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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 Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Sølund, Ryesgade 20, 2200 København N 

Leder: Jan Nybo Jensen 

Antal boliger: 150 boliger 

Dato for virtuelt tilsynsbesøg: Den 3. marts 2021 (Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2020) 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Interview af 12 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (1 social- og sundhedsassistent, 1 sygeplejerske og  
1 pædagog) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig og social- og plejefaglig dokumentation 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Andersen, manager og sygeplejerske 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

Christina Frederikke Olsson, Seniorkonsulent og kandidat i folkesundhedsvidenskab 
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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 Sølund. 
Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Den samlede vurdering er givet på baggrund af, at tilsynet vurderer, at der findes et solidt kvalitetsarbejde 
på plejehjemmet, men at der mangler enkelte forhold for, at det er helt optimalt.  

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der 
arbejdes med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. Indholdet i kvalitets-
arbejdet afspejler kendte risiko- og problemområder, og plejehjemmets organisering understøtter det sy-
stematiske kvalitetsarbejde. 

 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres 
hverdag på plejehjemmet. Tilsynet vurderer, at beboernes kendskab til klippekortsordningen er varieret. 
Tre beboere giver udtryk for en oplevelse af, at ordningen er sat på pause på grund af Covid-19. 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp, de har behov for, og at de støttes i at varetage de opgaver, 
som de magter. Det er tilsynets vurdering, at otte beboere ikke har kendskab til deres kontaktperson, og at 
enkelte beboere oplever, at hjælpen varetages af forskellige medarbejdere. Tilsynet bemærker dog, at 
beboerne ikke beskriver dette som værende problematisk. Beboerne oplever en god og respektfuld dialog, 
hvor kontakten til medarbejderne i høj grad er tilfredsstillende. To beboere efterspørger informationer, 
hvor de beskriver, at pårørende har modtaget informationer relateret til fx Covid-19, som de ikke selv har 
fået – og gerne ville have haft.  

Plejehjemmet har etableret fora, der medvirker til at sikre den organisatoriske borgerinddragelse, men det 
er tilsynets vurdering, at beboernes kendskab til dette er sparsomt. 

Beboerne har forskellige oplevelser af omfanget af aktiviteter på plejehjemmet. Flere af beboerne oplever, 
at Covid-19 har sat mange begrænsninger i forhold til aktiviteter og socialt samvær. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever gode og tilfredsstillende overgange. 

 

På baggrund af interview med tre medarbejdere er det tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab 
til de emner, der er i fokus i plejehjemmets kvalitetsarbejde. Medarbejderne kan på en faglig reflekteret 
måde redegøre for, hvordan de sikrer en respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne. Det 
er tilsynets vurdering, at medarbejderne har beboernes selvbestemmelse i fokus, og at de arbejder ud fra 
en individuel og rehabiliterende tilgang, hvor det tværfaglige samarbejde fungerer hensigtsmæssigt. Tilsy-
net vurderer, at medarbejderne er fagligt reflekterende i forhold til, hvilke faktorer der skaber tryghed og 
sikkerhed for beboerne.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange i forhold til plejen og 
dokumentationen, og at medarbejderne er bekendte med, hvor de kan finde instrukser, vejledninger og 
procedurer. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til arbejdet med besøgsplaner og handlings-
anvisninger, og at redskaberne anvendes som tiltænkt. 

 

Ud fra gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation er det tilsynets vurdering, at helbredstilstande 
generelt er af en meget tilfredsstillende kvalitet, fraset et eksempel, hvor udarbejdelse af helbredstilstande 
helt mangler. Kvaliteten af dokumentationen på medicinskemaer og i handlingsanvisninger for medicindi-
spensering og støtte til medicinindtagelse er særdeles tilfredsstillende.  
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Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at der sker udarbejdelse 
af handlingsanvisning for medicinadministration, når dette er relevant, hvilket der med en mindre indsats 
hurtigt kan rettes op på. 

Kvaliteten af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser - ud over medicin generelt - er meget tilfredsstil-
lende. Tilsynets har dog bemærkninger i forhold til dokumentation og opfølgning i forbindelse med blod-
tryksmåling samt opfølgning i forhold til observationer omkring en beboers stigende vægt. 

 

I forhold til den social- og plejefaglige dokumentation vurderer tilsynet, at plejehjemmet har en mindre 
udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation under generelle oplysninger. Dokumentationen i be-
søgsplaner er generelt af tilfredsstillende kvalitet. Dog konstateres manglende beskrivelse af hjælpen for 
aften i en besøgsplan, og i to besøgsplaner mangler handlevejledende beskrivelser af hjælpen til bad. Såle-
des ses for tre beboere mindre sammenhæng i beskrivelserne mellem besøgsplanen og generelle oplysninger. 
Dertil mangler ajourføring af to funktionsevnetilstande. 

Besøgsplaner indeholder beskrivelser af beboernes ressourcer, og således ses en rehabiliterende tilgang i 
leveringen af hjælpen. Beboernes ønsker og vaner er veldokumenterede. Besøgsplaner indeholder relevante 
beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Tilsynet vurderer, at besøgsplanen er 
systematisk opbygget fraset i et eksempel. Den systematiske opbygning giver godt og hurtigt overblik. Yder-
ligere sikres i den systematiske opbygning, at der sker henvisning til relevante handlingsanvisninger for 
opgaveoverdragede sygeplejeindsatser – dog fraset i et tilfælde. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at to beboere efterspørger in-
formationer, hvor de beskriver, at pårørende har 
modtaget informationer relateret til fx Covid-19, 
som de ikke selv har fået – og gerne ville have 
haft. 

