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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 Ryholtgård, Rymarksvej 23, 2900 Hellerup 

Leder: Camilla Norby Larsen 

Antal boliger: 55 boliger 

Dato for virtuelt tilsynsbesøg: Den 23. september 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Interview af 6 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper, 1 social- og sundhedsassi-
stent og 1 sygeplejerske) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation 

 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

Pernille Hansted, 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 Ryholt-
gård.  

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, og at der på særdeles tilfredsstillende 
måde arbejdes med relevante emner og kendte risiko- og problemområder i kvalitetsarbejdet. Kvalitetsar-
bejdet understøttes af plejehjemmets organisering og det tværfaglige samarbejde. 

 

Beboerne udtrykker, at de trives på plejehjemmet, og at de oplever selvbestemmelse og tryghed i hverda-
gen. Beboerne oplever, at de modtager den pleje og støtte, som de har behov for, og at der generelt er 
kontinuitet i hjælpen. Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med dialogen og kontakten til 
medarbejderne. Det er tilsynets vurdering, at beboerne inviteres til samvær og aktiviteter med de øvrige 
beboere. Beboerne har gode erfaringer fra udskrivelse fra hospital eller ved indflytning på plejehjemmet. 
En enkelt beboer har en mindre god oplevelse, som plejehjemmet dog ikke kan ansvarliggøres for. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbej-
det. Medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommuni-
kation og adfærd over for beboerne. Medarbejderne har særdeles tilfredsstillende faglig forståelse for ar-
bejdet med at sikre beboernes selvbestemmelsesret, og hvordan plejen og omsorgen for beboerne ydes ud 
fra en rehabiliterende tilgang og i et tværfagligt samarbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan 
redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne. Medarbejderne kan fagligt redegøre 
for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til 
plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Medarbejderne har kendskab til, hvor der kan søges instruk-
ser og vejledninger, og anvender disse som et dagligt arbejdsredskab.  

Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger og anvender disse, som 
det er tiltænkt. 

 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende kva-
litet, og der ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens aktuelle helbredsmæssige situation, 
den medicinske behandling og de sygeplejefaglige indsatser. 

Medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. Kvaliteten af dokumen-
tationen i handlingsanvisninger for medicindispensering og medicinadministration er særdeles tilfredsstil-
lende. 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i forhold til sygeplejeydelser ud over medicin er meget 
tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at der med en mindre indsats hurtigt kan rettes op på den observerede 
mangel relateret til dokumentation af blodtryksmålinger. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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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 observationsstudie omkring 
frokostmåltidet og renholdelse af hjælpemidler. 

Leder oplyser, at der er arbejdet målrettet med fokus på at sikre det gode måltid 
for beboerne. Der er foregået faglig drøftelse med medarbejderne, og plejehjem-
met har haft samarbejde med Meyers Madhus. Ledelsen har intensiveret deres til-
stedeværelse under måltiderne, og der arbejdes ud fra en fastlagt plan om, hvor-
dan både ledelse, køkkenleder og sygeplejefaglig leder i højere grad deltager i mål-
tiderne. Som start vil der blive fokuseret på måltiderne om dagen og efterfølgende 
sat fokus på måltiderne for aften. Leder beskriver, at deltagelse i måltiderne har 
givet fin indsigt i kompleksiteten i afholdelse af måltiderne. Man er ikke i mål med 
alle indsatser endnu, og løbende gives medarbejderne feedback på det, der obser-
veres. Under måltiderne deltager ligeledes fire aktivitetsmedarbejdere, hvilket bi-
drager til, at flere kan agere i værtsrollen og medvirke til at skabe det gode måltid 
for beboerne. 

Ved sidste tilsyn blev det under observationsstudiet bemærket, at en beboer fik 
dryppet øjne under måltidet. Leder oplyser, at det er blevet italesat, at denne 
praksis ikke er acceptabel. 

Der er nedsat et hygiejnenetværk, hvor der laves audits på hygiejnen. Her rettes 
også fokus på hygiejnen i forhold til hjælpemidler. Afdelingsledere har lagt ind som 
fast opgave en gang ugentligt, at der sikres rengøring af hjælpemidler. 

Leder oplyser, at to beboere meget tidligt i forløbet blev smittet med Covid-19. Ti-
den opleves noget hektisk, men samtidig også meget lærerig. En tid med stor usik-
kerhed om, hvordan man skulle agere i situationen, er nu afløst af mere ro og tryg-
hed omkring dette. Medarbejderne har fået erfaringer og føler sig godt klædt på til 
at arbejde ud fra retningslinjerne i forbindelse med Covid-19. 

