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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, interview 
af beboere, gruppeinterview med medarbejdere samt gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation.  

For hvert mål foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den 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 kontaktoplysnin-
ger til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

Birgitte Hoberg Sloth  Gitte Ammundsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4190 0406 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: gia@bdo.dk  

 

 

  

Forord 

 
Tilsynet afholdes som et virtuelt tilsyn, således er de tilsynsførende ikke fysisk til stede på plejehjemmet. 
Interviews foretages dels ved brug af Teams - Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatform - og dels 
ved telefonisk opringning.  

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

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:gia@bdo.dk
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Nybodergården, Kronprinsessegade 61, 1306 København K 

Leder: Jette Jensen 

Antal boliger: 54 boliger 

Dato for virtuelt tilsynsbesøg: Den 20. oktober 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Interview af 6 beboere  

• Gruppeinterview med 2 medarbejdere (1 social- og sundhedsassistent og 1 plejehjemsassistent) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig og social- og plejefaglig dokumentation 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

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

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et virtuelt uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Nybo-
dergården.  

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

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, og at der arbejdes med relevante og 
prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmet arbejder målrettet med kendte risiko- og problem-
områder. I plejehjemmets organisering er der fokus på, at kerneydelser leveres med udgangspunkt i høj 
faglighed. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 
Beboerne oplever at få den pleje og omsorg, de har brug for, og at medarbejderne overholder aftaler. 
Beboerne har tilknyttet en kontaktperson. 

Enkelte beboere har oplevelser relateret til organisatorisk borgerinddragelse, og enkelte beboere kan be-
skrive gode oplevelser i forbindelse med overgange mellem sektorer. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever god kontakt til medarbejderne, og at der er respekt omkring deres 
privatliv. Tilsynet vurderer, at beboerne normalt oplever gode tilbud om aktiviteter og socialt samvær, men 
at beboerne pt. oplever afsavn og begrænsninger i mulighederne for socialt samvær på grund af Covid-19 
situationen. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. Det er 
tilsynets vurdering, at medarbejderne har forståelse for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmel-
sesret og kan redegøre for, hvorledes der sker tværfagligt samarbejde. Medarbejderne kan ligeledes fagligt 
redegøre for arbejdet med den rehabiliterende tilgang, og hvorledes der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd i mødet med beboerne. I tilgangen over for beboerne beskriver medarbejderne fokus på beboer-
nes tryghed og sikkerhed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende ret-
ningslinjer ved udlevering af medicin.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og den sundheds-
faglige dokumentation. Medarbejderne har forståelse for arbejdet med besøgsplanen og handlingsanvisnin-
ger. 

Medarbejderne har kendskab til VAR, samt hvor der kan søges instrukser og vejledninger. Tilsynet bemærker 
dog, at medarbejderne italesætter, at kommunens instrukser ikke umiddelbart anvendes som dagligt ar-
bejdsredskab. Det er tilsynets vurdering, at betydningen af at holde sig orienteret om disse bør italesættes 
overfor medarbejderne. 

 

Den sundhedsfaglige dokumentation: 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande generelt er af tilfredsstillende kva-
litet, men at dokumentationen har delvise mangler i forhold til at fremstå ajourført i forhold til to beboeres 
aktuelle helbredsmæssige situation. 
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Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. Til-
synet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering, medicin-
administration og sygeplejeydelser - ud over medicin - har mangler. Ligeledes konstateres delvise mangler 
i forhold til dokumentationen af generelle medicinoplysninger.  

Tilsynet vurderer, at der i forhold til en enkelt beboer mangler dokumentation af effekten af givet pn 
medicin. 

 

Social- og plejefaglig dokumentation:  

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger er af særdeles tilfredsstillende kvalitet. 
Tilsynet vurderer, at dokumentationen i besøgsplaner er af særdeles tilfredsstillende kvalitet. Besøgsplaner 
fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte 
og indeholder beskrivelser af den rehabiliterende tilgang samt sundhedsfremmende og forebyggende ind-
satser.  

Tilsynet vurderer dog, at plejehjemmet bør rette fokus på, at der i besøgsplaner henvises til handlingsan-
visninger i forhold til opgaveoverdragede indsatser. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejecen-
tret:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne har for-
skellige oplevelser af, hvorvidt klippekortsord-
ningen anvendes på plejehjemmet. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes fo-
kus på at sikre, at medarbejderne har den rette vi-
den om arbejdet med klippekortsordningen på ple-
jehjemmet. 

Tilsynet bemærker, at den sundhedsfaglige doku-
mentation har mangler. 

Manglerne vedrører: 

• Enkelte helbredstilstande mangler ajour-
føring  

• Dokumentationen i handlingsanvisninger 
for medicindispensering, medicinadmini-
stration og sygeplejeindsatser - ud over 
medicin - har mangler. Manglerne vedrø-
rer manglende udarbejdelse, ajourføring 
og dokumentation af beboernes sam-
tykke 

• Der ses manglende ajourføring af doku-
mentationen under generelle medicinop-
lysninger. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet målretter fokus 
på indsatser, der skal sikre korrekt udarbejdelse og 
ajourføring af dokumentationen, så denne lever op 
til gældende krav på området. 

Tilsynet vurderer, at der i forhold til en enkelt 
beboer mangler dokumentation af effekten af gi-
vet pn medicin. 

