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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 

 

 

 

  

FORORD 

 

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Møllehuset, Edith Rodes Vej 11, 2200 København N 

Leder: Iben Alsholm 

Antal boliger: 79 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 15. december 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (en socialpædagog, to social- og sundhedsassistenter, 1 
sygeplejerske) 

Tilsynsførende: 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Else Marie Seehusen, Manager, sygeplejerske og SD/DSH 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

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

 

Meget tilfredsstillende. 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på anbefalingen fra det seneste tilsyn, samt at der arbejdes 
med relevante emner i kvalitetsarbejdet. Det er tilsynets vurdering, at organiseringen understøtter kvali-
tetsarbejdet. 

 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudierne kommunikeres med beboerne på en familiær og venlig 
måde. Medarbejderne er reflekterede i forhold til at anvende den familiære tiltale, og de er klar over, at 
dette er undtagelser i forhold til den måde, der normalt kommunikeres på. Det er tilsynets vurdering, at 
beboerne har selvbestemmelse og medindflydelse under observationsstudierne, og at plejen udføres med 
en rehabiliterende tilgang. Morgenplejen er organiseret på en hensigtsmæssig måde. Hjælpen til praktisk 
støtte og personlig pleje udføres generelt ud fra de faglige retningslinjer, dog overholder en medarbejder 
ikke de hygiejniske retningslinjer, idet medarbejderen forlader boligen iført handsker, og uden at der er 
udført håndhygiejne. 

 

Det er tilsynets vurdering, at indretningen på plejehjemmet er tilpasset målgruppen, og at den indbyder til 
social aktivitet og hyggeligt samvær. Der er julepyntet, og stemningen er hyggelig. Medarbejderne kommu-
nikerer på en venlig og inddragende måde med beboerne på fællesarealet. Tilsynet vurderer, at en beboer 
er oplyst af en medarbejder om organisatoriske problemstillinger. 

 

Beboerne er meget tilfredse med at bo på plejehjemmet, og de oplever livskvalitet, selvbestemmelse og 
tryghed i deres hverdag. Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den hjælp til personlig pleje, som de har 
brug for, og at de er tilfredse med kvaliteten af plejen. Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og 
boligerne fremstår rengjorte. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever kontinuitet i plejen, samt at 
der bliver fulgt op på aftaler. Beboerne er meget tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd, 
og det er tilsynets vurdering, at der er gode og tilstrækkelige tilbud om aktiviteter på plejehjemmet. Vur-
deringen er, at en beboer er tilfreds med overgangen fra hospitalet til plejehjemmet, og at flere beboere 
oplever, at medarbejderne har kontakt til læge og hospitalet, samt at medarbejderne taler sammen om 
beboernes pleje. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne på pleje-
centret, dog er en beboer meget utilfreds med maden. Kun to beboere oplever, at der sker en inddragelse 
i forhold til maden. De resterende beboere mener ikke, at de har mulighed for indflydelse i forhold til 
maden. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne kan redegøre for en god kommunikation med beboerne, og at de reagerer, 
hvis der opstår situationer, hvor kommunikationen ikke er hensigtsmæssig. Medarbejderne kan redegøre for 
beboernes selvbestemmelsesret, inddragelse og den rehabiliterende tilgang i pleje og støtte. Medarbejderne 
kender arbejdsgangene for, når en beboer kommer retur fra hospitalet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne 
kan redegøre for arbejdet med beboernes tryghed og sikkerhed samt for korrekt medicinadministration. 
Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til pleje- og dokumentationsområdet og for deres 
anvendelse af instrukser og VAR. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for arbejdet med be-
søgsplaner og handlingsanvisninger.  
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På baggrund af en drøftelse med medarbejderne i forhold til observationer foretaget på tilsynsdagen vur-
deres det, at medarbejderne kan redegøre for en professionel kommunikation og adfærd over for beboerne, 
og at der ikke bør anvendes kælenavne i hverdagen, med mindre helt særlige forhold taler herfor. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder i forbin-
delse med observationsstudie forlader boligen 
iført handsker og uden at udføre håndhygiejne. 

 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at alle medarbej-
dere følger de hygiejniske retningslinjer. 

Tilsynet bemærker, at en beboer er blevet oplyst 
af en medarbejder om organisatoriske problem-
stillinger i forhold til rekruttering. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen tydeliggør over for 
medarbejderne, at beboerne ikke inddrages i organi-
satoriske problemstillinger. 

Tilsynet bemærker, at flere af beboerne ikke op-
lever, at de har mulighed for indflydelse i forhold 
til maden. Dette på trods af, at der afholdes mø-
der om maden på afdelingerne. Ligeledes bemær-
ker tilsynet, at en konkret beboer er meget util-
freds med maden. 

