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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Ryholtgård, Rymarksvej 23, 2900 Hellerup 

Leder: Mette Harms  

Antal boliger: 55 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 18. maj 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med to medarbejdere (En social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Plejehjemmet modtog ingen anbefalinger ved det virtuelle tilsyn i 2020. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet på plejehjem-
met. På plejehjemmet er der arbejdet målrettet med organiseringen af kvalitetsarbejdet, og det er tilsynets 
vurdering, at organiseringen i høj grad understøtter et systematisk kvalitetsarbejde. 

 

Tilsynet har foretaget to observationsstudier – et af personlig pleje og et af frokostmåltidet. På baggrund 
heraf er det tilsynets vurdering, at der under begge observationsstudier foregår en venlig, respektfuld og 
ligeværdig kommunikation, hvor beboerne oplever selvbestemmelse og medindflydelse. Det er ligeledes 
tilsynets vurdering, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang i det omfang, det er muligt. Observa-
tionsstudiet til personlig pleje er tilrettelagt hensigtsmæssigt og uden unødige forstyrrelser. Under frokost-
måltidet forekommer der enkelte forstyrrelser, da to medarbejdere påbegynder oprydning, mens nogle be-
boere fortsat spiser. Det er tilsynets vurdering, at støtten til personlig pleje og praktisk støtte udføres på 
korrekt faglig vis og efter gældende retningslinjer, og at hjælpen understøtter beboernes behov. 

Tilsynet vurderer, at indretningen af fællesarealerne indbyder til social aktivitet, samt at der er tilbud om 
aktiviteter tilpasset målgruppen. Kommunikationen på fællesarealerne foregår i en venlig og respektfuld 
tone. 

 

Tilsynet har foretaget otte beboerinterviews, og tilsynet vurderer herudfra, at beboerne i høj grad er til-
fredse med at bo på plejehjemmet, hvor de oplever at have en hverdag med livskvalitet, tryghed og selv-
bestemmelse. Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for, hvor de inddrages og anvender deres 
ressourcer i det omfang, det er muligt. Beboerne oplever dog, at kvaliteten af hjælpen ofte er afhængig af, 
hvem der leverer den. Det er tilsynets vurdering, at beboerne i varierende grad oplever kontinuitet. Bebo-
erne er tilfredse med hjælpen til medicinadministration, og de oplever at have forskellige handlemulighe-
der, hvis de er utilfredse eller vil klage. Det er tilsynets vurdering, at alle beboere fremstår veltilpasse og 
soignerede. Boligerne fremstår rene og ryddelige, og hjælpemidler fremstår tilstrækkeligt rengjorte. Tilsy-
net vurderer, at beboerne generelt oplever, at medarbejderne kommunikerer i en venlig og respektfuld 
tone, samt at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv. Dog observeres det, at en beboer tiltales 
med kælenavne. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med tilbuddet om aktivitet og samvær. 
I forhold til måltidet er beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af maden, fraset enkelte eksempler. 
Stemningen ved måltidet opleves generelt som værende god og hyggelig. Størstedelen af beboerne oplever, 
at der er mulighed for at komme med forslag og ønsker til menuen, og at der lyttes til deres ønsker. Det er 
tilsynets vurdering, at to beboere oplever tilfredshed i forhold til overgange mellem hospital og plejehjem. 
Spørgsmålet vurderes ikke relevant for de øvrige beboere. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til de emner, der er i fokus i plejehjemmets kvalitetsar-
bejde. Medarbejderne kan på en faglig måde redegøre for, hvorledes der sikres en venlig, respektfuld og 
ligeværdig kommunikation med beboerne. Med faglig overbevisning kan medarbejderne redegøre for, hvor-
dan der arbejdes ud fra en individuel tilgang med et rehabiliterende fokus, hvor beboernes selvbestemmelse 
og medindflydelse sikres. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for et velfungerende tværfag-
ligt samarbejde.  
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Medarbejderne kan med faglig overbevisning samtidig redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikker-
hed for beboerne samt for korrekt medicinadministration. Medarbejderne kan fagligt redegøre for arbejds-
gange i forbindelse med tilrettelæggelse af plejen samt for dokumentationsarbejdet. Det er samtidig tilsy-
nets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af gældende vejledninger, instrukser samt 
VAR i det daglige arbejde, hvor redskaberne anvendes som tiltænkt. Medarbejderne kan på særdeles til-
fredsstillende vis redegøre for udarbejdelse og anvendelse af besøgsplaner og handlingsanvisninger. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne, der deltager i gruppeinterview med faglig overbevisning, kan redegøre 
for, at kælenavne ikke bør anvendes, og at der skal handles på dette, såfremt det observeres. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at to medarbejdere under 
frokostmåltidet påbegynder oprydning, mens 
nogle beboere fortsat spiser. 

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at sikre ro 
under hele måltidet, hvortil oprydningen først vare-
tages, når alle beboere er færdige med at spise. 

 

Tilsynet bemærker, at beboerne oplever, at kva-
liteten af hjælpen ofte er afhængig af, hvem der 
leverer den, samt at beboerne oplever kontinuitet 
i varierende grad. 

 

Tilsynet anbefaler, at der iværksættes indsatser, der 
medvirker til at øge beboernes oplevelse af kontinu-
itet, hvor der samtidig sættes faglig fokus på at sikre 
en høj kvalitet i indsatsen, så hjælpen leveres på en 
ensartet måde. 