 

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at sikre, at 
beboerne modtager den information, som de efter-
spørger. 

Tilsynet bemærker mangler i helbredstilstande og 
handlingsanvisning for medicinadministration. 

 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet fortsætter det 
målrettede arbejde med kvalitetssikringen af den 
sundhedsfaglige dokumentation, så dokumentatio-
nen i helbredstilstande og handlingsanvisninger lever 
op til gældende krav på området. 

 

Tilsynet bemærker mangler i forhold til dokumen-
tation og/eller opfølgning relateret til blodtryks-
måling og en beboers vægtstigning. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus og op-
mærksomhed på at sikre, at der sker dokumentation 
og opfølgning på målte værdier, observationer og 
handlinger, der foretages. 

 

Tilsynet bemærker, at besøgsplanen har mangler 
i forhold til tre beboere. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet italesætter, at 
hjælpen til bad altid skal beskrives handlevejledende 
og individuelt. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at sikre, at 
besøgsplanen indeholder beskrivelser af plejen og 
omsorgen gennem hele døgnet. 
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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 

 

Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på sidste års tilsyn. Le-
delsen fortæller, at der i forhold til hygiejne blandt andet er fulgt op ved gennem-
førelse af hygiejneaudits og ved anvendelse af hygiejnespørgsmål. Herudover er 
plejehjemmet en del af et projekt om håndhygiejne sammen med SaniNudge og 
Aarhus Universitet, hvor en chip måler, om medarbejderne udfører håndhygiejne 
ved indgang og udgang fra boligen. Data fra projektet viser, at indsatsen har skær-
pet medarbejdernes opmærksomhed på håndhygiejne. Spritdispenser er flyttet fra 
badeværelse til hoveddør, så håndsprit er lettere tilgængeligt. 

Ledelsen fortæller, at værdig kommunikation løbende italesættes, og at der er ar-
bejdet målrettet med at skabe struktur under måltidet, herunder rollefordeling. 
Ledelsen fortæller dog, at indsatsen har været udfordret på grund af Covid-19, men 
at den fortsætter, så snart det er muligt. 

Vedrørende håndtering af vasketøj er det ledelsesmæssigt italesat, at vasketøjet 
skal håndteres korrekt. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Situationen med Covid-19 præger hverdagen på plejehjemmet. Ledelsen fortæller, 
at størstedelen af beboerne er vaccineret, og at plejehjemmet nærmer sig en hver-
dag, hvor flere aktiviteter kan genoptages. Herudover har Covid-19 bevirket, at 
mange indsatser har været pauseret. Ledelsen fortæller, at indsatser målrettet op-
rydning og struktur prioriteres, og at der er fokus på praktikaliteter, som får hver-
dagen til at fungere hensigtsmæssigt. Herudover gennemfører plejehjemmet en 
målrettet indsats omkring nedre toilette, hvor alle medarbejdere, elever og stude-
rende oplæres i korrekt gennemførelse af nedre hygiejne. Indsatsen har været til 
stor gavn for de studerende, da det indebærer praksisnær læring. Ledelsen itale-
sætter, at indsatsen gerne skal medvirke til, at antallet af urinsvejsinfektioner fal-
der, og at hudirritationer mindskes. Allerede nu har indsatsen medført, at medar-
bejderne har en øget opmærksomhed på urinvejsinfektioner både i forhold til fore-
byggelse og tidlig behandling.  

 

 

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

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Ud over indsatsen omkring nedre toilette og projektet omkring håndhygiejne beskri-
ver ledelsen, at der på plejehjemmet er et opmærksomhedspunkt omkring kvitte-
ring for givning af anden medicin. Der arbejdes fortsat med forbedringsmodellen i 
forhold til medicinområdet, og tilgangen anvendes også i projektet omkring hånd-
hygiejne. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at 
der arbejdes med relevante emner, der understøtter kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. 
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Ledelsen fortæller, at en ekstern konsulent har gennemgået dokumentationen, og 
at der herefter er arbejdet med at opdatere indholdet i journalen, så det er sva-
rende til beboerens funktionsevne og behov. Ledelsen beskriver, at dette har ført 
til, at der også ledelsesmæssigt kigges ind i kompleksiteten af dokumentation. 

Vedrørende de utilsigtede hændelser arbejder plejehjemmet med, at alle medar-
bejdere indrapporterer hændelser. Der er en ledelsesmæssig opmærksomhed på, at 
alle hændelser ikke altid indrapporteres, herunder fx fald. Ledelsen fortæller, at 
der er ansat en ny medarbejder, som skal varetage området, og at der arbejdes hen 
imod, at de utilsigtede hændelser gennemgås på fagmøderne.  

 

 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen beskriver, at plejehjemmet er organiseret med en forstander, en køkken-
chef, en chef for service og en chef for aktivitet. Der er fem afdelingsledere på ple-
jehjemmet. Fire af afdelingslederne er ansvarlige for hver 25 beboere, og den sid-
ste afdelingsleder har ansvaret for i alt 50 beboere.  

Der arbejdes løbende med organiseringen på plejehjemmet, så den er svarede til 
de aktuelle behov, opgaver og kompetencer. Den nuværende organisering med fem 
afdelingsledere skal medvirke til, at ledelserne kan understøtte medarbejderne 
tættere i det daglige.  