 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fokus på, at be-
boerne er bekendte med deres muligheder for at 
have indflydelse på den mad, der serveres. 

Tilsynet anbefaler ligeledes, at der arbejdes med en 
konkret beboers madtilbud, og at der sikres en op-
følgning og forventningsafstemning. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

Ved det seneste tilsyn (virtuelt) blev der givet en anbefaling i forhold til det fremad-
rettede kvalitetsarbejde, hvor der kan rettes fagligt fokus på de særlige opmærk-
somhedspunkter og redskaber, der anvendes i kommunikationen med beboere med 
demenssygdomme, fx gennem fokus på elementer fra Tom Kitwood og personcentre-
ret omsorg. 

Ledelsen oplyser, at der i forhold til anbefalingen er ansat en vidensperson i de-
mens på plejehjemmet, og at videnspersonen har undervist medarbejderne i kom-
munikation og personcentret omsorg. Fremadrettet skal dette være en fast del af 
introduktionen af nye medarbejdere. Der arbejdes ligeledes med BPSD på pleje-
hjemmet. Lederne oplever, at dette er et godt fagligt værktøj. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Der er under COVID-19 epidemien arbejdet med at afbryde smitteveje. Der arbej-
des med en fast systematik i hverdagen, og en afdelingsleder er uddannet nøgleper-
son i hygiejne i et forløb tilrettelagt af forvaltningen. Yderligere en medarbejder er 
på vej til at modtage samme uddannelse.  

Ledelsen oplyser, at der i lang tid har været fokus på medicinområdet, særligt me-
dicinadministration, som har vist fejl i audits. Der er på en afdeling arbejdet med 
at kvittere i Cura i stedet for på papirskema. Man har i den forbindelse været i kon-
takt med Cura-teamet omkring nogle tekniske udfordringer. 

Medarbejderne skal have et medicincertifikat, og alle medarbejdere har fået deres 
certifikat opdateret i sommerperioden.  

En sygeplejerske har undervist i medicinkæden ved at anvende KAHOOT, som er et 
elektronisk interaktivt værktøj, der fx kan anvendes til at quizze, hvilket har givet 
gode resultater i læringen.  

På Møllehuset arbejdes der sammen med to andre plejehjem i projekt ”Tryghed for 
beboere i mindre teams”. I projektet er der fokus på det levede liv, livsovergange 
og relationsarbejdet. Der arbejdes med projektet i flere forskellige grupper.  

Der arbejdes med ernæring i hverdagen, og plejehjemmet er i dag modtagekøkken, 
men er i gang med at etablere et køkken i plejehjemmets kælder. En af plejehjem-
mets medarbejdere bliver afdelingsleder af det nye køkken. 

I forhold til at sikre kvaliteten i dokumentationen gennemgås alle journaler hvert 
halve år. Ledelsen oplever, at det er en vigtig ting for den samlede kvalitet på ple-
jehjemmet. 

Der arbejdes med læge-app og pårørende-app på plejehjemmet. 

 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på tilsynets seneste anbefaling. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen fortæller i forhold til organisering af kvalitetsarbejdet, at der er to afde-
lingsledere, som hver har ansvaret for to etager. En sygeplejefaglig ansvarlig syge-
plejerske har ansvar for Cura, eleverne, kvalitetsudviklingen og forbedringsindsat-
sen. Der er ligeledes en kvalitets- og procesleder, som har ansvar for forskellige 
projekter, herunder projekterne ”Tryghed for beboere i mindre teams” og ”Dagen i 
dag” - hertil de faglige kvalitetsmøder. I disse møder deltager desuden en kvalitets-
medarbejder fra hver etage og en medarbejder fra aftenvagten.  

Der er en sygeplejerske på hver etage og en koordinator. Hertil et team bestående 
af seks plejemedarbejdere. Der af holdes tavlemøder på alle etager. 

Der skal afholdes en UTH-uge, og der er allerede afholdt hygiejne-uge. 

Der er problemer med at rekruttere medarbejdere til plejehjemmet, særligt social- 
og sundhedsassistenter, der er pt. seks ledige stillinger. Ledelsen oplever, at social- 
og sundhedsassistenterne skifter stillinger, og at løn er blevet et parameter, når 
nogle søger væk fra plejehjemmet. Ledelsen oplyser, at de også oplever, at der er 
medarbejdere, der vender tilbage til Møllehuset. Ledelsen arbejder strategisk med 
rekruttering, hvor der også er fokus på on-boarding, og hvordan en god introduktion 
skal være. Et af værktøjerne er en app, som anvendes i introduktionen. Herunder 
findes også en præsentation af værdier og generelle instruktioner. 

Der arbejdes med gruppeudvikling og teamudvikling på plejehjemmet.  