 

Tilsynet bemærker, at en beboer tiltales med kæ-
lenavne. 

Tilsynet anbefaler, at beboerne tiltales ved fornavn, 
og at der ikke anvendes kælenavne i kommunikatio-
nen mellem medarbejder og beboer. 
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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 

Plejehjemmet havde virtuelt tilsyn i 2020 og modtog i den forbindelse ingen anbe-
falinger.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller, at plejehjemmet er kommet godt igennem COVID-19. Pleje-
hjemmet havde et smitteudbrud efter de første vaccinationer var givet, hvilket 
førte til skærpede retningslinjer, men der nu er åbnet op igen. 

I kvalitetsarbejdet arbejdes med data-drevet ledelse. Der gennemføres faste audits 
på medicinområdet. Herudover er der gennemført hygiejneaudits, og der er genop-
taget audits på dokumentationen. Ledelsen fortæller, at baseline er faldet på me-
dicinområdet, hvilket har ført til, at forbedringsarbejdet er genoptaget. Hertil ud-
fører hver afdeling audits, hvortil der arbejdes med afdelingsvise indsatser. Ledel-
sesmæssigt er man optaget af kulturen omkring kvalitetsarbejdet, hvor der deles 
viden og skabes læring ud fra de gode erfaringer på tværs af afdelinger. Forbed-
ringsarbejdet udføres tæt på medarbejderne og med høj medarbejderinvolvering.  

Ledelsen fortæller, at møderne for social- og sundhedsassistenterne nu afholdes 
hver anden uge. Til møderne tages faglige emner op, som fx ISBAR. Ligeledes er so-
cial- og sundhedsassistenterne oplært i at varetage medicinaudits, og der er fokus 
på forbedringsarbejdet. Ledelsen oplever, at indsatsen har ført til et øget fagligt 
fokus blandt social- og sundhedsassistenterne, hvor viden deles på tværs af afdelin-
gerne.  

Der arbejdes fortsat med indrapportering af utilsigtede hændelser. Ledelsen ople-
ver et fald i indrapporteringerne, og at der er behov for fokus på området. 

Gennem COVID-19 har der været gennemført afdelingsvise aktiviteter og altankon-
certer. Ledelsen fortæller, at der nu er mulighed for at genoptage flere tværgå-
ende aktiviteter, som fx stolegymnastik og gåture. På plejehjemmet er man meget 
optaget af altanliv og udeliv, hvor plejehjemmet i år opstarter som profilplejehjem 
for natur og biodiversitet. Målet er blandt andet at tilføre værdi i hverdagen hele 
året rundt.  

På plejehjemmet afholdes der dialogmøder med beboerne en gang i kvartalet. Til-
bagemeldinger fra møderne deles i hele huset.   

Der arbejdes fortsat med lindring, hvor en sygeplejerske har alle moduler i palliati-
onsuddannelsen. 

Herudover er plejehjemmet opstartet i et fireårigt projekt sammen med nogle af 
de øvrige plejehjem, hvor der arbejdes med mellemmåltider og valgfrihed. I pro-
jektet udføres interview af beboerne i forhold til at blive klogere på den lille sult, 
og hvad beboerne tidligere har indtaget til mellemmåltiderne. På baggrund af tilba-
gemeldinger fra beboerne prøves forskellige ting af.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Plejehjemmet modtog ingen anbefalinger ved det virtuelle tilsyn i 2020. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet på pleje-
hjemmet. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet har fået ny forstander, som er tiltrådt i år. 

Ledelsen fortæller, at der er arbejdet målrettet med opbygning af kvalitetsorgani-
sationen, hvor ledelsen er en fast del af kvalitetsgruppen, så kvalitetsarbejdet un-
derstøttes og fastholdes.  Ledermøderne gennemføres ud fra en fast dagsorden med 
punkter for forbedringsledelse, aktivitetsområdet, de faglige netværk og dokumen-
tationen. Ledelsesmæssigt arbejdes med, hvordan der kan tilskrives mening i hand-
lingen, så kvalitetsarbejdet er forankret i hverdagen. Ledelsen italesætter kvali-
tetsorganiseringen som tredelt, hvor der foregår en dynamisk og kontinuerlig bevæ-
gelse og udvikling hele vejen rundt. Der arbejdes netop på et visuelt diagram over 
organiseringen.  

Der arbejdes fortsat med forbedringsmodellen som metode, og en sygeplejerske 
starter snart på forbedringsuddannelsen. Der afholdes faste møder mellem sygeple-
jerske og sygeplejefaglig leder samt mellem sygeplejerske og medarbejdere om-
kring forbedringsarbejdet.  

Ledelsen beskriver, at møderne for social- og sundhedsassistenterne ligeledes er 
med til at højne kvaliteten, og at der arbejdes med netværksgrupper inden for fx 
demens, forflytning, grunduddannelse samt mad og måltid. 