Der er etableret en såkaldt rådighedsordning, så medarbejderne har let adgang til 
at komme i kontakt med ledelsen, hvis der skulle opstå behov herfor. Leder udtryk-
ker stor anerkendelse af medarbejderne for deres indsatser i en tid, hvor retnings-
linjerne løbende er blevet ændret. 

Pt. italesættes, at kontakten og besøg primært foregår udendørs eller ved, at hver 
beboer udpeger en pårørende, som må komme på besøg i boligen.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Plejehjemmet er udpeget til at være pilotplejehjem til afprøvning af e-tavler. Der 
blev nedsat en arbejdsgruppe med tværfaglig sammensætning, og konsulenter fra 
kommunen deltog i implementeringen, så der kunne sikres en god opstart og en 
struktureret og systematisk måde at afholde tavlemøder på. Da e-tavle var imple-
menteret på en afdeling, og man havde fået god forståelse for arbejdet hermed, 
blev e-tavler implementeret på alle afdelinger. Erfaringerne er, at e-tavler er et 
værdifuldt arbejdsredskab og godt supplement til Cura, idet tavlerne giver det 
overblik, man har efterspurgt i Cura. Man er begyndt at bruge beboernes kalender 
på e-tavlerne, så der ikke kun arbejdes med redskabet ud fra en sygeplejefaglig 
vinkel, men også ud fra en socialfaglig indsats. Arbejdet med triagering er en del af 
tavlemøderne, og på e-tavlen kan man se triageringen af beboerne. 
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Den sundhedsfaglige dokumentation er stadig et udviklingsområde på plejehjem-
met. Det er leders vurdering, at man er godt med i forhold til at sikre kvaliteten i 
den sundhedsfaglige dokumentation. Pt. er fokus rettet på at sikre den røde tråd 
gennem hele journalen. 

Hygiejnen er ligeledes et prioriteret fokusområde. På endnu mere struktureret 
måde har man organiseret hygiejnenetværket, og her har man opdaget, at der ikke 
altid er helt styr på de ting, man mente var, som de skulle være. Leder beskriver 
eksempler som korrekt handskebrug og tilbud til beboere om hjælp til at sikre god 
håndhygiejne. 

 

 

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

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Plejehjemmet arbejder målrettet med reduktion af behandlingskrævende urinvejs-
infektioner. Der er opsat mål om at reducere med 50%, og lige pt. er man godt på 
vej til at nå dette mål. 

Der foregår ugentlige audits på alle etager, idet man har erfaret, at der er behov 
for fornyet fokus på indsatser fra forbedringsmetoden – f.eks. indsatser relateret til 
at sikre medicin til tiden og evaluering af PN-medicin. 

Der arbejdes målrettet med indsatser omkring palliativ pleje/lindring. Ledelsen be-
skriver, at man er blevet mere bevidst om at bruge de mange redskaber til palliativ 
pleje. Der er kommet mere opmærksomhed på, at der tidligere i forløbene skal ta-
les med beboer, pårørende og egen læge, hvilket giver et bedre terminalt forløb. 
Det er blevet en naturlig del af kulturen på plejehjemmet, at beboerne gives mulig-
hed for at sige ordentligt farvel til en afdød medbeboer. På plejehjemmet er man 
blevet mere bevidst om betydningen heraf, idet mange beboere har haft gode rela-
tioner til hinanden. Ovenstående har ligeledes givet anledning til, at man får talt 
med beboerne om, hvad de selv kunne ønske sig, når livet nærmer sig sin afslut-
ning. 

Den seneste medieomtale af uacceptable hændelser på forskellige plejehjem har 
givet anledning til faglig refleksion på Ryholtgård. Man har fagligt reflekteret med 
medarbejderne og udtrykt anerkendelse af, at man kan stå i mange vanskelige situ-
ationer, men at man aldrig griber til løsninger, der ikke er faglig korrekte. Der er 
udarbejdet refleksionsspørgsmål, som skal præsenteres for medarbejderne. Reflek-
sionen skal tage udgangspunkt i, hvad medarbejderne oplever og ser, og hvilke tid-
lige tegn, man skal være opmærksom på hos sig selv og sine kolleger. Det italesæt-
tes, at det altid er bedre at fjerne sig fra en situation og bede en kollega tage over, 
når det bliver for meget og uoverskueligt. 

Arbejdsgangen for arbejdet med utilsigtede hændelser er netop ændret, så det 
frem over er sygeplejersken, som har det overordnede ansvar for at være sagsbe-
handler på opgaven og være den, der skaber læring ude i afdelingerne. Alle medar-
bejdere kan indberette en utilsigtet hændelse.  