Metoderne i forbedringsmodellen anvendes bredt på plejehjemmet. Ledelsen be-
skriver, at tilgangen også er anvendelig i forhold til kulturforandringer. Metoden 
har bevirket, at plejehjemmet er mere systematisk i kvalitetsarbejdet.  

Ledelsen fortæller, at der opleves rekrutteringsvanskeligheder i forhold til social- 
og sundhedsassistenter, og at der også opleves udfordringer i forhold til at fast-
holde medarbejdere over længere tid, herunder nyuddannede sygeplejersker. Ple-
jehjemmet har opnormeret på sygeplejersker, og der er nu i alt er ansat 15 syge-
plejersker. Dette har en positiv effekt på rekruttering af sygeplejersker, da de 
mange sygeplejefaglige kompetencer opleves attraktive for andre sygeplejersker. 

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Tilsynet bemærker, at flere af beboerne giver udtryk for at være forholdsvis selv-
hjulpne og med et højt funktionsniveau. Størstedelen af beboerne fortæller, at de 
kun modtager sparsom hjælp og støtte fra medarbejderne. 

Beboerne beskriver, at de er glade for at bo på plejehjemmet, og at de oplever, at 
medarbejderne støtter dem i forhold til de ting, som de har brug for. Flere beboere 
giver udtryk for, at de nyder udsigten fra plejehjemmet, og en beboer fortæller, at 
beboeren altid har ønsket at bo på Sølund. Herudover siger beboerne: 

• ”Vi har det godt, og vi får en god behandling” 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- og problemområder. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmets organisering understøtter et systematisk kvalitetsarbejde. 
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• ”Jeg synes, at det er decideret rart”  

• ”Jeg har aldrig personligt haft det så godt som nu”  

• ”Jeg synes, at det er enestående sådan, som vi bliver behandlet” 

• ”Det er dejligt at bo på Sølund – det kan jeg kun anbefale”  

En enkelt beboer beskriver utilfredshed med maden. Beboer oplever, at maden var 
bedre, da den kom udefra. Beboer har forsøgt at tale med ledelsen om det. 

Selvbestemmelse Beboerne beskriver, at de oplever høj grad af selvbestemmelse i hverdagen. Flere 
af beboerne fortæller, at de går daglige ture og nyder området omkring Sølund. 
Beboerne fortæller, at medarbejderne er gode til at spørge ind til, hvordan de har 
det, at de lytter til deres ønsker og behov og respekterer deres valg. To af bebo-
erne beskriver, at deres rutiner på plejehjemmet minder meget om deres tidligere 
rutiner, hvilket de sætter pris på. En beboer fortæller også at have haft indfly-
delse på tidspunktet for hjælpen, hvilket beboer værdsætter. Beboerne siger: 

• ”Jeg bestemmer selv, hvad jeg gør i løbet af dagen - og jeg kan gå, når 
jeg vil” 

• ”Jeg har fået lov at beholde mit liv, og jeg har fået en iPad, som jeg er 
meget interesseret i” 

• ”Jeg kan gå hen, hvor jeg vil, og jeg går dagligt ture” 

• ”Man kan gøre, hvad man vil inden for visse grænser” 

I forhold til klippekortsordningen er det forskelligt, i hvilken grad beboerne kender 
og anvender denne. To af beboerne beskriver, at de anvender og er glade for klip-
pekortsordningen. Syv beboere kender til ordningen, men anvender den ikke. Her-
til giver flere af beboerne udtryk for en oplevelse af, at ordningen er sat på pause 
på grund af Covid-19. Endelig er der tre beboere, som beskriver, at de ikke kender 
til klippekortsordningen. Beboerne siger blandt andet: 

• ”Der kommer nogle gange en ind og spørger, om jeg vil på tur” 

• ”Man gør ikke så meget reklame for ordningen – jeg kendte den, før jeg 
kom herud” 

• ”Det eneste klippekort, jeg kender til, er til bussen”. 

Tryghed Beboerne giver udtryk for, at de oplever tryghed i forhold til at bo på plejehjem-
met og i forhold til den hjælp, som de modtager. Beboerne fortæller, at det giver 
dem tryghed, at der altid er hjælp at hente. Faste rammer er også med til at 
skabe tryghed i hverdagen. En beboer fortæller, at tanken om døden kan plage be-
boeren, men siger også, at ”sådan er livet jo”. Beboerne siger også: 

• ”Det er et trygt sted at bo” 

• ”Det gør mig tryg, at der er faste rammer, fx i forhold til måltiderne” 

• ”Der er nogen her hele tiden, hvis der sker noget” 

• ”Jeg er i nogle rammer, hvor jeg er tryg, fordi der hele tiden er nogen 
omkring mig”. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hver-
dag på plejehjemmet. Tilsynet vurderer, at beboernes kendskab til klippekortsordningen er varieret. 
Tre beboere giver udtryk for en oplevelse af, at ordningen er sat på pause på grund af Covid-19. 
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Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte De beboere, som tilsynet har talt med, beskriver alle, at de får den hjælp og støt-
te, som de har brug for. Beboerne beskriver samtidig, at de gør så meget som mu-
ligt selv. Flere af beboerne varetager fx selv den personlige pleje. Beboerne ople-
ver, at medarbejderne er gode til at støtte dem i at anvende deres ressourcer. Be-
boerne siger blandt andet: 

• ”Jeg vil gerne gøre så meget selv, som jeg kan” 

• ”Jeg gør, hvad jeg kan for at holde mig oppe” 

• ”Jeg vil hellere gøre tingene selv, fordi jeg kan”. 