Der arbejdes fortsat med triagering, hvor der afholdes daglige tavlemøder. Herud-
over afholdes der faste ugemøder, hvor både dag- og aftenvagt deltager sammen 
med leder. Her genbesøges forskellige faglige emner, hvor der fx er vist hygiejne-
film og gennemgået procedure for håndtering af vasketøj. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet er blevet bedt om at lægge særligt mærke til, hvordan medarbejdernes 
nærvær med beboerne opleves. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen kommunikerer på en venlig og respektfuld måde til beboeren. Be-
boeren udtrykker flere gange, at hun ikke kan høre og forstå, hvad medarbejderen 
siger, da medarbejder anvender både mundbind og ansigtsvisir. Beboeren udtryk-
ker tydelig frustration over dette og stiller undrende spørgsmål. Medarbejder for-
søger at tale højt og tydeligt og spørger beboeren, hvad hun ellers kan gøre for at 
lette kommunikationen. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet målrettet med organiseringen af kvalitetsarbejdet, og at organise-
ringen i høj grad understøtter et systematisk kvalitetsarbejde.  
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Beboeren udviser i starten en noget negativ attitude over for medarbejderen. Med-
arbejderen forsøger at aflede beboeren og stiller spørgsmål til beboerens hverdag 
og familie på en venlig og omsorgsfuld måde. Beboeren responderer positivt på til-
gangen og bliver lidt venligere i sin henvendelse til medarbejderen.  

Medarbejderen anvender ros og anerkendelse, hvilket beboeren ligeledes modta-
ger positivt. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Medarbejderen anvender beboers fornavn under servering, og der tales i en venlig 
og rolig tone. Kommunikationen foregår i øjenhøjde.  

Ved et bord sidder en medarbejder sammen med en beboer. Der foregår en hygge-
lig dialog ved bordet. De øvrige beboere inviteres med i samtalen, hvilket foregår 
på en naturlig og respektfuld måde. Ved de øvrige borde sidder beboerne samlet 
to og to. Der er kun sparsom dialog mellem beboerne. Medarbejderen skåler med 
alle beboerne. En beboer griner og ønsker ikke at skåle i vand, hvilket indleder en 
kort samtale mellem de to beboere ved samme bord.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen inddrager beboeren ved løbende at informere om, hvad der skal 
ske. Medarbejderen sikrer sig flere gange, at beboeren er indforstået med planen.  

Beboeren kommer med indvendinger og ønsker til, hvordan hjælpen skal udføres. 
Medarbejderen agerer herefter og respekterer beboerens ønsker. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der serveres drikkevarer for beboerne efter eget ønske, hvor flere drikker vand. En 
medarbejder anretter maden på tallerkener. Dette gøres fra et rullebord, hvor be-
boerne får mulighed for at fortælle, hvor meget de ønsker, samt om de ønsker til-
behør. En beboer efterspørger rugbrød, som beboer udtrykker, hører til retten. 
Dette serveres efterfølgende for beboeren. De øvrige beboere spørges ind til, om 
de også ønsker rudbrød.  

Da beboerne er færdige med at spise, spørger en medarbejder ind til, om bebo-
erne ønsker mere at spise, og om maden smagte godt.  

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen motiverer og guider beboeren til at inddrage egne ressourcer, når 
det er muligt. F.eks. opfordres beboeren til at være aktiv ved forflytninger med 
lift og øvre personlig pleje. Beboeren har kun få fysiske ressourcer, der kan inddra-
ges. I den rehabiliterende tilgang er medarbejderen opmærksom på, at beboeren 
har mentale ressourcer, der kan inddrages. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Måltidet er tallerkenanrettet, hvilket minimerer muligheden for det rehabilite-
rende måltid. De beboere, som kan spise selv, gør det.  

 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier foregår en venlig, respektfuld og ligeværdig 
kommunikation, hvor beboerne oplever selvbestemmelse og medindflydelse. Det er ligeledes tilsynets 
vurdering, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang i det omfang, det er muligt. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen starter med at finde de ting frem, hun skal bruge, før hun går ind 
til beboeren. Medarbejder udfører plejen på en stille og rolig måde og i et tempo 
afstemt beboerens behov. Der forekommer ingen unødige afbrydelser under pleje-
forløbet. Medarbejderen arbejder systematisk og målrettet. Mens beboeren er på 
toilettet, udnyttes ventetiden til at klare praktiske opgaver i boligen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Inden måltidet påbegyndes, støttes beboerne i at få sprittet hænder. En beboer 
rejser sig flere gange og er optaget af, at hun sidder alene ved et bord. En medar-
bejder sætter sig sammen med beboeren, hvorpå beboeren sidder roligt og delta-
ger i hele måltidet. En anden medarbejder støtter en beboer med at spise, og der 
er generelt en rolig stemning under måltidet, fraset enkelte forstyrrelser. 

Serveringen varetages af en medarbejder. Den samme medarbejder sørger også for 
servering for de beboere, som sidder i et andet rum, hvorfor rullebordet med ma-
den to gange under måltidet køres gennem spisestuen.  

Under måltidet kommer endnu en medarbejder og sætter sig ved bordet, hvor en 
anden medarbejder støtter en beboer med at spise. Medarbejderen sidder der kun 
kortvarigt og rejser sig for at fjerne en tallerken fra en beboer, som ikke længere 
spiser. Medarbejder forlader herefter lokalet og kommer ikke retur. 

Efter noget tid påbegynder en anden medarbejder oprydningen, mens to beboere 
fortsat spiser.   