Tilsynet anbefaler, at der ved medicinauditeringen 
rettes skærpet fokus på at sikre dokumentation af 
effekten af pn medicin. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfor-
dring i forhold til at sikre, at der i besøgsplaner 
sker henvisning til handlingsanvisninger i forhold 
til opgaveoverdragede indsatser. 

Tilsynet anbefaler, at der i arbejdet med kvalitets-
sikringen af besøgsplaner rettes fokus på, at der 
sker henvisning til relevante handlingsanvisninger 
for delegerede sygeplejeindsatser. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til renholdelse af hjælpemid-
ler og kommunikation. 

Leder oplyser, at det løbende drøftes, hvordan hjælpemidler sikres renholdte, og 
det italesættes, at det er en vigtig del af beboerens hverdag. På plejehjemmet ar-
bejdes med arbejdsfællesskabet, hvor det præciseres, at alle har et medansvar og 
forpligtigelse til at bidrage til at sikre kvalitet i indsatserne. Dette danner baggrund 
for, at medarbejderne i rengøringsteamet også blevet en naturlig del af at sikre 
renholdelse af beboernes hjælpemidler. 

I arbejdsfællesskabet har kommunikation og adfærd været et fokusemne. Alle fag-
grupper er inddraget i den faglige drøftelse af emnerne, så det sikres, at opgaverne 
løses på en kvalificeret måde med beboeren i centrum. Leder beskriver, at når der 
opstår anledning til drøftelse af et emne, kan dette foregå på individniveau, afde-
lingsniveau og på tværs i hele huset. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Leder beskriver, at der i forbindelse med Covid-19 har været rettet stort fokus på 
at sikre højt informationsniveau og godt samarbejde med beboerne og pårørende. 
Medarbejderne blev hurtigt klædt på til at agere i de nye rammer og gjort fortro-
lige med at anvende de nødvendige værnemidler. Leder udtrykker stolthed over, at 
man er nået dertil, hvor man er i dag, og oplyser, at arbejdet med fokus på ar-
bejdsfællesskabet kan tillægges stor betydning for den gode proces, man har været 
igennem og resultaterne heraf. Plejehjemmet har ikke haft beboere eller medar-
bejdere med Corona-virus. 

Det har været en ledelsesmæssig opgave at prioritere fokusemner i kvalitetsarbej-
det, og nogle indsatser er blevet tonet ned på grund af prioritering af arbejdet i 
forbindelse med Covid-19. Leder udtrykker, at Coronasituationen har haft en stor 
påvirkning af beboere og pårørendes liv.  

Indflytningsforløb har været et prioriteret fokusemne, hvor materialer er blevet 
forfinet og forbedret. Proceduren for indflytning er generelt blevet ændret, og der 
har været målrettet fokus på at sikre det gode samarbejde med f.eks. visitationen. 

Der er arbejdet med kvalificering af den sundhedsfaglige og plejefaglige indsats i 
forbindelse med opgaveoverdragelse, så ingen er i tvivl om, hvem der gør hvad. 

Der gennemføres medicinauditering, og som led i principperne bag arbejdsfælles-
skabet, hvor alle faggrupper skal bringe deres kompetencer og faglighed i spil i ind-
satser over for beboerne, er social- og sundhedshjælpere blevet inviteret ind i ar-
bejdet med medicinauditeringen. Formålet har også været at sikre, at social- og 
sundhedshjælpere føler sig medinddraget i medicinopgaver, og at deres fokus skær-
pes på, at også de har en vigtig rolle og opgave i forbindelse med medicinhåndte-
ring og -administration. 

E-tavler er opsat, og disse anvendes på triageringsmøder. Det er erfaringen, at ar-
bejdet med E-tavler understøtter det tværfaglige samarbejde og giver et meget 
bedre overblik over beboerens helhedssituation. E-tavler understøtter dialogen og 
kommunikationen herom. Ved observerede ændringer hos beboerne anvendes TOBS 
som arbejdsredskab. 
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Udarbejdelse af besøgsplaner er et fokusemne. I arbejdet italesættes, at alle har 
et medansvar for udarbejdelse, og at alle bidrager med den faglighed, de har. Sær-
ligt har fokus været rettet på at sikre aftenvagters medinddragelse i arbejdet om-
kring besøgsplaner. 

Leder beskriver, at der i arbejdet med emner omkring kommunikation og adfærd 
har været rettet særligt fokus på demensområdet. I arbejdet har man haft under-
visning og sparring med ekstern konsulent. Der er foregået faglig refleksion i for-
hold til, hvilket miljø plejehjemmet er medskaber af, hvordan afholdes måltider, 
og fokus på hvordan der skabes et hjemligt miljø og udtryk på plejehjemmet. Det 
er italesat, at der gerne må være spor efter, at der leves et liv på plejehjemmet. 
På plejehjemmet vil man gerne bryde skarpe linjer på skellet mellem dag- og af-
tenvagters opgaver. Det er leders oplevelse, at man er blevet bedre hertil, men at 
man stadig skal være i proces hermed. 

 

 

Mål 2: Indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- eller problemområder 

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

På plejehjemmet arbejdes med forebyggelse af ensomhed. Økonomiske midler fra 
den såkaldte sommerpakke anvendes til at sikre gode tilbud om aktiviteter. Leder 
beskriver aktiviteter på individniveau samt aktiviteter, der tilbydes alle beboere på 
plejehjemmet. Leder beskriver aktiviteter omkring isbod, pølsevogn, kaffevogn, gå-
ture og små aktiviteter med socialt samvær som primære formål. 