• ”Jeg vander blomster og dækker bord og alt, hvad der nu ellers er brug 
for” 

En beboer har efterspurgt et nødkald, som hun har fået fortalt, at hun ikke kan få. 
Beboer er bange for ikke at kunne få kontakt til personalet, hvis hun falder. Ledel-
sen er orienteret om den konkrete sag. 

Seks af beboerne beskriver, at de får støtte til medicin. De oplever, at de får me-
dicinen på rette tidspunkt.  

Beboerne fortæller, at de ved, hvor de skal klage, hvis de oplever at være util-
fredse. Flere af beboerne siger samtidig, at der ikke er noget at klage over: 

• ”Jeg er ikke bange for at lukke munden op, men der skal jo også være no-
get at klage over, før man klager” 

• ”Der er ikke så meget at klage over” 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboernes kendskab til deres kontaktperson er varierende. Fire beboere beskriver, 
at de kender og er glade for deres kontaktperson. Hertil siger en beboer: ”Jeg kan 
ikke undvære hende”. 

Fem beboere fortæller, at de mener at have en kontaktperson, men at de ikke er 
bekendte med, hvem det er. Øvrige beboere mener ikke, at de har en kontaktper-
son. Enkelte af beboerne giver samtidig udtryk for, at der kommer mange forskel-
lige medarbejdere og hjælper dem. En beboer beskriver de skiftende medarbej-
dere som værende forvirrende, men herudover beskriver beboerne ikke forholdene 
som problematiske. Beboerne siger, at de kender mange af medarbejderne, og at 
medarbejderne ved, hvilken hjælp beboerne skal have. Beboerne oplever også, at 
der bliver fulgt op på aftaler. Beboerne siger: 

• ”Medarbejderne ved i meget høj grad, hvilken hjælp jeg har brug for”. 

• ”De er nye hver dag næsten. De er søde og rare, men det er lidt forvir-
rende” 

• ”Jeg kender dem af udseende” 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

To af beboerne fortæller, at der afholdes beboermøder på plejehjemmet, men at 
disse er sat på pause på grund af Covid-19. Enkelte beboere fortæller også om ple-
jehjemmets husavis, som de beskriver at være glade for.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp, de har behov for, og at de støttes i at varetage de opga-
ver, som de magter. Det er tilsynets vurdering, at otte beboere ikke har kendskab til deres kontaktper-
son, og at enkelte beboere oplever, at hjælpen varetages af forskellige medarbejdere. Tilsynet bemær-
ker dog, at beboerne ikke beskriver dette som værende problematisk. 
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Øvrige beboere kan ikke huske - eller redegøre for, om de har deltaget i nogle for-
mer for borgerinddragelse.  

 

 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne beskriver i høj grad medarbejderne i rosende vendinger. De oplever, at 
medarbejderne er søde og rare, og at kommunikationen foregår i en venlig og re-
spektfuld tone. Beboerne beskriver, at medarbejderne udviser respekt for deres 
privatliv, hvor de blandt andet altid banker på døren, inden de går ind i boligen. 
Beboerne siger blandt andet: 

• ”Det er et stort smil her” 

• ”Jeg synes jeg har et vældig godt forhold til dem. Vi har det godt sam-
men” 

• ”Det er flinkt personale. De kan godt lave lidt sjov” 

• ”Jeg synes, at de er professionelle og dygtige”. 

• ”Vi kan være helt normale over for hinanden” 

• ”Jeg kan ikke pege på en eneste medarbejder, som jeg ikke føler er et 
godt menneske” 

• ”Alle medarbejdere er engagerede og vil gerne gøre et godt arbejde” 

• ”Medarbejderne er søde og rare, og jeg er blevet gode venner med mange 
af dem” 

• ”Jeg synes generelt, at medarbejderne respekterer mit privatliv” 

• ”Jeg mener, at de har respekt for mig, og ellers skal jeg nok fortælle dem 
det” 

To af beboerne efterspørger flere informationer. Beboerne fortæller, at deres på-
rørende har modtaget informationer fx relateret til Covid-19, som de ikke selv har 
modtaget – og godt kunne tænke sig. En beboer siger: 

• ”Jeg får kun de informationer, som jeg selv opsøger” 

Tre af beboerne giver udtryk for, at aktivitetstilbuddet på plejehjemmet er fint, 
og at der foregår forskellige aktiviteter. Øvrige beboere oplever, at der under nor-
male omstændigheder er mange aktiviteter og muligheder for socialt samvær, men 
at mange aktiviteter har været pauseret under Covid-19. Flere af beboerne beskri-
ver, at de savner aktiviteterne, og at det godt kan være lidt kedeligt på pleje-
hjemmet. En beboer efterspørger herudover en form for systue, hvor beboerne 
selv kan foretage forskellige reparationer af tøj og andet. 