Tilsynet bemærker, at en beboer stiller spørgsmål, som kan indikere, at måltidet 
forløber anderledes end normalt. Beboer spørger fx en medarbejder, om hun har 
fri, siden hun sidder ved bordet så længe. Beboeren efterspørger også flere gange 
at få sin tallerken fjernet på trods af, at de øvrige beboere fortsat spiser. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen udfører praktiske opgaver som sengeredning og oprydning. Det er 
ikke relevant at inddrage beboeren heri. Beboeren roser medarbejderen for, at 
hun har redt sengen flot. Beboeren fortæller, at dette betyder meget for hende. 
Medarbejder trækker gardiner fra og lufter ud, før boligen forlades. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Ikke aktuel for observationsstudiet. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at arbejdet under observationsstudiet til personlig pleje er tilrettelagt hensigtsmæs-
sigt og uden unødige forstyrrelser. Det er tilsynets vurdering, at der forekommer enkelte forstyrrelser 
under frokostmåltidet, da to medarbejdere påbegynder oprydning, mens nogle beboerne fortsat spiser. 
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Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Beboeren får udført nedre personlig pleje i sengen og forflyttes fra seng til bæk-
kenstol med lift. Medarbejderen udfører plejen på en faglig korrekt måde og be-
tjener liften på en sikker måde, der gør beboeren tryg i forflytningssituationen. 
Beboeren følges til badeværelset for at få et bad.  

Under plejen udtrykker beboeren bekymring for rødme af huden. Medarbejderen 
forsikrer beboeren, at hun har tørret grundigt, og at det ser fint ud. Beboeren ud-
trykker velvære ved at modtage hjælpen til bad og roser medarbejderen for, at 
hun har godt kendskab til beboerens vaner, og at hun er så omhyggelig. 

Medarbejderen anvender relevante værnemidler og følger gældende retningslinjer 
for korrekt håndhygiejne under hele forløbet. Medarbejderen bringes flere gange i 
situationer, hvor hun over for beboeren må forklare og forsvare brugen af værne-
midler. Medarbejderen udviser i alle situationer professionalisme, venlighed og 
tålmodighed. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der udleveres medicin til en beboer, som skal støttes i indtag, inden måltidet på-
begyndes. Øvrigt er ikke relevant for observationsstudiet. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealerne fremstår renholdte og ryddelige.  

Ved indgangen til plejehjemmet ses en informationsskærm, hvor der vises billeder 
fra forskellige aktiviteter. Der er ligeledes information om frisør og vejrudsigt. 

På alle afdelinger er der både opholdsstue og spisestueafdeling. Spisestuen er ind-
rettet med mindre borde placeret med nogen afstand imellem. På flere borde ses 
dækket op med portionsanrettet morgenmad til beboerne. Portionsanretningen ses 
i flere tilfælde anrettet på en måde, så beboeren gives mulighed for selv at smøre 
sit brød. F.eks. ses smør og marmelade serveret i små glas.  

Om morgenen og i løbet af formiddagen ses kun få beboere, der vælger at spise 
deres morgenmad i spisestuen. På en afdeling sidder tre beboere samlet omkring 
morgenmaden. Beboerne taler hyggeligt med hinanden. 

Tilsynet observerer, at medarbejderne har en imødekommende adfærd over for de 
beboere, de møder. Kommunikationen foregår i en venlig og respektfuld tone.  

Herudover observerer tilsynet følgende: 

• En medarbejder står i starten af en gang og taler privat i telefon. 

• En medarbejder hilser venligt på en beboer og byder vedkommende vel-
kommen hjem fra hospitalet. Medarbejder inviterer beboeren med ind i 
spisestuen og foreslår, at de sammen går ind med avisen til en medbeboer, 
som beboeren kender godt og dagligt har kontakt med. Tilsynet har tidli-
gere erfaret, at medbeboeren er bekymret for beboeren, som har været 
indlagt. Derfor synes medarbejderens handling særdeles relevant og om-
sorgsfuld. Medarbejder fortæller desuden beboeren, at hun gerne vil høre 
om indlæggelsen, og at hun vurderer, at beboeren vil have godt af at få 
talt lidt om oplevelsen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at støtten til personlig pleje og praktisk støtte udføres på korrekt faglig vis og efter 
gældende retningslinjer, samt at hjælpen understøtter beboerens behov.  
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Sociale aktiviteter På tilsynsdagen er der stolegymnastik, hvilket flere beboere, som tilsynet møder, 
skal deltage i og glæder sig til. Tilsynet observerer kun få beboere på fællesarea-
lerne i formiddagstimerne, og der er kun sparsom aktivitet på afdelingerne. Tilsy-
net bliver oplyst, at der på tilsynsdagen er sygdom i medarbejdergruppen. Herud-
over observerer tilsynet følgende: 

• En beboer går tur.  

• En beboer sidder og ser fjernsyn.  

• Flere beboere er samlet og venter på frokosten. 

• En beboer sidder og læser i et ugeblad. 

3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne giver alle udtryk for, at de oplever en høj grad af trivsel ved at bo på 
plejehjemmet, samt at de oplever tryghed. Beboerne siger blandt andet:  

• ”Jeg synes godt om det, helt sikkert – Det er rigtig rart”. 

• ”Jeg følte mig, lige med det samme, tryg. Fordi der var nogen lige uden 
for, og jeg kunne ringe efter dem”. 

• ”Jeg har det godt. Jeg bliver mæt hver dag, og mit tøj bliver sendt til 
vask”. 

• ”Jeg kan altid trykke på mit ur, og så kommer de”. 

• ”Et dejligt sted at bo. Der er et godt personale, og man hygger sig med 
hinanden”. 

• ”Jeg har det dejligt her. Det er et dejligt personale”. 

• ”To altaner og frit udsyn – det gør mig glad - og der bliver passet godt på 
mig”. 