 
 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med kendte risiko- og problemområder på en særdeles tilfredsstil-
lende måde. 
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Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet har en ledelsesstruktur med forstander, to afdelingsledere og en sy-
geplejefaglig leder. Den sygeplejefaglige leder er uddannelsesansvarlig og har 
mange opgaver, svarende til en klinisk sygeplejerske. 

Der er en bred tværfaglig sammensætning af personalet. Ud over plejepersonalet 
er der ansat pædagoger til aktiviteter, rengøringsassistenter, ernæringsassistent og 
to terapeuter er tilknyttet plejehjemmet.  

Leder oplever, at man har de nødvendige faglige kompetencer på plejehjemmet, 
men beskriver, at man udfordres på, at flere sygeplejersker går eller er gået på 
barselsorlov. 

I organiseringen er der ledelsesmæssigt fokus på at sikre gode rammer for det 
tværfaglige samarbejde. Faglige netværksmøder er etableret. Dog er der reduceret 
i mødeaktiviteten, da Coronakrisen har givet anledning til at forholde sig nysgerrigt 
til indhold og formål med møderne. På faglige netværksmøder og i forbedringsgrup-
per arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet som eksempelvis demens, 
forflytning, kontinens, medicin og dokumentation. 

Der afholdes husmøder for hele personalet, og i mødeformen gør man sig umage for 
at sikre høj medarbejderinvolvering. MED-udvalget inddrages og er en aktiv med-
spiller, når processer og nye udviklingstiltag skal igangsættes. 

I ledergruppen har man fokus på at arbejde mere databaseret. Der arbejdes med 
ClickView, hvor man eksempelvis kan se data på medicin, audits, ernæringsscree-
ning, fald og utilsigtede hændelser. Ledelsesmæssigt øver man sig stadig på at blive 
god til at finde de rette data og tage afsæt i disse i prioriteringen af indsatser. 

Der arbejdes målrettet med forbedringsindsatsen, hvor metoderne til dataindsam-
ling anvendes. 

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne giver udtryk for at trives på plejehjemmet.  

Beboerne udtrykker blandt andet: 

• ”Det er så dejligt at bo på plejehjemmet - Jeg er så heldig at bo på det bed-
ste plejehjem i København”.   

• ”Det er et godt plejehjem at bo på - vi bliver passet i alle ender og kanter”. 

• ”Jeg er meget godt tilfreds. Har en dejlig lejlighed, vi får god mad, og der er 
søde medarbejdere her”. ”Her er så mange aktiviteter – om aftenen spiller 
jeg petanque”.  

• ”For det første blev jeg taget godt imod ved indflytningen. Da jeg flyttede 
ind på plejehjemmet, følte jeg med det samme tryghed ved at være her. Jeg 
har kaldeapparat, og der er nogen lige i nærheden”. 

Et par beboere nævner dog, at Coronakrisen har været en svær tid, og en beboer 
udtrykker, at det er vanskeligt at leve sammen med mennesker med demenssyg-
dom. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter kvalitetsarbejdet og det tværfaglige samarbejde på 
plejehjemmet. 
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Selvbestemmelse Beboerne oplever selvbestemmelse i hverdagen. Beboerne oplever, at medarbej-
derne spørger ind til deres ønsker og vaner.  

En enkelt beboer udtrykker dog, at han ikke altid kommer tidligt op, som han øn-
sker det. Beboer vil gerne op klokken 7, men nogle gange bliver klokken 9.00. På 
tilsynsdagen kom beboer op til den ønskede tid. Medarbejder oplyser efterføl-
gende, at beboer normalt kommer tidligt op, og at der er opmærksomhed på dette 
i medarbejdergruppen. Beboeren har hukommelsesmæssige udfordringer. 

 

Enkelte beboere kan redegøre for brugen af klippekortsordningen. En beboer for-
tæller, at hun har fået hjælp til at vaske noget hjemmestrikket tøj. Beboer har 
fået en folder om ordningen. Anden beboer bruger den primært til gåture. En 
tredje beboer, som netop er flyttet ind, fortæller, at hun er blevet informeret om 
ordningen, men endnu ikke har taget imod tilbud. Beboer vil gerne først lige falde 
lidt mere til i de nye omgivelser.  

En beboer fortæller, at hun ikke bruger klippekortsordningen, da hun selv kan gå 
ture. Ofte går hun ture sammen med en medbeboer, som hun mødte på et beboer-
møde. Beboer fortæller, at det var heldigt, at de to beboere kom til at sidde sam-
men, for de har det hyggeligt i hinandens selskab. 

Øvrige beboere kan ikke svare på spørgsmål herom. 