En beboer beskriver, at der ofte er tændt for fjernsyn eller musik under måltidet, 
hvilket opleves som forstyrrende. Beboer udtrykker at: ”reelt er der ikke mange, 
der ønsker det”. Beboer fortæller, at han konsekvent slukker for fjernsynet, men 
at han ikke bryder sig om opgaven, da han føler sig som en betjent. Ledelsen er 
orienteret om oplevelsen ved tilbagemeldingen. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har etableret fora, der medvirker til at sikre den organisatoriske 
borgerinddragelse, men at beboernes kendskab til dette er sparsomt. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en god og respektfuld dialog, hvor kontakten til medarbejderne i 
høj grad er tilfredsstillende. To beboere efterspørger informationer, og de oplever fx, at pårørende har 
modtaget informationer relateret til Covid-19, som de ikke selv har fået – og gerne ville have. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne har forskellige oplevelser af omfanget af aktiviteter. Flere af 
beboerne oplever, at Covid-19 har sat mange begrænsninger i forhold til aktiviteter på plejehjemmet. 
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Mål 5: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange Otte af de beboere, som tilsynet har talt med, beskriver at have erfaringer relate-
ret til overgange - enten mellem plejehjem og hospital eller ved indflytning.  

En beboer beskriver, at der var god støtte ved indflytningen. Øvrige beboere be-
skriver, at der er et godt samarbejde mellem plejehjem og hospital, hvor medar-
bejderne er opsøgende i forhold til informationer. Beboerne fortæller, at de mod-
tager støtte i forbindelse med hospitalsbesøg. En beboer fortæller også, at beboer 
fik tilbud om, at en medarbejder kunne tage med på hospitalet.  

3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der er arbejdet meget med Covid-19-restriktioner og 
hygiejne igennem den sidste tid, hvilket har medført, at flere af de forbedringsind-
satser, som afdelingerne normalt er optaget af, er sat i bero.  

Medarbejderne italesætter et projekt omkring håndhygiejne, hvor data viser, hvor 
ofte der gøres brug af håndvask og sprit. Herudover er der arbejdet med medicin, 
hvor der er gennemført audits, og hvor der har været en øget opmærksomhed på 
tidspunkt for givning. 

Der har også været fokus på fordeling af kontaktpersoner. Her beskriver medarbej-
derne, at social- og sundhedsassistenterne både er kontaktperson for egne beboere 
og samtidig også har beboere, hvor de er tilknyttet som kontaktperson sammen 
med en social- og sundhedshjælper. Medarbejderne fortæller også, at der er gen-
nemført refleksionsmøder, hvor udfordringer hos den enkelte beboer drøftes, og 
hvor dokumentationen samtidig målrettet er gennemgået.  

Herudover er der arbejdet meget med de socialpædagogiske handleplaner, hvor 
medarbejderne beskriver, at målgruppen for handleplanerne er udvidet fra blot at 
omhandle beboere med demens. Indsatsen omkring socialpædagogiske handlepla-
ner gennemføres i tæt samarbejde med plejehjemmets pædagoger. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne beskriver, at situationen med Covid-19, hvor der både skal anven-
des mundbind og visir vanskeliggøre kommunikationen. Særligt de beboere, der li-
der af demens, oplever udfordringer, da genkendelse og aflæsning af mimik ikke 
er muligt i samme udstrækning som tidligere.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever gode og tilfredsstillende overgange. 

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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Herudover fremhæver medarbejderne blandt andet følgende i forhold til at sikre 
en venlig og respektfuld kommunikation: 

• Være ligeværdig og tilpasse kommunikationen til den enkelte beboer 

• Være nærværende og til stede  

• Tale ordentligt og ikke anvende kælenavne 

• Tage det beboerne siger alvorligt 

• Have en forståelse for, at det er beboerens hjem 

• Anvende berøring og fysisk kontakt i det omfang, det er muligt og ønsket 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med at sikre beboernes selvbe-
stemmelse og medindflydelse. Hertil italesættes Sølunds DNA, hvor ”beboerne le-
ver livet for fuld musik”. Medarbejderne fortæller, at de søger at tilpasse plejen 
og støtten den enkelte beboer, hvor de spørger ind til vaner og behov, og hvor der 
tages udgangspunkt i beboerens ønsker. Beboernes ressourcer, vaner og rutiner do-
kumenteres, så det sikres, at alle følger beboernes rytmer. 

Det er ifølge medarbejderne vigtigt, at vise beboerne respekt, hvor der fx altid 
bankes på døren, inden man går ind i boligen. Herudover afholdes beboermøder, 
hvilket understøtter beboernes medindflydelse. 

Samarbejdet med de pårørende beskriver medarbejderne også som værende vig-
tigt. Særligt hos de beboere, der ikke selv kan udtrykke sig, da de pårørende kan 
bidrage med informationer om beboerens vaner og rutiner. 

Medarbejderne fortæller, at alle beboere tildeles klippekort, og at de dokumente-
rer i handlingsanvisningen, hvordan beboeren ønsker at indsatsen skal anvendes. 
Indsatsen fordeles som en opgave, så det er tydeligt, at beboeren skal have klippe-
kort, og det dokumenteres i Cura, når der er anvendt klip. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at rehabilitering handler om at holde beboernes færdig-
heder ved lige, og at det også handler om, at beboerne deltager i så mange hver-
dagsaktiviteter, som de har mulighed for- og lyst til. På plejehjemmet søger med-
arbejderne at matche den hverdag, som beboer havde tidligere, hvor beboer er 
deltagende i hverdagsaktiviteter som fx at vande blomster.  