• ”Glad for at bo her – det er nogle rare mennesker, jeg omgiver mig med”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever alle, at de har selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag. 
Hertil beskriver beboerne, at medarbejderne lytter til dem. Beboerne siger: 

• ”Jo, det er mig, der bestemmer”. 

• ”Ja, det gør jeg. For hvis der er noget, jeg ikke vil, så vil jeg det ikke”. 

• ”De lytter til mine kommentarer. Det er de også nødt til – ellers siger jeg 
fra”. 

• ”Jeg bestemmer selv over min hverdag – jeg gør det, jeg har lyst til”. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at indretningen af fællesarealerne indbyder til social aktivitet, samt at tilbud om ak-
tiviteter er tilpasset målgruppen. Det er tilsynets vurdering, at kommunikationen på fællesarealerne 
foregår i en venlig og respektfuld tone. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad er tilfredse med at bo på plejehjemmet, hvor de oplever at 
have en hverdag med livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse.  



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET RYHOLTGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
13 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Alle beboere udtrykker generel tilfredshed med kvaliteten af hjælpen, de modta-
ger. Tilsynet bemærker dog, at fire beboere italesætter, at kvaliteten dog ofte af-
hænger af, hvem der udfører hjælpen. Beboerne siger fx: 

• ”Det er jo et dejligt sted, og der er masser af mennesker ansat her”. 

• ”Jeg bliver badet en gang om ugen, og det gør de rigtigt grundigt”. 

• ”Jeg har en kontaktperson, som jeg har godt forhold til. Hun hjælper mig 
med alt og gør det på en god måde”. 

• ”Det bliver gjort på forskellige måder – alt afhængig af, hvem der kom-
mer. Men kvaliteten er ok. Nogle gange er der lidt ventetid, når man er 
færdig på badeværelset. Medarbejderen går ud, mens jeg gør mig færdig – 
og så skal jeg vente på, at vedkommende kommer tilbage. Det er lidt irri-
terende”. 

• ”Medarbejderne er meget forskellige – Der er nogen, man er mere tryg 
ved end andre. Men sådan er det jo nok bare”. 

• ”Der er nogen, der er så pligtopfyldende – men det er ikke alle”. 

• Kvaliteten er som regel god – det afhænger dog lidt af, hvem der giver 
mig hjælpen. Nogle af de unge mennesker er branddygtige – andre knap så 
dygtige”. 

 

Beboerne giver udtryk for, at de føler sig inddraget i såvel tilrettelæggelsen som 
udførelsen af hjælpen, og at medarbejderne imødekommer deres særlige ønsker, 
vaner og behov: 

• ”Jeg vasker mig og gør mig i stand hver dag – Men det er meget rart, at 
der er en der skrubber ryggen. Vi har det rigtigt sjovt også”. 

• ”Jeg klæder mig selv af og på – og det går det meste af dagen med”. 

• ”Du kan tro, jeg gør, hvad jeg selv kan. De hjælper kun med det, jeg ikke 
selv kan”. 

• ”Jeg klarer mange ting selv, og det får jeg rigelig mulighed for”. 

• ”Man får lov til at sove længe om morgenen. Der er ingen, der kommer og 
hiver en ud af sengen, når man ikke har lyst”. 

 

Beboerne oplever alle, at de får medicinen på de rette tidspunkter.  

Beboerne giver udtryk for forskellige handlemuligheder, hvis de oplever utilfreds-
hed, hvortil flere af beboerne fortæller, at man på plejehjemmet taler sammen 
om tingene. Beboerne siger fx: 

• ”Jeg tror, jeg ville sige det til vedkommende, hvis der var noget, jeg var 
utilfreds med. Jeg er ikke bange for at sige noget til nogen af dem”. 

• ”Så vil jeg bare sige det til vores leder – hun har præsenteret sig”. 

• ”Jeg ville spørge mig frem og finde ud af, hvem der kunne hjælpe mig”. 

• ”Jeg griber fat i medarbejderne, hvis der er noget”. 

• ”Vi taler om tingene – jeg behøver ikke klage”. 

Observation Beboerne fremstår alle soignerede og veltilpasse. Beboernes tilstand bærer præg 
af, at den tildelte indsats svarer til deres behov.  

De boliger, som tilsynet besøger, fremstår ryddelige og rengjorte, ligesom hjælpe-
midler også fremstår tilstrækkelig rengjorte.  

  



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET RYHOLTGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
14 

Kontinuitet i støt-
ten 

Tre beboere giver udtryk for, at det er de samme medarbejdere, der kommer. Øv-
rige fem beboere oplever kontinuitet i varierende grad, hvor to beboere udtrykker, 
at de har en kontaktperson, men at de på trods heraf møder mange forskellige. 
Beboerne siger: 

• ”Det er de samme foreløbig”. 

• ”Dagvagten er de samme”. 

• ”Efterhånden kan jeg se, at jeg har set dem før”. 

• ”Der kommer forskellige. De er ikke alle sammen lige nemme at forstå”. 

• ”Jeg skulle have en fast – men hende ser jeg mindst af dem alle sammen”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne giver generelt udtryk for, at medarbejderne kommunikerer i en venlig og 
respektfuld tone. Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres privatliv og 
personlige grænser. Beboerne siger blandt andet: 

• ”Hende, der kommer i dag, kan jeg rigtig sludre med”. 

• ”De taler ordentligt – Det gør de, der er ikke noget der”. 