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Ledelsesinterviewet blev afholdt i slutningen af tilsynet, og der er ikke udpeget 
særlige emner. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje. 

Medarbejder hilser familiært på beboeren. Medarbejderen introducerer tilsynet for 
beboeren. Beboeren efterspørger sine piller, og medarbejderen fortæller, at med-
arbejderen har dem med til beboeren. Det er tydeligt i dialogen, at beboeren og 
medarbejderen kender hinanden godt. Beboeren fortæller, at de har kendt hinan-
den i 20 år. (Medarbejderen har oplyst tilsynet om, at beboeren har boet på pleje-
hjemmet ad to omgange de seneste 20 år). Dialogen undervejs er dels om dagens 
opgaver og dels om løst og fast. 

Beboeren giver udtryk for meget stor tilfredshed med medarbejderen. 

Beboeren siger tak for hjælpen, da medarbejderen er færdig med plejen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter kvalitetsarbejdet. 
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Tilsynet bemærker, at medarbejderen tiltaler beboer med ”min ven” indimellem. 
Medarbejderen har oplyst, at beboeren ikke har familie og betragter medarbej-
derne som beboers nærmeste og dertil har et ønske om nærhed både kommunika-
tivt og kropsligt. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere  

Beboeren vækkes blidt og hilses godmorgen. Medarbejderne er meget informative 
omkring opgaverne, og de forklarer fx, at de bruger sprit, og ligeledes spørger en 
medarbejder om temperaturen på vandet er tilpas. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne tiltaler beboeren med ”min ven” indimel-
lem. Medarbejderne redegør reflekteret for, at det er efter beboerens ønske, samt 
at kælenavne er et tema, som de drøfter i medarbejdergruppen, da det ikke er al-
mindelig praksis. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje. 

Beboeren beder om en ren undertrøje, hvilket imødekommes. Medarbejderne ind-
drager beboeren i dagens plan, og beboeren synes, at det lyder fint. Der er lø-
bende dialog om tøjvalg mm. Beboeren bliver tilbudt skift af sengetøj, da det er 
snavset. 

Efter morgentoilette beder beboeren om varm kaffe, hvilket imødekommes.  

Beboeren bliver spurgt, før der luftes ud. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere  

Beboeren spørges, om det er i orden, at tilsynet deltager. Under hele forløbet er 
der løbende dialog med beboeren, hvor beboeren naturligt bliver spurgt til tøjvalg, 
lift, udluftning osv. 

Beboeren siger nej til tandpasta, hvilket efterkommes. Medarbejderne erindrer be-
boeren om, at omsorgstandplejen har anbefalet, at medarbejderne hjælper med 
tandbørstning. 

Beboeren tilbydes neglerens og negleklip, hvilket beboeren takker ja til.  

Rehabilitering  

 

Observationsstudie ad personlig pleje. 

Beboeren går selvstændigt ved rollator, lægger selv sengetøjet til rette og klarer 
selv øvre toilette på badeværelset. Beboeren spiser selv sin mad og tager selv støt-
testrømper på. Beboeren er naturligt deltagende i opgaverne, fx ved af- og på-
klædning. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere  

Beboeren har begrænsede ressourcer, men bliver støttet i selv at klare tandbørst-
ning og tøjvalg. Beboeren sætter selv underprotesen på plads i munden. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudierne kommunikeres med beboerne på en familiær og 
venlig måde. Medarbejderne er reflekterede i forhold til at anvende den familiære tiltale, og de er klar 
over, at dette er undtagelser i forhold til den måde, der normalt kommunikeres på. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har selvbestemmelse og medindflydelse under observationsstudierne, og 
at plejen udføres med en rehabiliterende tilgang. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje. 

Medarbejderen klargør medicin og morgenmad, inden besøget i boligen startes. 
Medarbejderen medbringer begge dele til boligen. 

Borgeren sidder på toilettet ved besøgets start. Medarbejderen forklarer og aftaler 
dagens program med borgeren. 

Borgeren drikker lidt af morgenkaffen og får sin medicin, imens medarbejderen 
gør klar til nedre toilette i sengen, så alle remedier er klar, når opgaven startes.  

Borgeren tager selv støttestrømper på, mens medarbejder skifter sengetøjet. Efter 
morgentoilettet genoptages morgenmåltidet, og medarbejderen henter varm kaffe 
til borgeren. 

Medarbejderens telefon ringer, men besvares ikke.  

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere  

Medarbejderne forbereder morgenplejen og sætter alle remedier klar. 

På badeværelset klargøres der til øvre toilette. Den ene medarbejder hjælper med 
øvre toilette, og den anden medarbejder rydder op i soveværelset og reder sen-
gen. 

En medarbejder kører borgeren i spisestuen i kørestolen og sørger for morgenma-
den. Imens rydder den anden medarbejder det sidste op i boligen. 