Der arbejdes med utilsigtede hændelser ud fra en systematisk arbejdsgang, og kva-
litets- og udviklingssygeplejersken har ansvaret for at samle overblik over alle ind-
beretninger. Læringen af utilsigtede hændelser sker igennem arbejdsfællesskabets 
indsatser.   

Leder beskriver, at man har været udfordret på, at fysioterapeuter og ergoterapeu-
ter på grund af Covid-19 ikke fysisk har været til stede på plejehjemmet gennem 
nogen tid. Leder oplever, at man i høj grad har manglet den terapeutiske faglighed. 
I tilbud om aktiviteter har man på plejehjemmet forsøgt at kompensere for de be-
grænsede muligheder for træning. 

Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på, hvordan man i praksis bliver bedre til at 
bringe demens-videnspersonens faglige kompetencer i spil. Ønsket er, at demens-
videnspersonen i endnu højere grad skal understøtte demenskoordinatorerne i de-
res arbejde. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, og at der arbejdes med relevante 
og prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med kendte risiko- og problemområder. 
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Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Leder beskriver, at plejehjemmet har en kvalitets- og udviklingssygeplejerske an-
sat, som aktivt indgår i medicinauditeringsprocesser og journalauditeringer.  

Ledelse, afdelingssygeplejerske og kvalitets- og udviklingssygeplejersken mødes i et 
ledelsesrum til faglig sparring omkring udviklingstiltag og opfølgning på kvaliteten i 
indsatser. Derudover har leder og kvalitets- og udviklingssygeplejersken løbende 
møder. 

Fremadrettet er det planen, at social- og sundhedsassistenter skal inviteres mere 
ind i kvalitetsarbejdet og i endnu højere grad gøre brug af deres faglighed og få 
dem inkluderet som sundhedsfaglige personer. Formålet er at højne den fælles fag-
lighed på stedet, og det er leders vurdering, at dette kan medvirke til at højne kva-
liteten i indsatserne. Der har været afholdt et enkelt møde, og man er i proces med 
indsatsen. Leder taler ind i, hvorledes der skal ske udfoldelse af kvalitetsbegrebet 
for at sætte de forskellige fagligheder i spil i praksis, og hvordan man i et fagligt 
fællesskab spiller hinanden bedre i forhold til kvalitetsarbejdet. 

Der er ansat en klinisk vejleder til understøttelse af læringsmiljøet. Plejehjemmet 
har nu to kliniske vejledere, som varetager hver deres opgaver i forhold til sund-
hedsuddannelserne. Leder finder, at det er en kompleks opgave at kunne tilbyde et 
godt læringsmiljø, og man skal være bevidst om, at man er nødt til at stille krav til 
elever og studerende, så de bliver klædt godt på – både fagligt og personligt - til at 
kunne varetage et job på sigt og kunne begå sig på en arbejdsplads.  

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne oplever livskvalitet ved at bo på plejehjemmet. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Det er et fint sted at bo. De er flinke alle sammen” 

• ”Det er simpelthen bare til UG” 
• ”Vi har det godt her” 

• ”Jeg er ganske tilfreds med at være her”  

• ”Det er et pragtfuldt sted at bo”. 
 

Tilsynet bemærker positivt, at flere af beboerne beskriver tilfredshed med den 
opbakning, de møder fra medarbejdernes side.  

Selvbestemmelse Beboerne giver udtryk for, at de oplever selvbestemmelse i hverdagen. Beboerne 
italesætter, at medarbejderne spørger ind til ønsker og vaner. 

En beboer fortæller, at han selv bestemmer, hvornår han vil stå op. Beboer er 
meget glad for følgeskab til ture via ledsagerordningen. Beboer efterspørger dog 
flere ture udendørs. Tilsynet taler med en medarbejder om, hvorvidt en beboer 
kunne have glæde af tilbud om ture via klippekortet. Medarbejder oplyser, at 
klippekortsordningen er sat i bero på grund af Covid–19. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der i plejehjemmets organisering er fokus på, at kerneydelser leveres med ud-
gangspunkt i høj faglighed. 
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Flere beboere kan beskrive eksempler på brugen af klippekortsordningen. 

Tryghed Beboerne oplever tryghed ved at bo på plejehjemmet. 

Beboere udtrykker: 

• ”Det er et dejligt miljø” 

• ”100 %”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne giver udtryk for, at de får den pleje og omsorg, de har brug for. 

Flere beboere italesætter, at man taler med medarbejderne om, hvad man har 
brug for af hjælp, og hvordan hjælpen skal leveres. Beboer beskriver oplevelse af 
samarbejde med medarbejderne omkring plejen. 

En beboer udtrykker, at ”Det er et led i ens frihed”. 

 

Beboerne oplever, at medicinen gives på de aftalte tidspunkter. En beboer beskri-
ver dog, at hun normalt får morgenmedicin i boligen og tager den med ud til mor-
genmaden, men i weekenderne, når der er vikarer, skal beboer minde vikarer om, 
hvordan hun gerne vil have sin medicin. 

 

Størstedelen af beboerne kender ikke umiddelbart til klageadgang, men vil bede 
pårørende om hjælp, hvis behovet opstår. Beboerne tilkendegiver, at der ikke er 
noget at klage over. 

En beboer kender til klageadgang og føler sig mødt i sine klager. Beboer udtrykker 
”Jeg føler, der bliver lyttet til det, jeg siger”. 

Kontinuitet i 
støtten 

Beboerne fortæller, at de har en kontaktperson, og at vedkommende har godt 
kendskab til beboerens behov, ønsker og vaner. 

