet der har været så mange vikarer og afløsere på nogle af afdelingerne. 
Medarbejderne er enige i, at det største fokus gennem den sidste tid primært har 
været på at sikre den daglige drift og beboernes trivsel i hverdagen. 

Medarbejderne italesætter, hvordan de på trods af COVID-19 restriktioner har haft 
fokus på kompetenceudvikling. En medarbejder fortæller, at der blandt andet har 
været online-kursus i relation til uddannelse af demensvejledere. Medarbejderne 
beskriver, at plejehjemmet arbejder med kommunens fokusemne omkring demens, 
og at flere beboere med demenssygdom er blevet screenet, og der har været af-
holdt beboerkonferencer. 

 

 

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: 

• Kommunikere i øjenhøjde. 

• Møde beboerne, hvor de er. 

• Tilpasse kommunikationen individuelt. 

• Bruge humor, når det er passende og relevant. 

• Bruge kropssprog og fysisk berøring. 

• Udtrykke sig i et anerkendende sprog. 

• Ikke udvise en stresset og fortravlet adfærd. 

 

En medarbejder beskriver vigtigheden af at udvise respekt for beboernes privatliv 
ved altid at banke på døren, før indgang til boligen. For nogle beboere er der lavet 
en særlig aftale om, hvordan medarbejderne skal komme ind i boligen, og disse af-
taler sikres overholdt.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. 
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Medarbejderen fortæller, at det er aftalt med nogle af beboerne, at medarbej-
derne bare skal åbne døren og sige ”Hej” med høj stemme, da beboerne har høre-
nedsættelse og alligevel ikke ville kunne høre en banken på døren. 

Medarbejderne beskriver, at nogle gange kan det give god mening, at de informe-
rer beboerne om, at de har lidt travlt, da det giver beboerne forståelse for, hvor-
for medarbejderne prioriterer, som de gør. Medarbejderne beskriver i den forbin-
delse fokus på, at beboerne ikke må føle sig til besvær, men altid skal forsikres 
om, at de nok skal få den hjælp, de har behov for. En medarbejder beskriver, 
hvordan det i pressede situationer kan være en god løsning og særdeles hensigts-
mæssigt at lave præcise aftaler med beboerne om, hvornår de kan forvente af få 
hjælp til en given opgave. Når der indgås aftaler med beboerne, er medarbejderne 
opmærksomme på, at aftaler altid skal overholdes for at fastholde det gode tillids-
forhold mellem beboerne og medarbejderne. 

Beboerinddra-
gelse, selvbestem-
melse og medind-
flydelse 

 

Beboerne medinddrages i, hvordan plejen ønskes planlagt. Ved indflytning afholdes 
der samtale med beboerne herom. Aftalerne justeres løbende efter behov og øn-
sker. Medarbejderne beskriver, at de føler, de gør sig meget umage med, at hjæl-
pen planlægges og udføres med udgangspunkt i, hvad beboerne ønsker og er vant 
til. I det daglige stiller de spørgsmål til beboerne, og de udfører hjælpen ud fra 
hensyntagen til deres svar. En medarbejder beskriver, at nogle beboere skal guides 
og instrueres lidt ekstra i en plejesituation, før de selv kan tage stilling.  

Medarbejderne oplever, at beboerne gives medindflydelse i forhold til maden. Un-
der morgenmåltidet vises beboerne eksempelvis, hvilke muligheder der er, og de 
træffer deres valg herudfra. Der afholdes mad-møder med deltagelse af beboere. 
En medarbejder beskriver oplevelsen af, at beboerne ofte ikke siger så meget på 
disse møder, men at de er bedre til at fremkomme med deres meninger, når de 
opholder sig på afdelingen og sidder midt i måltidet. Medarbejderne udtrykker be-
vidsthed om, at mange beboere formentlig er mere trygge i situationen, når de op-
holder sig på den afdeling, de bor på. 

Brunch og frokost kan laves afdelingsvis, og menuen herfor sker netop med ud-
gangspunkt i beboernes ønsker. Medarbejderne beskriver fokus på, at nogle bebo-
ere har brug for alternative tilbud eller særlige kostformer, og at der i disse situa-
tioner er et tæt og konstruktivt samarbejde med køkkenet. Det er medarbejdernes 
oplevelse, at køkkenpersonalet er meget åbne over for forslag. 

Brugen af klippekortsordningen har været sat på pause under COVID-19 ifølge med-
arbejderne. Plejehjemmet er nu i fuld gang med at oprette de sædvanlige ture ud 
af huset og aktiviteter omkring fælles arrangementer. Medarbejderne beskriver, at 
under COVID-19 har de været meget opmærksomme på at indfri beboernes behov 
for socialt samvær. Der har været mange tilbud om individuelle aktiviteter. Medar-
bejderne erkender, at de måske blot ikke har været så gode til at få disse doku-
menteret som en aktivitet i relation til klippekortsordningen. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, og at 
inddragelsen af beboernes ressourcer er en helt naturlig måde at arbejde på. 