Borgeren får morgenmad og medicin i spisestuen. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie ad personlig pleje. 

Medarbejderen udfører skift af sengetøj og daglig oprydning. Beboeren har, grun-
det fysiske begrænsninger, ikke mulighed for at deltage. Medarbejderen tager af-
fald med ud af boligen, men der skiftes ikke handsker, da medarbejderen går fra 
stuen. Herudover overholdes yderligere hygiejniske principper under observations-
studiet. 

 

Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere  

Borgeren kan ikke deltage i praktiske opgaver grundet fysiske begrænsninger. 

Medarbejderne klarer den daglige oprydning, sengeredning, og de tager affaldspo-
sen med ud. Medarbejderne overholder de hygiejniske principper. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie ad personlig pleje. 

Borgeren mobiliserer sig selv i sengen. Medarbejderen yder nedre hygiejne i sen-
gen, herunder kateterpleje og observation af hud. Medarbejderen anvender vær-
nemidler korrekt, herunder forklæde ved personlig pleje, ligesom handsker og 
sprit anvendes korrekt under hele forløbet. Borgeren får morgenmedicin som ind-
ledning til besøget. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at morgenplejen er organiseret på en hensigtsmæssig måde. 
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Observationsstudie af personlig pleje ved to medarbejdere  

Borgeren mobiliseres i sengen, og der udføres nedre hygiejne med en god faglig 
praksis. Borgeren dækkes undervejs af med et håndklæde. Der er korrekt brug af 
værnemidler. 

Efter nedre toilette forflyttes borgeren til kørestol med loftlift. 

Medarbejderne observerer rødme i den ene armhule, og dette håndteres med bar-
rierecreme. 

Borgeren vaskes og soigneres på badeværelset og bliver derefter tilbudt at blive 
kørt til spisestuen for at få morgenmad, hvilket borgeren er meget tilfreds med. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealerne er julepyntede, og der er elektriske lys mange steder, og de kun-
stige pejse er tændt i opholdsstuerne. Fællesarealerne er indrettede med små ni-
cher, og flere steder ses beboere, der sidder og nyder stemningen. 

I morgentimerne er der en stille og rolig stemning på afdelingerne, og der sidder 
enkelte beboere i spisestuerne. Beboerne, der skal spise morgenmad, vælger selv, 
hvad de ønsker at spise. Bordene er pyntet med juledekorationer 

Der ses en motionscykel på en afdeling. Cyklen står, så der ved anvendelsen er ud-
sigt over De Gamles By, og der er samtidig en skærm med interaktive cykelture. 

Medarbejderne taler stille og venligt med beboerne. Tilsynet observerer, at en be-
boer hjælpes til spisestuen, og medarbejderen spørger beboeren om en række 
ting; ønsker beboeren sine briller på, ønsker beboeren, at medarbejderen henter 
beboerens telefon, ønsker beboeren spisestykke, og hvad ønsker beboeren at 
spise. 

En beboer, tilsynet møder på fællesarealet, oplyser, at der ikke er tilstrækkeligt 
med medarbejdere i afdelingen, og at beboeren ikke kan deltage i aktiviteter uden 
hjælp fra en medarbejder på grund af funktionstab. Tilsynet spørger, om beboeren 
anvender sit klippekort, hvilket beboer oplyser ikke er muligt på grund af medar-
bejdermangel. Beboeren fortæller, at medarbejderne siger, at der ikke kan skaffes 
tilstrækkeligt med medarbejdere til afdelingen, og at der ikke kommer ansøgere 
til de ledige stillinger, der er i opslag. Beboeren oplyser, at der ikke er aktiviteter 
på afdelingen.  

Tilsynet taler med to medarbejdere efterfølgende, der beskriver, at beboeren 
jævnligt tilbydes at deltage i aktiviteter. Beboeren afviser medarbejderne, når de 
forsøger at skabe en god kontakt, og der er jævnlige samtaler med beboeren om 
beboerens hverdag og trivsel. Dagen før tilsynet deltog beboeren i Luciadag, men 
også her var beboeren negativ, men endte dog med at deltage. Medarbejderne op-
lyser, at de er i proces med at afdække, hvordan de kan imødegå beboerens ople-
velser af fx manglende muligheder for deltagelse i aktiviteter. 

Sociale aktiviteter Overalt på plejehjemmet hænger der opslag om mange forskellige aktivitetstilbud. 

Der er dels plan for ugen, men også opslag om fx julemarked, der afvikles over 
hele ugen i ”Smilet”, som er aktivitetshus for plejehjemmet.  