• ”De taler pænt. Vi har vores jargon. Der er en god atmosfære her”. 

• ”Alle taler venligt og pænt til os”. 

• ”De er alle meget søde, men nogle gange beder jeg dem lige om at tænke 
sig bedre om. Det er særligt de unge mennesker, der ikke har forstand på, 
hvordan man behandler de gamle”. 

 

Tilsynet observerer indledningsvis ved et interview, at en afløser tiltaler en beboer 
med kælenavne, som fx skat og dronning. Tilsynet adspørger beboer, hvad hun sy-
nes om at blive tiltalt sådan, hvortil beboer svarer:  

• ”Hun kalder mig for hendes lille baby. Men det er ok, bare hun gør, det 
hun skal. Hun er meget omhyggelig og dygtig”. 

 

Beboerne giver alle udtryk for, at de får tilbud om samvær og aktiviteter med de 
øvrige beboere. Beboerne deltager i det omfang, de selv ønsker. Hertil beskriver 
en beboer, at det igen er muligt at mødes på tværs af afdelinger, hvilket glæder 
beboeren. Beboerne siger også:    

• ”Vi har lige haft operasangere fra Det Kongelige Teater – det var så flot”. 

• ”Nu i dag skal jeg til gymnastik - der er også tit højtlæsning”. 

• ”Der er fødselsdag på afdelingen. Jeg tror, vi skal have kaffe senere”. 

• ”Jeg træner hver dag i træningslokalet på eget initiativ. Jeg deltager i de 
aktiviteter, der interesserer mig, men foretrækker nok at sidde hos mig 
selv”. 

• ”Der er så mange aktiviteter her. Jeg deltager i nogle af dem”. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at alle beboere oplever, at få den hjælp de har brug for, hvor de inddrages og anven-
der deres ressourcer i det omfang, det er muligt. Beboerne oplever dog, at kvaliteten af hjælpen ofte 
afhængig af, hvem der leverer den. Det er tilsynets vurdering, at beboerne i varierende grad oplever 
kontinuitet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med hjælpen til medicinadministration. Beboerne oplever at 
have forskellige handlemuligheder, hvis de er utilfredse eller vil klage.  

Det er tilsynets vurdering, at alle beboere fremstår veltilpasse og soignerede. Boligerne fremstår rene 
og ryddelige, og hjælpemidler fremstår tilstrækkeligt rengjorte. 
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• ”Corona har sat visse begrænsninger for aktiviteterne her i huset”.  

 

 

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

Emne Data 

Overgange Spørgsmål omkring overgange fra MTO til plejehjem eller fra hospital til plejehjem 
vurderes ikke relevant i forhold til fire beboere. To beboere kan ikke besvare 
spørgsmålene grundet deres kognitive udfordringer.  

Øvrige to beboere giver udtryk for, at der har været et godt samarbejde mellem 
hospital og plejehjem i forbindelse med indlæggelse. Hertil beskriver en beboer, 
at hun fornemmer, at medarbejderne har læst i journalen, og at de derfor var så 
godt informeret om hospitalsforløbet.  

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Generelt udtrykker beboerne tilfredshed med kvaliteten af maden, fraset enkelte 
eksempler, hvor en beboer finder maden ensformig, og en anden beboer finder 
maden for fed. Beboerne siger:  

• ”Jeg har ikke noget at klage over. Maden er udmærket”. 

• ”Jeg elsker de der æg om morgenen”. 

• ”Ja, den er god, absolut, men de skulle bruge lidt krydderier”. 

• ”Der er for lidt spaghetti- og pastaretter, men det kommer mine venner 
med til mig”. 

• ”Den er lidt ensformig. Det er det samme suppe hver dag – og så er man 
næsten mæt, inden man får noget man kan lide”. 

• ”Maden er alt for fedtholdig. Jeg har taget på, mens jeg har boet her og 
det er jeg ikke helt tilfreds med. Jeg har altid holdt min vægt”.  

 

Fem af beboerne mener, at der er mulighed for at komme med ønsker eller forslag 
til maden, hvoraf to beboere endnu ikke har givet udtryk for særlige ønsker, og 
dermed ikke kan svare på, om der bliver lyttet til dem.  

En beboer fortæller, at der er talt om menuen til dialogmødet. En anden beboer 
sidder med i et kostudvalg, hvor beboeren glæder sig over muligheden for indfly-
delse på plejehjemmet. Samme beboer giver udtryk for, at der i høj grad lyttes til 
beboernes ønsker for menuen. En tredje beboer fortæller, at hun har henvendt sig 
til køkkenpersonalet, som har lyttet til beboerens ønsker.  

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever, at medarbejderne kommunikerer i en venlig og re-
spektfuld tone, samt at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv. Tilsynet vurderer dog, at en 
beboer tiltales med kælenavne. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med tilbuddet om aktivitet og samvær. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at to beboere oplever tilfredshed i forhold til overgange mellem hospital og pleje-
hjem. Spørgsmålet vurderes ikke relevant for de øvrige beboere.  
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Fem af beboerne fortæller, at de spiser måltidet sammen med de øvrige beboere, 
hvor de generelt beskriver stemningen under måltidet som værende god og hygge-
lig. To beboere indtager efter eget ønske måltidet i egen bolig, og en beboer har 
ikke mulighed for at besvare spørgsmålene grundet kognitive udfordringer.  