Medarbejderne beskriver også rehabilitering som genoptræning, hvor de kommer 
med et konkret eksempel på, at en beboer er trænet op til at varetage tøjvask 
selvstændigt.  

Der er et tæt samarbejde med terapeuter og diætister, som kommer på pleje-
hjemmet fast, og efter behov. Medarbejderne beskriver også samarbejde med 
tandlæge og fodterapeut i forhold til den rehabiliterende indsats. 

Samarbejde 

 

Når en beboer bliver indlagt, kontakter social- og sundhedsassistenten eller syge-
plejersken hospitalet få dage efter indlæggelse for at følge op på beboeren. Her-
udover beskriver medarbejderne, at der samarbejdes gennem indlæggelsesrap-
port, plejeforløbsplan og udskrivningsrapport, samt at udskrivningen ofte suppleres 
med telefonisk kontakt. Plejehjemmet har en intern mailliste, hvor der sendes be-
sked, når en beboer er indlagt eller udskrevet. Hertil beskriver medarbejderne 
også et tæt samarbejde med plejehjemmets huslæge, hvor lægen fx altid oriente-
res om, at beboer er udskrevet. 

Medarbejderne fortæller, at plejehjemmet anvender e-tavler, og at enkelte afde-
linger arbejder med triagering. Herudover afholdes forskellige tværfaglige møder, 
hvor fx terapeuterne deltager. Afdelingerne holder faste morgenmøder, som bidra-
ger til videndeling omkring beboerne. Møderne medvirker også til at sikre relevant 
opfølgning. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Kontinuitet og genkendelighed er ifølge medarbejderne noget af det, der skaber 
tryghed for beboerne. Hertil bidrager kontaktpersonsordningen positivt.  

Herudover fortæller medarbejderne, at der har været øget fokus på forebyggelse 
af urinvejsinfektioner, hvor medarbejderne, i samarbejde med plejehjemmets hus-
læge, har gennemgået væskeindtag, toilettider og medicin. 

Der er en kontinuerlig opmærksomhed på beboernes vægt og kostindtag, hvor alle 
beboere vejes systematisk, og ernæringsscreenes ved indflytningen, en gang om 
året eller ved forandringer. Der udføres vurderinger af beboernes spiseevner, og 
der er opmærksomhed på dysfagi-problematikker. Der serveres speciel kost til de 
beboere, som har behov for det. 

Medarbejderne beskriver, at deres kendskab til beboerne er med til at øge sikker-
heden, da forandringer observeres tidligt, og ved, at der iværksættes relevante 
indsatser hurtigt derefter.  

Medarbejderne redegør for korrekt kontrol ved medicinadministration, herunder 
også, at medicinen ses indtaget. Ved uoverensstemmelser følger medarbejder op 
og handler. Der indberettes en utilsigtede hændelse. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at opgaverne fordeles ud fra principper om kompetence 
og kontinuitet. Hertil tages der hensyn til relationen mellem beboer og medarbej-
der, hvilket kan medføre, at en bestemt medarbejder varetager pleje hos en be-
boer, som medarbejderen ikke er kontaktperson for, hvis dette vurderes menings-
fuldt for beboeren. Den daglige planlægning foretages af én person, men medar-
bejderne har mulighed for at komme med input til planlægning. Medarbejderne 
beskriver, at der generelt er en god planlægning, hvor de ikke oplever, at der er 
behov for store ændringer. 

Medarbejderne redegør for arbejdsgange og tilbagemeldinger ved forandringer i 
beboerens tilstand, herunder at de foretager faglige observationer og iværksætter 
handlinger ud fra egne kompetencer, fx måling af værdier og at spørge beboeren 
selv. Herudover involveres samarbejdspartnere som sygeplejerske eller læge. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan de sikrer en respekt-
fuld og anerkendende kommunikation med beboerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har 
beboernes selvbestemmelse i fokus, og at de arbejder ud fra en individuel og rehabiliterende tilgang. 
Tilsynet vurderer, at det tværfaglige samarbejde fungerer hensigtsmæssigt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er fagligt reflekterende i forhold til, hvilke faktorer der skaber 
tryghed og sikkerhed for beboerne.  
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Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Dokumentationen foretages enten løbende eller i faste tidsrum sidst på dagen. 
Medarbejderne beskriver, at de generelt får dokumenteret det, de skal. Ved tvivl 
om dokumentationen beskriver medarbejderne, at de sparrer med kollegaer, hvor 
de oplever, at der er god hjælp at hente. Plejehjemmets fagstab er også behjæl-
pelige i forhold til dokumentationen og har ofte rette svar.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne henviser til KK-intranet og VAR, når der udsøges instrukser og vej-
ledninger. Afdelingerne har også fysiske mapper, som opdateres af fagstaben og 
ressourcepersoner. Herudover beskriver medarbejderne, at de er gode til at 
hjælpe hinanden. Medarbejderne beskriver anvendelse af VAR i forskellig grad, 
hvor nogle medarbejdere beskriver VAR som et godt og brugbart værktøj, som an-
vendes, når der udføres nye procedurer eller i arbejdet med elever.   

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Besøgsplanen udarbejdes ifølge medarbejderne af kontaktpersonen i tæt samar-
bejde med beboeren. Medarbejderne støtter hinanden i forhold til at sikre, at be-
søgsplanerne er opdateret og svarende til beboerens funktionsniveau.  