Tilsynet bemærker positivt, at der under observationer er dokumenteret brug af 
klippekortet for flere af beboerne. 

Tryghed Beboerne oplever tryghed ved at bo på plejehjemmet. 

En beboer fortæller dog, at hun bliver lidt utryg, når der skiftes katheterpose af 
en medarbejder, som ikke har prøvet det før. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever at modtage den pleje og støtte, de har behov for, og at de an-
vender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Beboerne er tilfredse med 
kvaliteten i plejen. 

 

Beboer udtrykker: 

”Du ringer bare, det bliver sagt mere end en gang”.  

Beboer er nyindflyttet, og medarbejderne siger til beboer, at de sammen skal 
finde ud af, hvor meget beboer kan selv. Beboer har fået hjælp til et hjælpemid-
del, som er vanskeligt at tilpasse, beboer er orienteret om hele forløbet. 

 

En beboer fortæller, at man sammen taler om, hvad medarbejder skal hjælpe 
med, og hvad beboer selv kan udføre.   

En beboer fortæller, hvordan hun selv kan vaske håret og sætte curler i. Når med-
arbejderne har hjulpet med dele af badet, tager beboeren morgenkåben på og for-
tæller medarbejderne, at nu kan hun klare resten selv. ”Så føler jeg mig ikke 
umyndiggjort”, fortæller beboeren. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne trives på plejehjemmet, og at de oplever selvbestemmelse og tryghed i 
hverdagen. 
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Beboere, som får hjælp til medicindispensering og medicinadministration, giver 
udtryk for at være trygge ved hjælpen. 

 

På spørgsmål om, hvorledes beboerne ville forholde sig ved eventuelt behov for at 
klage, oplyser de, at de ville henvende sig til medarbejderne eller ledelsen. Ingen 
beboere mindes at have modtaget egentlig klagevejledning. En beboer pointerer, 
at man altid kan henvende sig til lederen, hvis man gerne vil spørge om noget. Be-
boer oplever, at hun altid bliver godt modtaget. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever god kontinuitet i plejen og udtrykker, at de har en kontaktper-
son. 

En beboer fortæller, at hun kender sin kontaktperson godt, og at vedkommende 
lægger øre til mange ting.  

Beboerne oplever, at aftaler overholdes.  

En beboer fortæller, at medarbejderne hjælper hende med at holde styr på hospi-
talsaftalerne. 

 
 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

To beboere har tidligere deltaget i brugerundersøgelser og har gode oplevelser 
hermed. 

En beboer har besvaret brugerundersøgelse og deltager i Bruger-pårørenderådsmø-
der to gange årligt. 

Anden beboer har tidligere deltaget i tilsyn, brugerundersøgelse og på møder i 
mad- og måltidsgruppen. 

Tredje beboer har kendskab til, at der har været planlagt et beboermøde på afde-
lingen, men det blev aflyst på grund af Covid-19. 

 

 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation med medarbej-
derne. Medarbejderne beskrives som venlige og imødekommende. 

Beboerne oplever gode muligheder og tilbud om socialt samvær og aktiviteter. Til-
synet bemærker positivt, at flere beboere roser aktivitetsmedarbejderne og be-
skriver god dialog med rengøringspersonalet. 

En beboer oplever at blive inviteret til samvær. Beboer opsøger selv nye beboere, 
da hun gerne vil hjælpe til. 

En beboer udtrykker, at ”Det er som om, vi er venner”.  Beboer oplever, at med-
arbejderne taler forskelligt til og med alle beboerne. Beboer oplever, at der kan 
være situationer, som fx liftning, hvor man er udsat, men det går så fint, og man 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje og støtte, de har behov for, og at der generelt er 
kontinuitet i hjælpen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at flere beboere har erfaring med tidligere borgerinddragelse på organisatorisk ni-
veau. 



UANMELDT ORDINÆRT VIRTUELT TILSYN 2020 PLEJEHJEMMET RYHOLTGÅRD KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
12 

tager det med humor, ifølge beboeren. Beboer beundrer medarbejdernes indsats. 
Beboer fortæller desuden, at man dagligt spiser sammen, og aktivitetsmedarbej-
derne sørger for, at man spiller, synger og får ordnet negle og kommer til stole-
gymnastik. 

Anden beboer udtrykker, at ”Vi har en god atmosfære”. Beboer oplever gensidig 
respekt. Beboer fortæller, at der er et dejligt stort træningscenter, som beboer 
selv benytter.  