Beboerne oplever, at aftaler overholdes. 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

En enkelt beboer har tidligere oplevet organisatorisk borgerinddragelse. Beboeren 
udtrykker, at ”Når der er nogen, der skal spørges på plejehjemmet, er det altid 
mig, de spørger”. 

En beboer fortæller, at vedkommende har deltaget i møder omkring ældrepolitik-
ken i Københavns Kommune. Beboer er også orienteret om valget til Ældrerådet. 
Beboer fortæller, at vedkommende siger sin mening på plejehjemmet. Beboer har 
fx efterspurgt frisk morgenbrød i weekenderne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den pleje og omsorg, de har brug for, og at medarbejderne 
overholder aftaler. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har tilknyttet en kontaktperson. 
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Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til 
medarbejderne 

Beboerne oplever respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side. 

Beboere beskriver, at der tales i en pæn tone, og at stemningen på plejehjemmet 
er god. En beboer udtrykker, at man taler til hinanden på en helt almindelig måde. 

 

Beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter, men flere af beboerne fortæller, at 
de er påvirket af Corona-situationen, hvor der kun i begrænset omfang tilbydes 
aktiviteter. Beboere udtrykker, at de savner det større fællesskab med andre.  

Beboere giver eksempler på aktiviteter omkring banko, gymnastik, gudstjenester, 
quiz, musik og hyggeligt samvær omkring TV og kaffedrikning. 

 

 

Mål 5: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Et par beboere kan beskrive oplevelser i forbindelse med overgange mellem sek-
torer. 

En beboer fortæller om indflytning på plejehjemmet efter midlertidigt ophold. 
Beboeren oplever, at der blev taget godt imod vedkommende. 

Anden beboer har været indlagt flere gange og har hver gang oplevet støtte fra 
medarbejderne både ved indlæggelsen og hjemkomsten. 

 

Beboerne beskriver oplevelsen af, at medarbejderne kontakter lægen ved behov, 
og at der altid spørges først. 

En beboer oplever, at der er godt samarbejde mellem læge og medarbejderne om-
kring hans situation. Beboeren har dog en enkelt bemærkning af personlig karak-
ter, som har givet anledning til mindre bekymring. Tilsynet drøfter situationen 
med leder, som vil tage hånd om sagen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at enkelte beboere har oplevelser relateret til organisatorisk borgerinddragelse. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever god kontakt til medarbejderne, og at der er respekt omkring 
deres privatliv. 

Tilsynet vurderer, at beboerne normalt oplever gode tilbud om aktiviteter og socialt samvær, men at 
beboerne pt. oplever afsavn og begrænsninger i mulighederne for socialt samvær på grund af Covid-19 
situationen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboere har gode oplevelser i forbindelse med overgange mellem sektorer. 
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3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver fokus på arbejdet med utilsigtede hændelser, og hvordan 
der er særligt fokus på, at alle faggrupper bidrager med hver deres kompetencer 
og faglighed. Medarbejder beskriver, at social- og sundhedshjælpere ikke tidligere 
har været involveret i medicinaudits, som de bliver det nu. Medarbejderne beskri-
ver, at der primært har været indberetninger af utilsigtede hændelser i forhold til 
medicin, der ikke er blevet givet til tiden. Fokus er skærpet på, at alle medarbej-
dere, inklusive afløsere, har viden og faglig forståelse for arbejdet med medicinen. 
Indsatserne er en del af arbejdet med forbedringsindsatserne. PDSA anvendes som 
dataindsamlingsmetode. Der foregår faglig sparring med kvalitets- og udviklingssy-
geplejersken, som har det overordnede ansvar for indsatserne. Medarbejderne op-
lever, at samarbejdet omkring medicinaudits er velfungerende, og at der er en 
fælles forståelse i hele personalegruppen for hinandens arbejdsopgaver. 

Der er implementeret E-tavler, som bidrager til at skabe godt overblik over bebo-
ernes helbredsmæssige situation og udfordringer. Arbejdet med både E-tavler og 
triageringen giver gode muligheder for, at der hurtigt samles op på eventuelle pro-
blemstillinger. 

Kvalitetssikringen af dokumentationen i besøgsplaner er i fokus, og man minder 
hinanden om at sikre opdatering af besøgsplaner. Medarbejder beskriver, at det 
bliver italesat, at besøgsplaner skal indeholde beskrivelser af beboernes ønsker og 
vaner, så alle kan orientere sig herom, og hjælpen kan leveres på en ensartet 
måde, uanset hvem der udfører plejen. 

Medarbejderne beskriver fokus på forebyggelse af ensomhed blandt beboerne un-
der Covid-19. Aktivitetsmedarbejder har ’filmet sig selv’, og dette vises for bebo-
erne som en aktivitet. F.eks. fortæller aktivitetsmedarbejderen en historie, lidt 
om sin hverdag eller læser op fra en bog. Medarbejderne oplever, at beboerne ny-
der aktiviteten og får et lille indblik i verden udenfor plejehjemmet. 

Medarbejderne beskriver, at for tildelte midler har man etableret aktiviteter, som 
gåture, café-ture, socialt samvær og aktiviteter omkring isvogn/kaffevogn og lig-
nende. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  I forhold til demente er man blevet gode til at lave socialpædagogiske handlepla-
ner, og livshistorien anvendes. Arbejdet tager udgangspunkt i teorierne fra Tom 
Kitwoods blomstringsmodel. I indsatsen afdækkes, hvordan man bedst sikrer høj 
trivsel for beboerne. I den pædagogiske handleplan afdækkes kommunikative ud-
fordringer, og hvordan der bedst kommunikeres med beboeren. Når der opleves 
problematikker i forhold til kommunikationen med beboerne, har man søgt faglig 
sparring ved demensfaglig rådgiver. Under Corona foregik denne vejledning virtu-
elt. Medarbejderne oplever, at der har været gode supervisionsforløb. 