Tilsynet observerer, at en medarbejder gør klar til ”neglebar” for beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til praktisk støtte og personlig pleje generelt udføres ud fra relevante 
faglige retningslinjer, dog overholder en medarbejder i et tilfælde ikke de hygiejniske retningslinjer, 
idet medarbejderen forlader boligen iført handsker, og uden at der er udført håndhygiejne. 
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På en afdeling er beboere og medarbejdere samlet i køkkenet. Der synges sange 
efter beboernes valg. Beboerne fremviser Møllehusets beboerblad, hvor der er li-
stet op med månedens aktiviteter. En beboer gangtræner med rollator. 

3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne, som tilsynet taler med, er alle trygge og tilfredse med at bo på pleje-
hjemmet. Beboerne siger: 

• “ Jeg har det godt - jeg kan ikke have det bedre”. 

• “ Det er udmærket – jeg har afgjort livskvalitet”. 

• ”Jeg befinder mig faktisk temmelig godt – det er et godt personale og 
gode forhold – jeg er absolut tryg”. 

• ”Personalet er søde og rare, og jeg er tryg”. 

• ”Det er så dejligt, lige fra den første dag. Vi er så glade for at være her. 
Hver eneste dag er god. Det er personalet, der gør, at det er så godt”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever at have selvbestemmelse. Beboerne siger: 

• ” Man kan bestemme alt muligt”. 

• ” Det kan jeg godt finde ud af”. 

• ”Jeg siger bare: Ved I hvad, I må gerne gøre det og det. Jeg laver aftaler, 
hvis der er noget, jeg gerne vil have ordnet”. 

• ”Der er ingen, der bestemmer over os. Vi siger bare, hvad vi vil”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte I forhold til beboernes oplevelse af sammenhæng og støtte i hjælpen er der to be-
boere, som har vanskeligt ved at svare på spørgsmålene. De øvrige beboere ople-
ver, at de modtager den pleje og støtte, som de har behov for. 

En beboer fortæller, at hjælpen foregår, som beboeren ønsker det, og at medar-
bejderne lytter til beboerens ønsker. Beboerne beskriver, at de anvender egne res-
sourcer. Andre beboere fortæller, at de ikke behøver meget hjælp til den person-
lige pleje. Tilsynet opfatter, at beboerne modtager guidning og støtte til udførel-
sen af plejen. De øvrige beboere siger: 

• ”Der er ikke noget at klage over”. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at indretningen på plejehjemmet er tilpasset målgruppen, og at den indbyder til so-
cial aktivitet og hyggeligt samvær. Der er julepyntet, og stemningen er hyggelig. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kommunikerer på en venlig og inddragende måde med beboerne 
på fællesarealet. 

Tilsynet vurderer, at en beboer er oplyst af en medarbejder om organisatoriske problemstillinger. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med at bo på plejehjemmet, og at de oplever livskvalitet, 
selvbestemmelse og tryghed i deres hverdag. 
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• ”Vi er mere end tilfredse”. 

En beboer klarer selv badet, men er faldet i badeværelset, uden at have sit nød-
kald på sig. Beboeren fortæller, at han bestemt ikke ønsker sig, at medarbejderne 
skal være i boligen under badet, men at han fremadrettet vil tage nødkaldet med 
på badeværelset. Beboerne siger: 

• ”Jeg får hjælpen, som jeg skal, til bad og rent tøj og rengøring, jeg hol-
der selv orden”. 

• ”Vi får rigtig god hjælp”. 

• ”Jeg gør så meget, jeg kan. Jeg kan selv køre rundt, klarer selv daglig 
morgenpleje og påklædning, jeg har mit system med tøjet”. 

• ”De hjælper os med det, vi ikke selv kan klare. Vi gør så meget, vi kan”. 

• ”Jeg sidder i kørestolen og vasker mig, men får hjælp til hårvask, det kni-
ber med at holde balancen”. 
 

En beboer har en række mindre klagepunkter af praktisk karakter, som fx en utæt 
vandhane. Afdelingsleder vil straks tage sig af disse problemstillinger. 

Beboerne fortæller, at de modtager deres medicin til tiden.  

Beboerne har alle en strategi for, hvem de vil henvende sig til, hvis de har behov 
for at klage. Beboerne vil henvende sig til afdelingslederen, forstanderen eller 
kontaktpersonen. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes be-
hov. Beboerne fremstår generelt soignerede. Tilsynet observerer, at en beboer 
trænger til hårvask. Tilsynet taler med afdelingslederen, der oplyser, at beboeren 
nogle gange afviser hjælp til den personlige pleje. Medarbejderen oplyser, at ba-
dedagen er udskudt fra dagen før til tilsynsdagen. 