Tredje beboer udtrykker, at der er respekt om beboers privatliv. Der bliver altid 
banket på, inden medarbejder træder ind i boligen. Beboer oplever, at det især er 
måltiderne, man kan være sammen om. Beboer oplever, at tilbuddet om samvær 
er ret begrænset, og at dette skyldes Covid-19. Beboer deltager i dialogmøder på 
afdelingen. Beboer udtrykker: ”De taler til mig som ligestillet - det er vigtigt for 
mig - at de ikke taler ned til mig”. 

En beboer udtrykker: ” De står på pinde for os, og vi har det sjovt sammen. Min 
søn siger, at han kan se, jeg har det godt”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Beboere beskriver erfaringer fra udskrivelse fra hospital eller ved indflytning på 
plejehjemmet. 

En beboer oplyser, at han blev taget godt imod efter udskrivelse fra hospital og 
husker ikke, at der var problemer hermed. Beboeren blev budt velkommen hjem, 
og medarbejderne udtrykte, at de var glade for at have beboeren tilbage. 

En beboer udtrykker, at medarbejderne var velorienteret om forløbet ved hjem-
komsten til plejehjemmet. 

En beboer beskriver en kedelig oplevelse med at sidde og vente i silende regn 
udenfor hospitalet.  

En beboer beskriver indflytning og beskriver en venlig velkomst med en buket 
blomster. Beboer oplevede, at alle havde forberedt sig godt. Beboer modtog en 
del informationsmateriale, som hun i ro og mag kunne orientere sig i.  

3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der gennem nogen tid har været fokus på medicinen 
via forbedringsindsatsen. Der arbejdes med PDSA-cirkler som del af analysemeto-
den. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med dialogen og kontakten til medarbejderne.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne inviteres til samvær og aktiviteter med de øvrige beboere. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne har gode erfaringer fra udskrivelse fra hospital eller ved indflytning på 
plejehjemmet. En enkelt beboer har en mindre god oplevelse, som plejehjemmet dog ikke kan ansvar-
liggøres for. 
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Der auditeres på medicin og dokumentation. Man har erfaret, at der er fejl i for-
hold til dokumentationen af PN-medicins effekt efter indgivelse samt at sikre me-
dicin til den rigtige tid. 

Der er arbejdet med forebyggelse af urinvejsinfektioner. Coronakrisen har sat dele 
af indsatserne lidt på pause, men man arbejder fortsat løbende med fokus herpå. I 
arbejdsgruppe foregår faglig drøftelse omkring emnet, og hvilke indsatser der skal 
sættes i gang. 

Medarbejder fortæller, at hun er med i en demensgruppe, hvor man er i gang med 
opsporing af indsatser for den enkelte beboer. Arbejdet foregår ud fra en sygeple-
jefaglig tilgang, og der udarbejdes pædagogiske handleplaner på området. 

Medarbejderne beskriver fokus på renholdelse af hjælpemidler. På fast ugentlig 
dag gøre beboeres hjælpemidler rene – f.eks. i forbindelse med, at beboer er i 
bad. 

Under Coronakrisen har man meget fokus på overholdelse af retningslinjer. Medar-
bejder beskriver, hvordan der i forhold til måltider foregår fadservering, og bebo-
erne har faste siddepladser, så den nødvendige afstand mellem beboerne kan sik-
res. Medarbejderne anvender værnemidler, som retningslinjer foreskriver det. 

Arbejdet med utilsigtede hændelser er et fokusområde, og der er indberettet 
hændelser i forhold til medicin, der ikke er blevet givet til tiden. Der foregår fag-
lig drøftelse af, hvornår lægen skal involveres og opsporing af årsagen til hændel-
sen. 

Der er implementeret e-tavler, og medarbejderne udtrykker, at implementerings-
processen har været meget lærerig, og at e-tavler fungerer som et brugbart ar-
bejdsredskab i hverdagen. Det er nu blevet tydeligere for medarbejderne, hvor 
indsatsen skal sættes ind og hvordan. 

På afdelingerne foregår der triagering hver morgen, og alle beboere gennemgås 
enkeltvis. Triageringsarbejdet foregår både i dag-, aften- og nattevagter. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld dialog og adfærd 
overfor beboerne.  

Medarbejderne nævner blandt andet: 

• Inddragelse af beboeren i samtalen 

• Ikke kommunikere med kolleger, når man er to hos beboeren 

• Udvise nærværende adfærd 

• Møde beboeren, hvor beboeren er – tage udgangspunkt i beboerens aktuelle 
situation 

• Stille enkle spørgsmål og tale ud fra beboerens præmisser 

• Udvise respekt gennem den anerkendende tilgang 

• Vise forståelse for den store omvæltning det er at flytte på plejehjem 

• Udvise respekt og imødekomme beboerens behov 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsar-
bejdet. 
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Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne beskriver, at der gennemføres indflytningssamtaler, hvor beboer-
nes behov, ønsker og vaner afdækkes. Medarbejder fortæller, at dette dog ikke 
må betragtes som en facitliste, så derfor skal man hver dag spørge til beboerens 
ønsker og behov. Medarbejderne oplever, at de er gode til at have fokus på, hvad 
beboeren har lyst til den pågældende dag. 