 

Medarbejder beskriver, at det har stor betydning for kommunikationen med bebo-
erne, at man kender til beboernes livshistorie, og at man møder beboerne, der 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. 
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hvor de er. Kommunikationen skal afstemmes efter den enkelte beboers behov, og 
det vurderes vigtigt, at man sikrer, at beboerne er trygge i dialogen og føler sig 
forstået. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Beboerne spørges ind til, hvad de har lyst til og gives valgmuligheder i løbet af da-
gen. Pårørende kan bidrage med informationer om beboerens vaner og ønsker, og 
hvordan plejepersonalet bedst kan imødekomme disse. 

I plejen og omsorgen for beboerne er man bevidst om, at beboerne bestemmer 
over eget liv, og at dette italesættes over for dem, så de bliver bevidste herom. 

Omkring maden har beboerne mulighed for at fremkomme med ønsker til menuen. 

På plejehjemmet er der et bruger-pårørenderåd, hvor beboere og pårørende har 
mulighed for indflydelse. 

På en tavle kan beboerne orientere sig om dagens aktiviteter, og beboernes ønsker 
til aktiviteter tænkes ind i tilbuddene. 

Medarbejderne beskriver, at klippekortsordningen anvendes på trods af Coronakri-
sen. I brugen af klippekortsordningen er der fokus på at sikre overholdelse af gæl-
dende retningslinjer om at holde afstand osv.  

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at på grund af Corona er der begrænsede muligheder for 
inddragelse af beboere i praktiske opgaver, men dette er en normal tilgang, man 
hele tiden prøver at tilstræbe. Beboerne motiveres til at være aktive og tage del i 
opgaver i boligen og selv klare mindre opgaver. 

Medarbejderne oplever, at man er gode til at støtte og motivere beboerne til at 
vedligeholde og udvikle deres ressourcer. Under hjælpen til personlig pleje itale-
sættes det, at beboerne selv skal gøre det, de magter. Over for beboerne forklarer 
man betydningen af, at hjælpen sker ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet. 

Medarbejder beskriver, at nogle gange kan man blive overrasket over, hvor meget 
beboerne egentlig kan, når de blot gives muligheden herfor. Medarbejderne be-
skriver, at den rehabiliterende tilgang er en helt naturlig måde at yde hjælpen på, 
og selv når hverdagen er travl, prioriteres det at efterleve tilgangen. Medarbejder 
beskriver, at nogle gange går hun lidt til og fra mellem to beboere, og på denne 
måde gives beboerne mulighed for at klare en opgave i fred og ro og efter en kort 
stund vender medarbejderen tilbage for at hjælpe beboeren videre. 

Samarbejde 

 

Mens beboeren er indlagt, har man kontakt til hospitalet for at følge med i beboe-
rens situation, og man er derved bedre forberedt, når beboeren kommer hjem. 

Ved udskrivelse orienterer man sig i udskrivningsplanen og ud fra plejehjemmets 
egen tjekliste sikres, at alt er i orden, når en beboer er kommet hjem fra hospi-
talsophold. Medarbejderne beskriver fokus på ændringer omkring medicinen, og at 
dokumentationen ajourføres i forhold til beboerens aktuelle situation. Når en be-
boer modtages fra hospitalet, foretages altid TOBS, så man har friske data på vær-
dier, og fagligt kan man således følge med i, om der sker udvikling i den rigtige 
retning. 

Der foregår tværfaglige konferencer med fysioterapeuter. Medarbejder beskriver, 
at terapeuterne er fysisk tilbage på plejehjemmet, men at de tværfaglige konfe-
rencerne dog er sat på pause pt. på grund af Corona. Medarbejderne beskriver, at 
beboerne blandt andet mærker den tværfaglige indsats ved, at alle arbejder hen 
imod samme mål. 

En plejehjemslæge er tilknyttet og kommer en gang om ugen. Gennem korrespon-
dance-meddelelser kommunikeres næsten dagligt med lægen. Medarbejderne op-
lever godt samarbejde med plejehjemslægen og finder, at det giver god tryghed 
for både medarbejdere og beboere, at det altid er let at få adgang til lægefaglig 
sparring. 

Medarbejderne pointerer, at der også i det daglige foregår en del faglig sparring 
med kvalitets- og udviklingssygeplejersken. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Beboernes tryghed skabes gennem tilbud om faste rutiner og genkendelighed i 
hverdagen. Det bidrager til beboernes tryghed, at man som medarbejder sikrer sig, 
at beboeren føler sig medinddraget og forstået. Yderligere beskriver medarbej-
derne, at beboernes selvbestemmelsesret er en tryghedsskabende faktor. 

Der arbejdes med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser gennem arbej-
det med tidlig opsporing – herunder TOBS. Medarbejderne beskriver eksempler på 
brugen af hjælpemidler ved tryksårstruet beboere og fokus på at sikre god hygi-
ejne under plejen. 

I arbejdet med forebyggelse af smittespredning ved infektioner anvendes smitte-
vogn, og Sundhedsstyrelsens vejledninger følges. 

Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvilken kontrol der skal udføres ved opga-
ven omkring udlevering af dispenseret medicin. Medarbejderne beskriver blandt 
andet fokus på, at man altid skal se, at medicinen bliver indtaget. Ved uoverens-
stemmelse foretages en analyse af årsagen, og der kan eventuelt rettes kontakt til 
egen lægen. Ved utilsigtede hændelser indberettes hændelsen altid. Medarbejder 
beskriver, at der på flere led foretages dobbeltkontrol af den dispenserede medi-
cin, hvilket opleves som baggrunden for, at der kun sjældent sker fejl i medicindi-
spenseringen. Medarbejderne mener, at seneste tilfælde ligger langt tilbage i ti-
den. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Der udarbejdes arbejdsplaner for dagens opgaver. Opgaverne fordeles ud fra fag-
lige overvejelser omkring beboerens kompleksitet og medarbejderens kompeten-
cer. I planlægningen tages højde for kontaktpersonsgrupper, så der kan sikres god 
kontinuitet i plejen. 

Medarbejderne oplever, at telefoner kan være noget forstyrrende i hverdagen, da 
nødkald går ind på telefoner. Medarbejderne oplever, at der nogle dage kan være 
mange opringninger.  

 

Medarbejder fortæller, at særligt gennem den seneste periode har der været 
mange telefonopringninger, idet det er praksis, at pårørende skal ringe både ved 
ankomsten til plejehjemmet, og når de går igen. Medarbejder beskriver, at man 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har forståelse for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmel-
sesret og kan redegøre for, hvorledes der sker tværfagligt samarbejde.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for arbejdet med den rehabiliterende tilgang, 
og hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikker-
hed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende 
retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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dog har mulighed for at lade en kollega overtage telefonen, hvis det vurderes, at 
man skal hos en beboer, der ikke magter forstyrrelsen. 

Nogle beboere bliver påvirket af opkald fra telefonen og kommer ofte med kom-
mentarer om, at medarbejderne må have travlt. 

Når der observeres ændringer i en beboers helbredsmæssige tilstand, dokumente-
res observationerne, og man drøfter situationen med en kollega. Der foregår faglig 
sparring mellem social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker om observerede 
ændringer. Medarbejderne oplever gode muligheder for faglig sparring, hvis man 
bliver i tvivl om noget. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne beskriver, at de foretrækker at dokumentere løbende. På den 
måde finder medarbejderne, at det bedst kan sikres, at man får alt dokumenteret, 
og at dette sker på den rigtige måde. 

Medarbejder beskriver, at nogle gange må man samle lidt sammen og fordybe sig 
lidt på et senere tidspunkt på dagen. Ved tvivl kan man sparre med kolleger. Med-
arbejderne oplever, at de får dokumenteret det, de skal i løbet af dagen. 

Kvaliteten af dokumentationen opleves god og fyldestgørende. Tiden til dokumen-
tationsarbejdet har høj prioritet, og man er gode til at hjælpe hinanden. 

Medarbejderne oplever, at de er fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet, og 
at de efterhånden har fået den tilstrækkelige erfaring og viden til at se den røde 
tråd gennem hele journalen. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

I forhold til arbejdet med instrukser og vejledninger anvendes indsatskataloget. 

Diverse tjeklister er at finde i mapper på kontorerne. 

Medarbejderne er bekendte med, at kommunens instrukser kan søges via nettet, 
men udtrykker, at det er sjældent, at de oplever behov for at anvende disse.  

VAR anvendes til at søge vejledning til udførelse af en opgave. VAR bruges særligt i 
elevarbejdet og er en del af oplæringen af disse.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen anvendes, når man skal yde pleje til en 
beboer, man ikke kender. Afløsere kan tilgå besøgsplanen via omsorgssystemet, og 
det italesættes, at man forventer, at afløsere anvender besøgsplanen som et dag-
ligt arbejdsredskab. 

Kontaktpersonen har ansvar for udarbejdelsen og ajourføringen. Observeres en 
ændring hos en beboer, som skal dokumenteres i besøgsplanen, har alle dog et an-
svar for at sikre besøgsplanen ajourført. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejder beskriver, at der skal udarbejdes handlingsanvisninger for sygepleje-
ydelser. Handlingsanvisninger udarbejdes af social- og sundhedsassistenter og syge-
plejersker. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og den sund-
hedsfaglige dokumentation.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til VAR, samt hvor der kan søges instrukser og vejled-
ninger. Tilsynet bemærker, at medarbejderne italesætter, at kommunens instrukser ikke umiddelbart 
anvendes som dagligt arbejdsredskab. Det er tilsynets vurdering, at betydningen af at holde sig oriente-
ret om disse bør italesættes over for medarbejderne. 
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Medarbejderne beskriver, at en handlingsanvisning skal fungere som opskriften på, 
hvordan en indsats skal udføres. Medarbejderne oplever, at beskrivelserne i hand-
lingsanvisninger giver de nødvendige informationer, så man kan udføre opgaven på 
den rigtige måde, og som beboeren er vant til og ønsker det. 

Beboerens samtykke skal være dokumenteret, og der linkes til VAR i handlingsan-
visninger. 

3.4 KONTROL AF DEN SUNDHEDSFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov 

Emne Data 

Stillingtagen til hel-
bredstilstande 

Der gennemgås helbredstilstande for 5 beboere. 

I forhold til alle beboere er der taget stilling til alle problemområder i helbreds-
tilstande. 