Beboerne siger: 

• ”Vi snakker da godt sammen. Vi sidder der nok en time til halvanden, for 
vi drikker kaffe bagefter”. 

• ”Stemningen er fin nok. Vi er tre, der kan tale lidt sammen”. 

• ”Somme tider er det hyggeligt – det er op og ned”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med forbedringsmodellen, og at der ud-
føres audit på medicinområdet. Hertil viser data, at der er forskellige udfordringer 
fra hver etage, og hver etage arbejder med indsatser på baggrund af eget pareto-
diagram. Medicinhåndtering er dermed et af de områder, der er arbejdet målret-
tet med, hvor social- og sundhedsassistenter udfører auditering.  

Herudover har en hygiejnegruppe arbejdet med hygiejne, og der er udført afde-
lingsvise hygiejneaudits og arbejdet med resultaterne heraf. 

Medarbejderne beskriver, at der også er arbejdet med dokumentationsområdet, 
hvor der ligeledes er udført audits. I arbejdet foregår der et tæt samarbejde mel-
lem social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.  

Videre er der udført trivselsundersøgelse, hvor der er talt ind i, hvilke emner der 
skal arbejdes videre med.   

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne fortæller, at de har en kultur, hvor man henvender sig til hinan-
den, hvis der observeres upassende kommunikation. Når der ansættes nye medar-
bejdere eller kommer nye elever, sættes der fokus på kulturen, både i forhold til 
kommunikationen med beboerne samt medarbejderne imellem.  

Medarbejderne redegør for, hvad der er vigtigt i kommunikationen, herunder: 

• At der lyttes til det, beboerne siger, og at beboerens tale er den vigtigste. 

• At der tages udgangspunkt i beboernes liv, og at de mødes der, hvor de er. 

• At der er opmærksomhed på at have et åbent kropssprog. 

Tilsynets samlede vurdering  2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af maden, fraset enkelte eksempler. 
Stemningen ved måltidet opleves generelt som værende god og hyggelig. Det er tilsynets vurdering, at 
størstedelen af beboerne oplever, at der er mulighed for at komme med forslag og ønsker til menuen, 
samt at der lyttes til deres ønsker. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til de emner, der er i fokus i plejehjemmets kvali-
tetsarbejde. 
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• At være i øjenhøjde med beboerne. 

• At der tales i en god tone og skabes en god stemning. 

• At være rolig og ikke fremstå fortravlet. 

 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med socialpædagogiske handleplaner, 
hvor der også er fokus på kommunikationen.  

Beboerinddra-
gelse, selvbestem-
melse og medind-
flydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at plejen planlægges ud fra beboernes vaner og rutiner, 
hvor der fx er mulighed for at stå op og gå i seng på det tidspunkt, beboeren øn-
sker. Der laves sygeplejefaglig udredning hos nye beboere og ved forandringer. Der 
afholdes også forventningssamtale ved indflytning, hvor der tales om, hvad der er 
vigtigt for beboerne. Medarbejderne beskriver, at vaner, rutiner og ønsker doku-
menteres i besøgsplanen, så der sikres kontinuitet. Herudover arbejdes der med 
kontaktpersonsordning i mindre teams.  

Medarbejderne fortæller, at beboerne adspørges om ønsker til anvendelse af klip-
pekort, som dokumenteres i Cura. Anvendelsen af klip dokumenteres ligeledes.  

Rehabilitering Medarbejderne redegør for den rehabiliterende tilgang, herunder at beboernes 
ressourcer bibeholdes og anvendes, hvor beboerne gør de ting, de selv kan. Medar-
bejderne fortæller, at der også er fokus på rehabilitering i forhold til den praktiske 
støtte, hvor nogle beboere selv går ud med skraldet eller reder sengen.  

Medarbejderne anvender motivation, og de informerer beboerne om, hvorfor ind-
satsen er vigtig. Der deles viden om beboerne til formiddagsmøderne. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at der på plejehjemmet arbejdes ud fra Københavns 
Kommunes vejledninger og instrukser i forhold til indflytning samt ved indlæggelse 
og udskrivelse. Anvendelsen heraf bidrager til ensartethed og sammenhæng mel-
lem afdelingerne. Medarbejderne fortæller, at når en beboer udskrives fra hospi-
talet, skal denne altid tilses af en sygeplejerske inden for 24 timer. Medarbejderne 
beskriver, at der er en klar intern arbejdsgang for tilbagemeldinger mellem fag-
grupperne. Herudover afholdes der tværfaglige konferencer efter fast kadence, 
hvor terapeuterne deltager, og hvor beboerne gennemgås. Der arbejdes med e-
tavler, som anvendes til forskellige møder, herunder de daglige morgenmøder. 

Medarbejderne fortæller, at det tværfaglige samarbejde bliver synligt for bebo-
erne gennem kontinuitet i deres behandling, hvor der bliver fulgt op.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for faktorer, der har betydning for beboernes oplevelse af 
tryghed. Hertil fremhæves blandt andet: 

• At aftaler overholdes. 

• At ventetid på kald undgås. 

• At medarbejderne er tilgængelige.  