Medarbejderne bruger deres faglighed til at afdække beboerens behov og inddrage 
pårørende, så man kan få et godt helhedsbillede af beboeren. Plejebehovet af-
dækkes og tilrettelægges i et samarbejde med både beboeren og pårørende. 

Medarbejder beskriver, at hvis beboeren har en dårlig dag, skal det respekteres, 
og hjælpen afstemmes herefter.  

På tværfaglige konferencer drøftes relevante emner omkring beboerens helbreds-
mæssige situation og trivsel i hverdagen. Der afholdes konferencer med deltagelse 
af både beboer og dennes pårørende, når der vurderes et behov herfor. Ved termi-
nale forløb er fokus skærpet på, at beboerkonferencen kan bidrage til de gode for-
løb, og at man kommer i mål med at levere en individuel tilpasset pleje og omsorg 
for beboeren den sidste tid. 

Medarbejderne har kendskab til klippekortsordningen og beskriver eksempler på 
brugen heraf. En medarbejder fortæller, at hun netop har konstateret, at en be-
boer havde tiltagende svært ved at læse sin avis, og derfor tilbød vedkommende, 
at de kunne læse avisen sammen. 

Det er kontaktpersonens ansvar, at beboerne får tilbud om aktiviteter via klippe-
kortsordningen, og det dokumenteres i Cura, når der er brugt et klip. 

Rehabilitering Medarbejder beskriver fokus på at sikre medinddragelse af beboernes ressourcer 
både i forhold til praktiske opgaver og under udførelse af hjælpen til personlig 
pleje. De ressourcer, som beboeren har, skal man motivere til at blive anvendt. 
Medarbejder beskriver, at der i motivationen af beboerne anvendes spejling og 
guidning. Mange af de praktiske opgaver, som man normalt inddrager beboerne i, 
har dog været pauseret på grund af Covid-19.  

Medarbejder fortæller om en beboer, der dagligt tilbydes gåture mellem pleje-
hjemmet og en pårørende i håbet om, at beboeren på et tidspunkt selv ville kunne 
klare turen.  

Medarbejderne oplever, at de arbejder meget rehabiliterende og giver sig den 
nødvendige tid til, at beboerne selv gør det, de magter. Der skal udvises nærvær, 
og man må aldrig udvise en stresset adfærd, ifølge medarbejder. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, at sammenhæng i borgerens indsatser/forløb sikres ved, 
at hospitalet f.eks. kontakter plejehjemmet, når en beboer bliver udskrevet. Ple-
jehjemmet får informationer om indlæggelsesforløbet, så man kan forberede be-
boerens hjemkomst bedst muligt. 

Medarbejderne beskriver fokus på, at ajourføringen af dokumentationen efter en 
beboers indlæggelse foretages af en sygeplejerske typisk dagen efter beboers 
hjemkomst. Der foregår faglig sparring med terapeuterne, hvis der skal etableres 
terapeutfaglige indsatser.  

Det tværfaglige samarbejde sikres gennem tværfaglige møder, hvor alle afdelin-
gens beboere gennemgås og på møderne deltager terapeuter, kontaktpersonen, af-
delingsleder og sygeplejersken. E-tavler anvendes som redskab til at skabe det 
nødvendige overblik. 

Der afholdes ligeledes såkaldte beboerkonferencer, hvor den enkelte beboer delta-
ger med plejepersonalet, egen læge og evt. pårørende. 

Beboerne skal altid give samtykke til indsatser, der sættes i gang. Beboerne ople-
ver, at det tværfaglige samarbejde bidrager til, at der er ro på deres situation, og 
at medarbejderne har et godt overblik over, hvad der skal ske.  
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Medarbejderne beskriver, at beboerne er trygge ved at blive forsikret om, at der 
bliver taget hånd om deres udfordringer. Medarbejderne er beboerens talerør i 
forhold til samarbejdet mellem plejepersonalet og tværfaglige samarbejdspart-
nere både internt og eksternt. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at beboernes tryghed sikres gennem en omsorgsfuld 
hverdag, hvor beboerne føler sig trygge ved plejen og omsorgen, de modtager, og 
trygheden ved at opholde sig i boligen og på plejehjemmets fællesarealer. 