Sammenhæng i do-
kumentationen 

Hos tre beboere er der overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens 
aktuelle helbredsmæssige situation, den medicinske behandling og de sygepleje-
faglige indsatser. 

For to beboere ses følgende mangler: 

• Der mangler beskrivelse af beboers udfordringer med smerter 

• Der mangler ajourføring på flere felter i helbredstilstande. En del oplys-
ninger omkring helbredstilstande stammer fra beboerens tid i Hjemme-
plejen/MTO. 

 

 

Mål 2: Kvaliteten af medicin-dispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

Medicindokumentationen på medicinskemaet overholder gældende retningslinjer 
i forhold til alle beboere, som modtager hjælp til medicindispensering. 

 

Handlingsanvisning: 

For to beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger i forhold til ydelsen. 
Handlingsanvisningerne for medicindispensering er beskrevet handlevejledende 
og individuelt.  

 

For tre beboere observeres mangler: 

• For en beboer er det vanskeligt at se, hvorvidt der er tale om medicin, 
der dosisdispenseres af apoteket eller medicin, der dispenseres af pleje-
hjemmet, eller om der eventuelt er tale om begge dispenseringsformer. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har forståelse for arbejdet med besøgsplanen og hand-
lingsanvisninger. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande generelt er af tilfredsstillende 
kvalitet, men at dokumentationen har delvise mangler i forhold til at fremstå ajourført i forhold til to 
beboeres aktuelle helbredsmæssige situation. 
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Under feltet ”Dispensering” er der et skema for dosisdispenserede præ-
parater og et skema for dispenseret medicin. Tilsynet bemærker, at der 
er tale om de samme præparater. Der er udarbejdet handlingsanvisning 
for medicindispensering, men ikke for dosisdispensering af medicin. Der 
ses ikke oprettelse af ydelse på dosisdispensering af medicin. 

• For anden beboer mangler oprettelse af ydelse på dosisdispensering af 
medicin og udarbejdelse af handlingsanvisning. 

• For tredje beboer er der oprettet handlingsanvisning for medicindispen-
sering, men denne indeholder kun beskrivelser i forhold til AK-behand-
ling.  

 

I et enkelt tilfælde ses manglende udfyldelse af handlingsanvisning for ”Støtte til 
medicinindtagelse”. 

 

I et tilfælde ses manglende dokumentation af evaluering af pn medicin 

Hos alle beboere ses relevante oplysninger i forbindelse med ydelsen beskrevet 
under ”Generelle medicinoplysninger”. Der fremgår navn og telefonnummer på 
apotek, information om bestilling/levering, navn på den medicinansvarlige, samt 
hvor medicinen opbevares.  

For to beboere bemærker tilsynet, at generelle medicinoplysninger skal ajourfø-
res i forhold til den aktuelle situation. Den manglende ajourføring vedrører en 
beboers INR-målinger/AK-behandling, og i forhold til anden beboer mangler 
ajourføring i forhold til måden, der dispenseres medicin på. 

 

 

Mål 3: Kvaliteten af medicin-administration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer 

To beboere får hjælp til medicinadministration. 

Medicindokumentationen på medicinskema overholder gældende retningslinjer.  

Der er udarbejdet handlingsanvisninger på indsatsen. I et enkelt tilfælde mang-
ler beboers samtykke at blive dokumenteret. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering har 
mangler i forhold til tre beboere. Ligeledes konstateres delvise mangler hos to beboere i forhold til do-
kumentationen af generelle medicinoplysninger. 

Tilsynet vurderer, at der i forhold til en enkelt beboer mangler dokumentation af effekten af givet pn 
medicin. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicinadministration er 
tilfredsstillende. 
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Mål 4: Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende 

Emne Data 

Handlingsanvisninger Ved gennemgang af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser - ud over medicin -
ses flere eksempler på særdeles handlevejledende og ajourførte handlingsanvis-
ninger. Der gennemgås handlingsanvisninger for blandt andet psykisk pleje, kom-
pressionsbehandling, pleje til alvorligt syge og ernæringsindsatser. 

Der henvises til VAR i handlingsanvisninger, og der foreligger dato for opfølg-
ning. Beboerens samtykke til indsatserne er dokumenteret. 

Under observationer fremgår relevante notater i forhold til beboernes helbreds-
tilstand.  

 

Tilsynet observerer mangler i fire handlingsanvisninger. 

Manglerne vedrører følgende: 

• Handlingsanvisning for katheterpleje er for en beboer ikke handlevejle-
dende beskrevet, og for anden beboer mangler udfyldelse helt 

• Der ses to eksempler på handlingsanvisninger, hvor beboerens samtykke 
mangler at blive dokumenteret. 

 

Der foreligger relevante notater under feltet observationer, som viser opfølgning 
på indsatser. 

Tilsynet bemærker, at der i forhold til to beboere ikke sker konsekvent doku-
mentation af vægtmålinger. 

3.5 KONTROL AF DEN SOCIAL- OG PLEJEFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Kvaliteten af dokumentationen i ’generelle oplysninger’ 

Emne Data 

Er borgerens me-
string, motivation, 
ressourcer og livshi-
storie udfyldt i gene-
relle oplysninger? 

For alle beboere ses beskrivelser af mestring, motivation, ressourcer og vaner 
under generelle oplysninger. 

Er beskrivelserne i 
generelle oplysnin-
ger beskrevet, så de 
er af generel værdi 
for borgerforløbet? 

For alle beboere er beskrivelserne under generelle oplysninger af værdi for bor-
gerforløbet. 