Medarbejderne beskriver, at plejehjemmet arbejder med en standardiseret skabe-
lon for, hvordan besøgsplanen skal udfyldes. Formålet med besøgsplanen er at få 
et hurtigt, overskueligt og klart overblik over, hvordan hjælpen skal udføres i sam-
arbejde med beboeren, sådan at beboerens rutiner følges. Medarbejderne beskri-
ver selv, at de er tilfredse med kvaliteten af besøgsplanerne. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne fortæller, at der skal udarbejdes handlingsanvisninger på stort set 
alle ydelser, bortset fra standardplejeydelser. Medarbejderne henviser til, at der 
er udarbejdet en pixi-udgave, som beskriver, hvilke indsatser der kræver en hand-
lingsanvisning. Medarbejderne oplever dette som værende en god hjælp.  

Medarbejder vurderer selv, at handlingsanvisningerne er af en god kvalitet, men at 
det kan ske, at ikke alle handlingsanvisninger er helt opdateret. Hertil fortæller 
medarbejderne, at de sikrer, at handlingsanvisningerne opdateres, hvis de opda-
ger, at de ikke er svarende til beboerens behov. På plejehjemmet udarbejdes 
handlingsanvisninger af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Pædago-
gerne medvirker også til at udarbejde enkelte handlingsanvisninger. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange i forhold til plejen og doku-
mentationen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er bekendte med, hvor de kan finde instruk-
ser, vejledninger og procedurer.   

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisnin-
ger, og at redskaberne anvendes som tiltænkt. 
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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 syv beboere. 

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

I forhold til to beboere observeres mangler. Manglerne vedrører: 

• Helbredstilstande er ikke udfyldt 

Der mangler stillingtagen til et enkelt felt. 

Sammenhæng i do-
kumentationen 

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

 

På baggrund af, at der helt mangler udarbejdelse af helbredstilstande for en be-
boer, ses her ikke den nødvendige overensstemmelse mellem beskrivelserne af 
beboerens aktuelle helbredsmæssige situation, den medicinske behandling og de 
sygeplejefaglige indsatser. 

For den beboer, hvor der mangler stillingtagen til et enkelt felt i helbredstil-
stande, har dette ikke umiddelbart nævneværdig betydning for sammenhængen 
mellem dokumenterne. 

 

 

Mål 2: Kvaliteten af medicin-dispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer 

 

Dokumentationen på medicinlisten overholder gældende retningslinjer i forhold 
til alle beboere, som modtager hjælp til medicindispensering. 

 

Handlingsanvisning: 

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

 

Yderligere ses hos alle beboere relevante oplysninger i forbindelse med ydelsen 
beskrevet under ”Generelle medicinoplysninger”. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at helbredstilstande generelt er af meget tilfredsstillende kvalitet fraset et eksem-
pel, hvor udarbejdelse af helbredstilstande helt mangler. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen på medicinskemaer og i handlingsanvisninger for 
medicindispensering og støtte til medicinindtagelse er særdeles tilfredsstillende. 
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Mål 3: Kvaliteten af medicin-administration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer 

 

Dokumentationen på medicinlisten overholder gældende retningslinjer i forhold 
til alle beboere, som modtager hjælp til medicinadministration. 

 

Handlingsanvisning: 

For fem af beboerne, som får hjælp til medicinadministration, er der udarbejdet 
handlingsanvisninger i forhold til ydelsen. Handlingsanvisningerne for medicinad-
ministration er beskrevet handlevejledende og individuelt.  

For to beboere observeres følgende mangler: 

• Der mangler udarbejdelse af handlingsanvisning for medicinadministra-
tion ifm. injektionsgivning og øjendrypning 

• Der mangler handlingsanvisning for beboer, der får hjælp til påsmøring 
af salve. 

Tilsynet bemærker yderligere, at der i en handlingsanvisning for øjendrypning er 
sat spørgsmålstegn ved, hvornår næste lægekontrol skal finde sted. Der ses ikke 
opfølgning eller stillingtagen hertil. 

 

 

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

Emne Data 

Handlingsanvisninger Ved gennemgang af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser ud over medi-
cin ses eksempler på handlevejledende og ajourførte handlingsanvisninger. 

Der henvises til VAR i handlingsanvisninger, og der foreligger generelt ajour-
ført dato for opfølgning. Beboerens samtykke til indsatserne er dokumente-
ret. 

Tilsynet bemærker positivt, at der for en beboer også er udarbejdet en pæ-
dagogisk handleplan. Handleplanen er særdeles handlevejledende og indivi-
duelt udarbejdet. 

Tilsynet bemærker, at der i tre eksempler mangler de nødvendige notater 
under observationer. F.eks. ses følgende: 

• For en beboer ses delvis manglende dokumentation af blodtryksmå-
linger, som det er beskrevet i handlingsanvisningen. 

• I forhold til en beboer er der målt et forhøjet blodtryk i februar. 
Værdien er dokumenteret, men der foreligger ikke yderligere nota-
ter på observationen eller handlinger i forhold hertil.  