Kontinuiteten og genkendeligheden bidrager til tryghed for beboerne. Medarbejder 
beskriver, at det har høj prioritet, at man som medarbejder kender beboerne godt 
og ved præcis, hvad der er deres behov, ønsker og vaner. 

I arbejdet med beboernes sikkerhed er der fokus på at arbejde ud fra en sundheds-
fremmende og forebyggende tilgang. Medarbejder beskriver eksempler på forebyg-
gende indsatser omkring fald, tryksår, urinvejsinfektioner og dehydrering. I arbej-
det med den forebyggende tilgang anvendes TOBS til tidlig opsporing. Der er lige-
ledes fokus på, at beboerne har de hjælpemidler, der er nødvendige. 

Der er fokus på hygiejnen, og i forbindelse med Covid-19 situationen er retningslin-
jer og instrukser blevet hængt op på kontorerne, så disse er synlige for alle. Til 
måltiderne sikres beboernes håndhygiejne ved, at de bliver tilbudt håndsprit. 

Plejehjemmet har hygiejnevogne, som bliver anvendt, når der er mistanke om Co-
vid-19 eller f.eks. MRSA-infektion. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende 
retningslinjer ved udlevering af dispenseret medicin. Medarbejder beskriver, at 
det italesættes, at medicin ikke er givet, før den er set indtaget. Ved mindste 
uoverensstemmelse mellem dispensering og medicinskemaet tages kontakt til syge-
plejersken. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i for-
bindelse med ind-

På plejehjemmet har man lister med beboernes navne, og hver morgen skrives 
ned, hvem der skal gøre hvad. I planlægningen af dagens opgaver er der fokus på, 
at plejetyngden fordeles ligeligt mellem medarbejderne.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der sikres 
respektfuld kommunikation og adfærd over for beboerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har sær-
deles tilfredsstillende faglig forståelse for arbejdet med at sikre beboernes selvbestemmelsesret, og 
hvordan plejen og omsorgen for beboerne ydes ud fra en rehabiliterende tilgang og i et tværfagligt sam-
arbejde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for 
beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gæl-
dende retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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satser efter Ser-
viceloven/Sund-
hedsloven 

 

Øvrige praktiske opgaver og opgaver omkring medicinen fremgår ligeledes på li-
sten. Planlægningen sker ligeledes ud fra fokus på at matche beboernes komplek-
sitet med medarbejdernes kompetencer. Der planlægges med udgangspunkt i kon-
taktpersonsordningen, så vidt det er muligt og giver mening. 

I planlægningsarbejdet giver e-tavlen et godt overblik til at få fordelt opgaverne 
rigtigt. 

Før en pleje opstartes, sikres det, at man har alt til opgaven, man skal bruge, så 
der ikke opstår unødige forstyrrelser og afbrydelser i plejeforløbet. Medarbejder 
fortæller, at nogle gange sætter man sin telefon på lydløs eller giver den til en 
kollega, hvis en beboer ikke rummer en sådan forstyrrelse. 

Ved observerede ændringer i beboernes tilstand sikres sparring med kolleger og 
afdelingsleder. 

Arbejdsgange i for-
bindelse med doku-
mentationsarbej-
det 

Medarbejderne beskriver, at arbejdet med dokumentationen sker på flere forskel-
lige måder. En del dokumentation foretages i situationen, og hvis der er tale om 
en lidt større opgave, sker dette på et tidspunkt, hvor man kan finde den nødven-
dige ro og fordybelse hertil. 

Medarbejderne oplever, at de får dokumenteret det, de skal, og at der er gode 
muligheder for at gå fra til opgaven, når man har brug for det. Man er gode til at 
hjælpe hinanden, så alle får den tid, de har brug for. 

Medarbejderne oplever gode muligheder for sparring med Cura-Service eller su-
perbrugere. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Instrukser og vejledninger søges via kommunens hjemmeside. Medarbejder for-
tæller, at hun stort set dagligt bruger instrukser og vejledninger og generelt støt-
ter sig meget til instrukser i sparringen og vejledningen af kolleger. 

Indsatskataloget bruges som opslagsværk, når man bliver i tvivl om noget. 

VAR anvendes ligeledes til søgning af information og opleves som et brugbart red-
skab i arbejdet med elever. Medarbejder beskriver eksempel, hvor hun netop har 
søgt informationer i forhold til øjendrypning, idet hun blev i tvivl om, hvorvidt der 
til opgaven skulle anvendes handsker. 