Boligerne og beboernes hjælpemidler fremstår rene og ryddelige, svarende til be-
boernes livsstil og ønsker. Hos en beboer ses en mindre ren rollator. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever, at det er de samme medarbejdere/team, der kommer i hverda-
gen. En beboer fortæller, at der kommer vikarer i ferierne. Det er ikke noget som 
beboeren problematiserer. Beboerne siger: 

• ”Jeg kender dem alle sammen, men jeg klarer jo det meste selv”.  

• ”Det er stort set de samme – der kommer enkelte vikarer”. 

• ”Om dagen er det de samme, om eftermiddagen er det lidt skiftende, 
men ellers er det de faste, og de ved, hvad de skal, og ellers snakker vi 
om det”. 

• ”Jeg kan godt genkende dem”. 

Beboerne oplever, at medarbejderne følger op på aftaler. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de er 
tilfredse med kvaliteten af plejen. 

Tilsynet vurderer, at beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og at boligerne fremstår rengjorte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever kontinuitet i plejen, samt at der bliver fulgt op på aftaler.   
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne er meget tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd. Be-
boerne siger: 

• ”Glimrende, der er ikke noget i vejen”. 

• ”Det er en gemytlig omgangsform”. 

• ”De taler meget pænt – der er ikke noget at klage over”. 

• ” Der er en god ånd her”. 

• ”De er usædvanlig søde, vi har en god omgangstone - de fleste har godt 
humør”. 

• ”Særdeles god tone, de er meget hjælpsomme, de kommer altid hurtigt”. 

 

Beboerne fortæller, at medarbejderne har respekt for deres privatliv. 

 

Beboerne fortæller, at der er tilbud om samvær og aktiviteter. Beboerne har for-
skellige interesser. Beboerne siger: 

• ”Vi har filmaften og fredagsbar, hvor vi får lidt vin”. 

• ” Vi er ude og køre med bus, og vi kommer i Smilet”. 

• ” Vi sidder og taler sammen. Der er bankospil”. 

• ”Jeg tager i Smilet til gymnastik, men min mand er ikke med. Der er mas-
ser af aktiviteter, der er også sang - og så får vi Møllehusets blad, hvor vi 
kan følge med i, hvad der har været, og hvad der ellers skal ske”. 

En beboer fremviser billeder af aktiviteter i beboerbladet for tilsynet. 

En anden beboer viser også sit beboerblad til tilsynet. Bladet er i flotte farver og 
med beskrivelser af aktiviteter og andet, der rør sig i Møllehuset. Bladet husker 
også beboerne på at anvende deres klippekort.  

En beboer fortæller, at det er meget begrænset, hvad beboeren har lyst til at del-
tage i. Beboeren oplever dog ikke, at der mangler tilbud. 

En beboer ønsker kun at deltage i aktiviteter, der handler om kunst. 

Tilsynet observerer, at der er en del beboere, der har udfyldte klippekort hæn-
gende på deres dør i boligen. Klippene er brugt til mange forskellige ting; Indkøb, 
negleklip og samtale mm. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange En beboer kommer jævnligt ambulant på hospitalet, men det står beboeren selv 
for. Kun en beboer kan huske at have været indlagt. Beboeren oplevede, at det 
var helt almindeligt at komme hjem, at der ikke var noget særligt ved det. Beboe-
ren talte med sygeplejerskerne ved hjemkomsten, og de fremhævede, at de havde 
fået en rapport, så de vidste, hvad der var sket. 

To beboere ved ikke, om plejemedarbejderne taler med lægen eller hospitalet ved 
behov. Flere andre beboere oplever, at medarbejderne har jævnlig kontakt til 
læge eller hospitalet.  

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er meget tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd. 

Tilsynet vurderer, at der er gode og tilstrækkelige tilbud om aktiviteter på plejehjemmet. 
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En beboer siger: 

• ” Der er god kontakt mellem sygeplejerske og lægen, hvis der er ændrin-
ger i medicineringen – det er der fuld styr på”. 

 

Flere beboere oplever, at medarbejdere taler sammen om beboernes pleje. En be-
boer siger: 

• ”Ja det gør de hen ad vejen”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne har lidt forskellige synspunkter om maden - de fleste er dog tilfredse. 
Beboerne siger: 

• ” Maden – den er god”. 

• ” Maden den er i orden- det er vel begrænset, hvad man kan fremstille – 
det bliver meget det samme”. 

• ”Jeg spiser det, jeg får, vi bestiller jo også selv. I dag skal jeg have gule 
ærter”. 

• ”Man bliver tyk og fed, fordelen er, at man selv bestiller”. 
 

En beboer er ikke tilfreds. Beboeren siger: 

• ” Den er skrækkelig - jeg fik makaroni uden sauce – hvordan kan man ser-
vere det? – det er mere end ringe”. 