Tilsynet observerer, at beskrivelserne indeholder særdeles detaljerede oplysnin-
ger, der er relevante i forhold til at sikre beboerens trivsel og livskvalitet samt i 
forhold til at sikre dokumentationen af vaner, ønsker, særlige behov og interes-
ser. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i forhold til sygeplejeydelser - ud over medicin - 
har mangler. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger er af særdeles tilfredsstillende kva-
litet. 
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Mål 2: Kvaliteten af borgerens ’besøgsplan’  

Emne Data 

Er der oprettet en 
besøgsplan? 

Der er oprettet besøgsplan for alle beboere. 

 

Er besøgsplanen 
’handleanvisende’ 
ift. de indsatser som 
borgeren er     til-
delt? 

For alle beboere er besøgsplanen handlevejledende og individuelt beskrevet i 
forhold til de visiterede indsatser. 

 

Er Besøgsplanen indi-
viduel og brugbar ift. 
hvordan borgerens 
ønsker og behov 
imødekommes, når 
der udføres personlig 
pleje og praktiske 
opgaver?  

I forhold til alle beboere fremgår beskrivelser af beboerens ønsker og behov i re-
lation til udførelse af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte. 

Besøgsplaner indeholder beskrivelser af beboerens ressourcer, og hvorledes disse 
medinddrages i plejen. 

Der ses eksempler på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, f.eks. i 
forhold til væskeindtagelse, hudpleje og behov for socialt samvær.  

Er der i besøgspla-
nen henvist til hand-
lingsanvisningen for 
en evt. ’Støtte til 
indsats’? 

(handlingsanvisning 
til en opgaveover-
draget sygeplejeind-
sats) 

 

I forhold til tre beboere henvises der i besøgsplanen ikke til handlingsanvisninger 
for en opgaveoverdraget sygeplejeindsats. Dette ses kun dokumenteret i forhold 
til en enkelt beboer. 

 

Er der sammenhæng 
mellem funktionsev-
netilstande, gene-
relle oplysninger og 
besøgsplanen? 

 

I forhold til alle beboere er der sammenhæng mellem beskrivelserne i funktions-
evnetilstande, generelle oplysninger og besøgsplanen. 

Er det i besøgspla-
nen henvist til en 
evt. forflytningsplan? 

Der ses ikke udarbejdelse af forflytningsplaner for beboerne. Tilsynet vurderer 
umiddelbart, at dette ville være relevant for en konkret beboer. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen i besøgsplaner er af særdeles tilfredsstillende kvalitet. Besøgs-
planer fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til hjælpen til personlig pleje og 
praktisk støtte og indeholder beskrivelser af, hvorledes der sikres en rehabiliterende tilgang i leveringen 
af hjælpen.  

Besøgsplaner indeholder relevante beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre, at der sker henvisning til 
handlingsanvisninger i forhold til opgaveoverdragede indsatser.  
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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 2020” 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 i det virtuelle tilsyn er henholdsvis interview med ledelse og gruppeinterview med 
medarbejdere. Interviews vil foregå ved brug af Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatformen 
Teams. Derudover vil der blive gennemført telefonisk interview med udvalgte beboere. Der udtages stik-
prøver af dokumentationen. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en viden om kvaliteten af 
de ydelser, som beboerne modtager på plejehjemmet. Der indgår således ikke observationer på pleje-
hjemmet i dataopsamlingen. 

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  

• Der findes ikke fejl og mangler eller at de fundne forhold kun har yderst ringe risiko for borge-
ren. Kategorien anvendes, hvis der findes et godt, solidt og systematisk kvalitetsarbejde på en-
heden. 

2 – Godt og tilfredsstillende 

• Kategorien anvendes, hvis der kun findes få fejl og mangler, som ikke har nogen særlig risiko for 
borgeren. Fejlene er som hovedregel lokaliseret på forskellige områder og kan korrigeres i løbet 
af kort tid. Der findes et solidt kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler enkelte forhold 
for at det er helt optimalt. Der er fulgt op på sidste års tilsyn. 

3 – Mindre tilfredsstillende 

• Der findes forhold med risiko for borgerens helbred og autonomi, men det drejer sig ikke om 
alvorlige fejl. Enkeltstående fejl med mere alvorlig risiko kan også medføre denne konklusion. 

• Der findes et kvalitetsarbejde på enheden, men der mangler nogle forhold for at det er tilfreds-
stillende og systematisk nok. 

4 – Alvorlige fejl og mangler med stor risiko for beboernes helbred og autonomi 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

5 – Alvorlig kritik 

• Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede indsatser  

• Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, 
grænser og levevis 

• Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet og på fællesarealer med al-
vorlig risiko for borgerens helbred 

• Kvaliteten i den personlige pleje og sygeplejen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred og autonomi 

• Den registrerede fejl i medicinhåndteringen medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens 
helbred. 

 
Forskellen fra kategori 4 til 5 er, at hvis der er fare for borgernes sikkerhed i en sådan grad, at det er 
nødvendigt, at der omgående gribes ind er resultatet kategori 5. 
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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 beboernes som medarbejdernes 
hverdag. Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2020” og den ud-
arbejdede drejebog for virtuelle tilsyn på plejehjem. Tilsynet foretages i dagtimer.  

 

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. 

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tvær-
gående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 

 

 

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 INFORMTAIONER 

Tak for fremsendte. 

Der er ikke fundet fejl eller behov for opklarende informationer. 

  

  

Med venlig hilsen  

Jette Jensen 
Forstander 
Nybodergården 
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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. 