Medarbejder fortæller, at hun ofte orienterer sig i VAR for at være helt opdateret 
på sin viden.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen bruges til at orientere sig i, når man 
skal udføre pleje og omsorg for beboere, man ikke kender så godt. Medarbejder 
fortæller, at man ofte hjælper hinanden på tværs af afdelinger, og derfor giver 
det god mening at orientere sig i både besøgsplanen og beboerens livshistorie. 

Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen skal udarbejdes, så den fremstår struk-
tureret i opbygningen og indeholder handlevejledende beskrivelserne af den pleje 
og omsorg, der skal ydes hos beboeren. 

I besøgsplanen er der fokus på, at denne indeholder beskrivelser af, hvorledes be-
boeren kan inddrages, så der sikres en rehabiliterende tilgang. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for arbejdsgangene i for-
hold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kend-
skab til, hvor der kan søges instrukser og vejledninger og anvender disse som et dagligt arbejdsredskab. 
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Handlingsanvisnin-
ger 

Handlingsanvisninger udarbejdes af sygeplejersker og social- og sundhedsassisten-
ter – og ofte i et tæt samarbejde med social- og sundhedshjælperne. 

Medarbejderne beskriver, at handlingsanvisningen skal indeholde beskrivelse af, 
hvordan sygeplejeopgaven skal udføres med henblik på at nå beboerens mål. Med-
arbejderne oplever, at handlingsanvisninger er godt arbejdsredskab, og at kvalite-
ten heri giver et godt udgangspunkt for at udføre opgaven korrekt, og som beboe-
ren er vant til. 

Medarbejderne oplever, at der er kommet større fokus på at relatere observatio-
ner til de konkrete handlingsanvisninger, hvilket har givet bedre overblik og status 
på beboerens situation og udfordringer. I besøgsplaner skal der henvises til de ud-
arbejdede handlingsanvisninger. 

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 5 beboere er der taget stilling til alle problemområder i helbredstil-
stande. 

Sammenhæng i do-
kumentationen 

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

 

 

Mål 2: Kvaliteten af medicin-dispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

Medicindokumentationen overholder gældende retningslinjer i forhold til alle be-
boere, som modtager hjælp til medicindispensering. 

 

Handlingsanvisning: 

For alle beboere er der udarbejdet handlingsanvisning i forhold til ydelsen. 
Handlingsanvisningerne for medicindispensering er beskrevet handlevejledende 
og individuelt. Beboers samtykke er dokumenteret, og der linkes til VAR. 

Hos alle beboere ses relevante oplysninger i forbindelse med indsatsen beskrevet 
under ”Generelle medicinoplysninger”. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisnin-
ger og anvender disse, som det er tiltænkt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende 
kvalitet, og der ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens aktuelle helbredsmæssige 
situation, den medicinske behandling og de sygeplejefaglige indsatser. 
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Mål 3: Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

Tre beboere får hjælp til medicinadministration. 

Hos beboerne ses handlingsanvisninger på f.eks. inhalationspræparater og øjen-
dråber. Der foreligger handlevejledende og individuelt beskrevet handlingsanvis-
ninger på indsatser relateret til medicinadministrationen. Beboeres samtykke er 
dokumenteret, og der linkes til VAR. 

Medicindokumentationen på medicinskema overholder gældende retningslinjer.  

 

 

Mål 4: Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende 

Emne Data 

Handlingsanvisninger Alle beboere modtager hjælp til sygeplejeydelser ud over medicin. 

Ved gennemgang af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser ud over medi-
cin ses flere eksempler på særdeles handlevejledende og ajourførte hand-
lingsanvisninger i forhold til f.eks. blodtryk- og vægtmåling, kompressions-
behandling og katheterpleje.  

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

 

Der ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af indsatser i handlingsan-
visninger og dokumentationen af vægtmålinger og blodtryksmålinger i for-
hold til tre ud af fem beboere. 

I forhold til en beboer observeres mangler, idet der ikke foreligger doku-
mentation af blodtryksmåling hver 3. måned, som handlingsanvisningen fo-
reskriver det. 

 

Under observationer konstaterer tilsynet, at der foreligger relevante notater 
i forbindelse med sygeplejeindsatser og vedrørende øvrige forhold relateret 
til beboerens helbred og hverdag på plejehjemmet. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering er 
særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicinadministration er 
særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i forhold til sygeplejeydelser ud over medicin er 
meget tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at der med en mindre indsats hurtigt kan rettes op den ob-
serverede mangel relateret til dokumentation af blodtryksmålinger. 
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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 rapport. Vi har ingen bemærkninger til rapporten. 

 

Med venlig hilsen  

Camilla Norby Larsen 
Forstander 
Ryholtgård 
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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. 