Beboeren oplyser, at det især er den varme mad, der ikke er tilfredsstillende. Da 
beboeren er vegetar, oplever hun, at udvalget er meget ringe. Til frokost spiser 
beboeren kun ost og sild. Beboeren savner frugt og vil gerne have et stykke frugt 
om dagen. 

En beboer spiser ikke den mad, der serveres på plejehjemmet. Beboeren køber 
selv ind hos en lokal købmand, der bringer ud. 

Beboerne har forskellige oplevelser af, om man kan komme med ønsker til maden. 

To beboere fortæller, at der bliver afholdt et møde. Beboerne siger: 

• ”Der er møde en gang om måneden i køkkenet, hvor man kan tale om det, 
man ønsker, og hvis der er noget, der skal være anderledes. Det er mest 
maden, vi taler om, fx aftaler vi, hvilket pålæg vi gerne vil have”. 

• ”Jeg tror, at man kan ønske sig noget. Men jeg har ikke prøvet det - de er 
ved at bygge et køkken”. 

 

De fleste beboere mener ikke, at man kan komme med ønsker til maden. En poin-
terer, at maden kommer udefra, og derfor kan man ikke ønske. Ledelsen oplyser, 
at der holdes møder, hvor maden drøftes. 

Beboerne synes generelt, at der er hyggelige måltider på plejehjemmet. Beboerne 
siger: 

• ”Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det er op og ned – der kan være stille”.  

• ” Stemningen er god, der er ikke noget uvenskab, vi taler sammen”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at en beboer er tilfreds med overgangen fra hospitalet, og at flere beboere oplever, 
at medarbejderne har kontakt til læge og hospitalet, samt at medarbejderne taler sammen om beboer-
nes pleje. 
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• ”Det er hyggeligt, der er et par, der ikke kan høre, og en der ikke forstår 
så meget, men det gør ikke noget”. 

• ”Vi sidder 7-8 stykker og spiser, det er så hyggeligt, vi får snakket sam-
men ind imellem”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med forskellige faglige temaer på eta-
gerne. På en etage arbejdes der med relationer og pårørende. Dette tema er ud-
sprunget af en brugerundersøgelse. Der er afholdt to temadage, hvor man har talt 
om indsatsen. 

Der har ligeledes været fokus på mad og måltider samt på kontaktpersonordnin-
gen. 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med selvbestemmelsesretten og inddra-
gelse af beboerne generelt på plejehjemmet. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne fortæller, at de arbejder med at have en individuel tilgang til be-
boerne og med udgangspunkt i beboernes personlighed og ønsker. Der er fokus på 
at have en god tone, og selv om beboerne kan have en dårlig dag og skælder ud, så 
svarer man alligevel venligt.  

Skulle det ske, at en medarbejder ikke har en god tilgang til beboerne i kommuni-
kationen eller adfærden, så tages det op med det samme af de øvrige medarbej-
dere. Ved henvendelser fra beboere og pårørende om en medarbejders kommuni-
kation eller adfærd, så tages der fat på problemstillingen med det samme af ledel-
sen. 

Beboerinddra-
gelse, selvbestem-
melse og medind-
flydelse 

 

Der er arbejdet med beboerudviklingssamtaler, og pårørende er inviteret til at 
deltage. Besøgsplanen drøftes med beboeren, så man afstemmer om pleje og 
støtte gives som ønsket. Dette sker nuanceret i forhold til beboernes funktionsni-
veau. 

Der spørges dagligt til ”Dagen i dag”, dette tilpasses den enkelte beboer. 

Der arbejdes fortsat med klippekortet og beboernes ønsker til, hvad klippekortet 
skal anvendes til. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med maden og måltiderne på plejehjemmet, dog er 
en beboer meget utilfreds med vegetarmenuen. Kun to beboere oplever, at der sker en inddragelse i 
forhold til maden. De resterende beboere mener ikke, at de har mulighed for indflydelse i forhold til 
maden. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. 
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Rehabilitering Medarbejderne oplyser, at der lægges vægt på, at beboerne selv udfører det, de 
kan. Dette beskrives i besøgsplanen, så det er tydeligt, hvad beboerne skal under-
støttes i at gøre selv. Medarbejderne kommer med eksempler på, hvordan bebo-
erne selv tager støttestrømper på eller selv børster tænder. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne redegør for, at det efter en indlæggelse er en sygeplejerske, der 
modtager beboeren og gennemgår medicin og forløbet på hospitalet. Der kan være 
en genoptræningsplan med retur fra hospitalet. Der TOBS’ ved hjemkomst fra hos-
pitalet, der opdateres i Cura, og herefter tages der evt. kontakt til fysioterapeut 
mm. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne oplyser, at der i forhold til at sikre beboernes tryghed og sikkerhed 
arbejdes med fx Braden Score, og at der rekvireres relevante hjælpemidler. Der er 
fysio- og ergoterapeuter på plejehjemmet, som inddrages ved behov. 