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på en fagligt reflekteret måde kan redegøre for, hvorledes der sik-
res en venlig, respektfuld og ligeværdig kommunikation med beboerne. Det er samtidig tilsynets vurde-
ring, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvordan der arbejdes ud fra en indi-
viduel tilgang med et rehabiliterende fokus, hvor beboernes selvbestemmelse og medindflydelse sikres. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for et velfungerende tværfagligt samarbejde.  
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I forhold til spørgsmål omkring sikkerhed beskriver medarbejderne, at der ved fald 
udarbejdes faldudredelse ved sygeplejerskerne, samt at tendenser undersøges 
med henblik for årsagssammenhæng. Fx undersøges det dybere, hvis en beboer har 
gentagne urinvejsinfektioner. Herudover udføres der TOBS, og der er mulighed for 
sparring og assistance fra fx en sårsygeplejerske. Ligeledes er der et godt samar-
bejde med konkrete hospitalsafdelinger, som fx urologisk afdeling.  

Medarbejderne redegør for, hvad der skal kontrolleres, når der gives medicin.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at dagen planlægges ud fra en struktureret arbejdsgang, 
hvor opgaver for dagen fordeles af den medarbejder, der møder tidligt. I planlæg-
ningen tages hensyn til dagens aftaler, herunder om en beboer skal i bad. I Cura 
gennemgås det, om der er akutopgaver, som skal håndteres. Planlægningen med-
virker til, at medarbejderne ikke forstyrrer hinanden unødigt i løbet af dagen. Vi-
dere beskrives arbejdsgangen for, hvorledes det sikres, at rette remedier er til 
stede på afdelingen og i boligen.  

Medarbejderne redegør for arbejdsgangen for tilbagemeldinger ved ændringer i 
beboerens tilstand, herunder at der anvendes TOBS. Social- og sundhedshjælperen 
kontakter altid en social- og sundhedsassistent, som kontakter sygeplejersken eller 
lægen ved behov.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne fortæller, at dokumentationen som udgangspunkt foretages lø-
bende, men at der også er afsat tid til, at medarbejderne dokumenterer sammen, 
så der er mulighed for sparring under dokumentationen. Medarbejderne beskriver, 
at dette bidrager til øget ensartethed i dokumentationen. Medarbejderne oplever, 
at der er mulighed for hjælp og sparring, blandt andet fra kollegaer eller ved an-
vendelse af Københavns Kommunens vejledninger.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Ved spørgsmål omkring instrukser og vejledninger henviser medarbejderne til KK-
Intra og VAR-Portalen, som anvendes ved udarbejdelse af handlingsanvisninger, 
ved opgaveoverdragelse samt til elever og ved behov for faglig ajourføring. Herud-
over beskriver medarbejderne, at der anvendes lokale arbejdsgange, fx ved doku-
mentation og udlevering af medicin.  

Nye medarbejdere deltager i introduktion ved sygeplejefaglig leder, hvor der også 
foretages intro til KK-intra og VAR. Herudover anvendes sidemandsoplæring, hvor 
det gennem et afkrydsningsskema sikres, at nye medarbejdere er korrekt introdu-
ceret til områderne. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for, hvorledes der skabes 
tryghed og sikkerhed for beboerne, samt at medarbejderne fagligt kan redegøre for korrekt medicinad-
ministration.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse 
med hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet samt for dokumentationsarbejdet. Det er samtidig til-
synets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af gældende vejledninger, instrukser 
samt VAR i det daglige arbejde, hvor redskaberne anvendes som tiltænkt. 
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Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at besøgsplanen udarbejdes ud fra en fast skabelon, som 
alle medarbejdere er undervist i. Besøgsplanen skal være overskuelig og retnings-
givende for den pleje, som beboeren ønsker. I besøgsplanen skal det tydeligt 
fremgå, hvilken støtte der skal udføres, og der skal henvises til handlingsanvisnin-
ger. Medarbejderne fremhæver, at der skal være en tydelig sammenhæng mellem 
besøgsplan og funktionsevnetilstande, og at disse opdateres ved ændringer.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for, at der udarbejdes handlingsanvisninger ved alle sund-
hedslovsindsatser, hvilket udføres af social- og sundhedsassistenterne i samarbejde 
med sygeplejerskerne. Medarbejderne vurderer kvaliteten af handlingsanvisnin-
gerne som værende god, hvor man får de nødvendige oplysninger om, hvordan en 
opgave skal udføres. 

Medarbejderne sparrer indbyrdes omkring indholdet i handlingsanvisningerne, hvor 
der samtidig meldes tilbage og sikres opfølgning, hvis indholdet vurderes mangel-
fuldt eller ikke opdateret. Der arbejdes med struktureret evaluering på handlings-
anvisningerne. Disse opdateres ved ændringer og gennemgås fast ved journalgen-
nemgang, som udføres hver 3. måned.  

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

På baggrund af tilsynets observationer under det ene beboerinterview, hvor en 
medarbejder tiltaler beboer med kælenavne, spørges medarbejderne særligt ind 
til denne del af kommunikationen. 

Hertil svarer medarbejderne, at der på plejehjemmet er en klar holdning om, at 
kælenavne ikke anvendes. Medarbejderne fortæller, at de italesætter det over for 
kolleger og vikarer, hvis dette observeres.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for udarbejdelse og 
anvendelse af besøgsplaner og handlingsanvisninger.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne, der deltager i gruppeinterview med faglig overbevisning, kan re-
degøre for, at kælenavne ikke bør anvendes, og at der skal handles på dette, såfremt det observeres.  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

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

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 – Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

mailto:tilsyn@suf.kk.dk
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6. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

Tak for den tilsendte rapport. Vi har ingen kommentarer til den faktuelle høring. 

  

Med venlig hilsen  

Mette Harms 

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. 
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