Medarbejderne beskriver fokus på fastholdelse og vedligeholdelse af beboernes 
ressourcer gennem den daglige pleje og omsorg og gennem de aktiviteter, der til-
bydes på plejehjemmet. Medarbejderne nævner eksempler som tilbud om gang-
træning og stolegymnastik. 

Medarbejderne beskriver, at de på plejehjemmet har fokus på, at de gennem den 
rehabiliterende tilgang får beboernes hverdag til at fungere godt, da det har stor 
betydning og skaber tryghed i hverdagen, når beboerne selv gør det, de magter, 
har de rette hjælpemidler, og når de tilbydes aktiviteter og træning efter deres 
eget ønske. 
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Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, at det som regel er en social- og sundhedsassistent eller 
sygeplejerske, der tager imod, når en beboer udskrives fra hospitalet.  

Ved en beboers hjemkomst er der fokus på eventuelle ændringer i funktionsni-
veauet, og at plejen justeres herefter.  Der foregår tæt tværfaglig sparring med 
fysioterapeuter og ergoterapeuter om de indsatser, der skal igangsættes efter en 
hospitalsindlæggelse. Der udføres TOBS og rettes fokus på beboerens ernærings-
mæssige tilstand for at afklare, om der også her er behov for ændringer i kosten. 

Medarbejderne beskriver fokus på ajourføring af dokumentationen samt fokus på 
eventuelle ændringer i medicinen. En medarbejder oplyser, at det italesættes 
over for hospitalet, at de meget gerne må give medicin med hjem til tre dage, da 
det således kan sikres, at beboerne får den nødvendige medicin, og at plejehjem-
met får mulighed for at bestille eventuelle nye præparater hjem. 

Viden om beboernes støtte/forløb til tværfaglige samarbejdspartnere sker via do-
kumentationen og løbende faglig sparring.  

Der afholdes dagligt tavlemøder med gennemgang af beboerne. En gang om måne-
den afholdes tværfaglige konferencer med deltagelse af fysioterapeuter og ergote-
rapeuter. Aktivitetsmedarbejderen deltager på disse møder efter behov. En med-
arbejder beskriver, at også aktivitetsmedarbejderens observationer er vigtige for 
at skabe en helhedsorienteret pleje og omsorg for beboerne. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at det tværfaglige samarbejde bliver synligt for 
beboerne gennem den høje faglige kvalitet i leveringen af indsatser og ved, at alle 
faggrupper arbejder hen imod et fælles mål. Medarbejderne beskriver tværfagligt 
samarbejde med demensvejleder, forflytningsvejleder, ernæringsvejleder og lig-
nende. Derudover besidder plejepersonalet forskellige faglige kompetencer, som 
inddrages i plejen. Yderligere tænkes velfærdsteknologi og hjælpemidler ind i må-
den, hjælpen leveres på. Der arbejdes på tværs af afdelinger, hvilket giver gode 
muligheder for faglig sparring. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for faktorer, der har betydning for beboernes tryghed. 
Medarbejderne beskriver fokus på høj faglighed, faste rammer og struktur, konti-
nuitet i plejen, og at beboerne får hjælpen leveret på den måde, de er vant til. 

Medarbejderne beskriver opmærksomhed på, at det er individuelt fra beboer til 
beboer, hvad der skaber tryghed. Nogle beboere profiterer af at have fysisk kon-
takt eller hyppige små samtaler. 

En medarbejder beskriver, at beboere med demenslignende sygdomme kan profi-
tere af afskærmning for en stund for at genvinde trygheden. Medarbejderen be-
skriver et eksempel på, hvordan man på en afdeling har sat et lille bord lidt afsi-
des. Bordet bruges til at skærme to beboere, og handlingen har givet gode resulta-
ter. Beboerne kan på trods af afskærmningen stadig være en del af fællesskabet. 

I arbejdet med at skabe sikkerhed, og herunder det sundhedsfremmende og fore-
byggende arbejde, beskriver medarbejderne fokus på forebyggelse af tryksår, de-
hydrering og urinvejsinfektioner.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvorledes be-
boernes selvbestemmelsesret sikres. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende 
måde kan redegøre for den rehabiliterende tilgang og det tværfaglige samarbejde.  
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Medarbejderne beskriver brugen af hjælpemidler, værnemidler ved MRSA-infektio-
ner, mobilisering og trykaflastning samt brugen af væskeskemaer. En medarbejder 
beskriver, at de i arbejdet med velfærdsteknologien er ved at afprøve en særlig 
kop, der kan lyse, og som kommer med små beskeder, der motiverer og husker be-
boeren på at drikke. En ny kop, en såkaldt ”Aqua-time”, skal snarest afprøves 
ifølge medarbejderne. 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til udlevering af dispense-
ret medicin. Der beskrives en systematisk tilgang til opgaven, og hvordan udleve-
ring af dispenseret medicin altid sker med udgangspunkt i overholdelse af gæl-
dende instruks på området. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

God planlægning og fordeling af opgaverne sikrer, at plejen kan udføres hensigts-
mæssigt og uden afbrydelser ifølge medarbejderne. En medarbejder beskriver be-
tydningen af, at hun altid sikrer, at hun har de nødvendige remedier, før en pleje-
opgave opstartes, så det undgås, at hun forlader beboeren midt under en pleje. 