En medarbejder oplyser, at beboerne skal have et sår, før der kan rekvireres en 
madras fx. En anden medarbejder oplever ikke, at dette er tilfældet. I stedet me-
ner denne medarbejder, at der kan trækkes på et lager af madrasser i huset. 

Medarbejderne redegør for, hvordan de administrer medicin korrekt, herunder at 
medicinen ses indtaget. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne fortæller, at dagens opgaver planlægges om morgenen, og at det 
er koordinator, der fordeler opgaverne. Opgaverne fordeles efter kompetencer, 
opgavens kompleksitet, det relationelle og plejetyngden. 

Under plejen kan telefonerne ringe, og det kan være nødvendigt at tage telefo-
nen. Medarbejderne vurderer, om en telefon skal svares alt efter situationen. 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med triagering, og ved ændringer i en 
beboers tilstand henvender de sig til en social- og sundhedshjælper eller en syge-
plejerske. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for en god kommunikation med beboerne, og at de 
reagerer, hvis der opstår situationer, hvor kommunikationen ikke er hensigtsmæssig.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for beboernes selvbestemmelsesret, inddragelse og 
den rehabiliterende tilgang i pleje og støtte. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender arbejdsgangene for, når en beboer kommer retur fra hospi-
talet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med beboernes tryghed og sikkerhed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration. 
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Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne oplever forskellige forhold til at dokumentere. En medarbejder har 
eget kontor og kan lukke døren, mens de øvrige medarbejdere fortæller, at de ved 
større dokumentationsgennemgange kan trække sig, så der er ro til opgaven. 

I hverdagen sker dokumentationen løbende. Der er en kvalitets- og udviklingssyge-
plejerske, som man kan bede om hjælp til dokumentationen hos. Der kan være 
problemer for afløserne i forhold til at dokumentere, da de skal dele devices. 
Dette kan give tekniske problemstillinger og gør, at opgaver i dokumentationen 
flyttes til de faste medarbejdere. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne oplyser, at man anvender KK-net og VAR til at orientere sig i i for-
hold til procedurer og vejledninger. 

Medarbejderne beskriver, at de anvender instrukser i undervisningsøjemed, senest 
i forhold til medicinadministration og VAR, fx i forhold til nedre hygiejne hos en 
kvinde. 

Medarbejderne oplyser, at de også anvender en COVID-app. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne oplyser, at afløserne bliver bedt om at læse i besøgsplanerne, in-
den de yder hjælp til beboerne. Besøgsplanerne skal være opdaterede og detalje-
ret udformet. Der arbejdes efter fem faste overskrifter. Medarbejderne oplyser, at 
besøgsplanerne er under udvikling, og at der har været en stor dokumentations-
gennemgang i efteråret. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne kan redegøre for, hvornår der skal udarbejdes handlingsanvisnin-
ger, og hvorledes de skal være udfyldt. 

Medarbejderne fortæller, at der i handlingsanvisninger er angivet intervaller og 
grænseværdier for fx vægt, ilt, blodsukker og blodtryk. 

I handlingsanvisningen er det beskrevet, hvis ydelsen er uddelegeret. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

På baggrund at de to observationsstudier, og herunder anvendelsen af benævnel-
sen ”min ven” i begge observationer, drøfter tilsynet med medarbejderne, hvor-
dan beboerne tiltales, og hvor balancen mellem det professionelle og det famili-
ære ligger i hverdagen. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til pleje- og dokumentati-
onsområdet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres anvendelse af instrukser og VAR. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisnin-
ger. 
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Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for en professionel kommunikation og adfærd over 
for beboerne, og at der ikke bør anvendes kælenavne i hverdagen, med mindre helt særlige forhold ta-
ler herfor. 
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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 beboerne 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 beboerne, 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 beboernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens 
muligheder 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 beboerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybde-
gående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på 
plejehjemmet. 

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2021”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejehjem, der skal modtage tilsyn i aftentimer eller på en 
lørdag. 
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Tilsynsbesøget afsluttes altid med, at ledelsen modtager en mundtlig tilbagemelding om tilsynsresultatet. 
Overleveringen af tilsynsresultaterne sker med fokus på læring, så enheden understøttes i aktivt at an-
vende tilsynsresultaterne i deres arbejde med kvalitet. For at sikre ensartethed i tilbagemelding af tilsyns-
resultatet foregår denne efter en særlig skabelon udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og BDO. 

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

 

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 

 

Møllehuset har ingen kommentar til årets BDO tilsyn. 
 
 
Venligst Iben Alsholm 
 
Med venlig hilsen  

Iben Alsholm 

Forstander 

Møllehuset 
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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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