Medarbejderne oplever dog, at de ofte forstyrres af telefonopkald, der skal besva-
res, idet der på plejehjemmet arbejdes med telefonkæder. Medarbejderne ople-
ver, at der på visse dage kan være en del forstyrrelser på grund af telefonopkald. 

Medarbejderne redegør for arbejdsgange ved ændringer i beboernes tilstand. Med-
arbejderne beskriver blandt andet, hvordan der udføres TOBS og foregår faglig 
sparring med sygeplejersken, kolleger og visitationen. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Dokumentationen sker løbende for at sikre, at medarbejderne får dokumenteret, 
det de skal. Dokumentationen sker på tablets, som medarbejderne hele tiden har 
med sig rundt. Medarbejderne oplever, at de får dokumenteret, det de skal i løbet 
af dagen. Der opleves gode muligheder for faglig sparring, hvis de bliver i tvivl om 
noget i forbindelse med dokumentationsarbejdet. Medarbejderne beskriver spar-
ring med kolleger, sygeplejersker og superbrugerne på afdelingen. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Gældende vejledninger og instrukser bruges i det daglige arbejde og kan søges i 
mapper på kontorerne eller på kommunens net. VAR anvendes ligeledes som et 
dagligt arbejdsredskab. En medarbejder beskriver, at hun senest har søgt vejled-
ning i VAR i forbindelse med sondeskift. VAR anvendes også i oplæringen og uddan-
nelsen af elever. 

Medarbejderne fortæller, at alle retningslinjer i forbindelse med COVID-19 har væ-
ret samlet et sted på KK-nettet, hvilket har gjort det let at søge vejledning. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der skabes 
tryghed og sikkerhed for beboerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende 
måde kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af 
medicin. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for arbejdsgangene 
i forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til VAR, samt hvor der kan søges instrukser og vejled-
ninger, og at disse anvendes i det daglige arbejde. 
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Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Kontaktpersonen har ansvaret for udarbejdelse af besøgsplanen. Ligeledes er det 
kontaktpersonens overordnede ansvar at sikre ajourføring heraf. Medarbejderne 
pointerer, at det i princippet er alle medarbejderes ansvar at sikre den løbende 
ajourføring, når der opstår behov herfor. 

Besøgsplanen anvendes, når der skal udføres pleje for en beboer, man ikke kender 
så godt. Medarbejderne oplever, at kvaliteten af dokumentationen i besøgspla-
nerne er god, og beskrivelserne bidrager til, at de får et godt billede af beboerne. 

Medarbejderne beskriver, at der i udarbejdelsen af besøgsplaner er fokus på, at 
dokumentationen er handlevejledende og fyldestgørende, så alle kan udføre den 
pleje og omsorg, som beboerne har behov for og er vant til. 

Vikarer får stillet en tablet til rådighed og logger på med en vikarkode. Det itale-
sættes over for vikarerne, at de skal læse beboernes besøgsplan, før en plejeop-
gave opstartes. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne beskriver eksempler på, hvordan der arbejdes med handlingsanvis-
ninger i forbindelse med indsatser relateret til ernæring og sårpleje. Hvis der er 
tvivl om en opgaves løsning sikres den nødvendige sparring med en sygeplejerske. 
Medarbejderne oplever, at handlingsanvisningerne generelt er af rimelig god kvali-
tet, og at de får de oplysninger, de har brug for. 

Medarbejderne beskriver, at det er social- og sundhedsassistenter og sygeplejer-
sker, der udarbejder handlingsanvisninger.   

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har ingen bemærkninger hertil.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har den faglige forståelse for arbejdet med besøgsplanen 
og handlingsanvisninger. 

Tilsynets samlede vurdering -  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

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

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

mailto:tilsyn@suf.kk.dk


UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET LANGGADEHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
26 

6. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

Tak for det tilsendte – og jeg er da rigtig ked af, at jeg var i skole da I var her. 

Jeg har talt med dem, der var tilstede på dagen, og vi tænker rapporten er ok – vi har ingen kommentarer 
til fejl eller lign. 

  

Med venlig hilsen  

Charlotte Jensen 

Forstander 

Langgadehus 
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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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