• For en beboer er der beskrevet udfordringer med vægtstigning, men 
der ses ikke umiddelbart dokumenteret indsatser og opfølgning 
herpå. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en mindre udfordring i forhold til at sikre, at der sker udarbej-
delse af handlingsanvisning for medicinadministration, når dette er relevant. Tilsynet vurderer, at der 
med en mindre indsats hurtigt kan rettes op herpå. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser ud over medicin generelt er 
meget tilfredsstillende. Tilsynets har dog bemærkninger i forhold til dokumentation og opfølgning i for-
bindelse med blodtryksmåling samt opfølgning i forhold til observationer omkring en beboers stigende 
vægt. 
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3.5 KONTROL AF DEN SOCIAL- OG PLEJEFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Kvaliteten af dokumentationen i ’generelle oplysninger’ 

Emne Data 

Er borgerens mestring, 
motivation, ressourcer 
og livshistorie udfyldt i 
generelle oplysninger? 

For fire beboere ses beskrivelser af mestring, motivation, ressourcer og livs-
historie under generelle oplysninger. 

 

For tre beboere er der mangler i forhold til udfyldelse af generelle oplysnin-
ger. Tilsynet konstaterer, at for en beboer mangler udfyldelse helt, og for to 
beboere mangler delvis udfyldelse. 

Er beskrivelserne i gene-
relle oplysninger beskre-
vet, så de er af generel 
værdi for borgerforlø-
bet? 

For fire beboere er beskrivelserne under generelle oplysninger af værdi for 
borgerforløbet. 

 

Tilsynet observerer, at beskrivelserne indeholder detaljerede oplysninger, 
der er relevante i forhold til at sikre beboernes trivsel og livskvalitet samt i 
forhold til at sikre dokumentationen af vaner, ønsker, særlige behov og inte-
resser. 

For tre beboere er beskrivelserne under generelle oplysninger af mindre 
værdi for borgerforløbet på grund af ovenstående mangler. 

 

 

Mål 2: Kvaliteten af borgerens ’besøgsplan’  

Emne Data 

Er der oprettet en be-
søgsplan? 

Der er oprettet besøgsplan for alle beboere. 

 

Er besøgsplanen ’handle-
anvisende’ ift. de indsat-
ser som borgeren er     
tildelt? 

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

 

I forhold til to beboere har besøgsplanen følgende mangler: 

• En besøgsplan mangler beskrivelse for aften 

• To besøgsplaner mangler handlevejledende beskrivelse af hjælpen 
til bad 

Er besøgsplanen indivi-
duel og brugbar ift. 
hvordan borgerens øn-
sker og behov imøde-
kommes, når der udføres 
personlig pleje og prakti-
ske opgaver?  

 

Besøgsplanerne indeholder beskrivelser af beboerens ønsker og behov i rela-
tion til udførelse af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte. 

Beboerens ressourcer er beskrevet, og således ses den rehabiliterende til-
gang generelt meget tilfredsstillende beskrevet. Der foreligger beskrivelser 
af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, hvor det er relevant.  

Tilsynet bemærker, at besøgsplaner er systematisk opbygget, fraset i et til-
fælde. Den systematiske opbygning giver et godt og hurtigt overblik.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en mindre udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumenta-
tion under generelle oplysninger. 
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Er der i besøgsplanen 
henvist til handlingsan-
visningen for en evt. 
’Støtte til indsats’? 

(handlingsanvisning til 
en opgaveoverdraget sy-
geplejeindsats) 

Med den systematiske opbygning i besøgsplanerne sikres henvisning til hand-
leanvisninger for opgaveoverdragede sygeplejeindsatser. 

I et enkelt tilfælde mangler de relevante handlingsanvisninger for injekti-
onsgivning og øjendrypning at blive udarbejdet, og således henvises der ej 
heller hertil. 

 

Er der sammenhæng 
mellem funktionsevnetil-
stande, generelle oplys-
ninger og besøgsplanen? 

 

I forhold til fire borgere er der sammenhæng mellem beskrivelserne i funkti-
onsevnetilstande, generelle oplysninger og besøgsplanen. 

I forhold til tre borgere ses mindre sammenhæng på baggrund af de konsta-
terede mangler i besøgsplan og generelle oplysninger. Dertil mangler to 
funktionsevnetilstande ajourføring. 

Er det i besøgsplanen 
henvist til en evt. for-
flytningsplan? 

For ingen af beboerne er det relevant med udarbejdelse af forflytningsplan. 

 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen i besøgsplaner generelt er af tilfredsstillende kvalitet.  

Dog konstateres manglende beskrivelse af hjælpen for aften i en besøgsplan, og i to besøgsplaner mang-
ler handlevejledende beskrivelse af hjælpen til bad. Således ses for tre beboere mindre sammenhæng i 
beskrivelserne mellem besøgsplanen og generelle oplysninger. Dertil mangler to funktionsevnetilstande 
ajourføring. 

Besøgsplaner indeholder beskrivelser af beboernes ressourcer, og således ses en rehabiliterende tilgang 
i leveringen af hjælpen. Beboernes ønsker og vaner er veldokumenterede. Besøgsplaner indeholder re-
levante beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Tilsynet vurderer, at besøgsplanen er systematisk opbygget fraset i et eksempel. Den systematiske op-
bygning giver et godt og hurtigt overblik. Yderligere sikres i den systematiske opbygning, at der sker 
henvisning til relevante handlingsanvisninger for opgaveoverdragede sygeplejeindsatser – dog fraset i et 
tilfælde. 
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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


UANMELDT ORDINÆRT VIRTUELT TILSYN 2020 SØLUND KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
23 

6. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE 
FEJL OG INFORMATIONER 

Sølund har ikke fundet fejl og har ikke behov for yderligere information 

  

Med venlig hilsen  

Jan Nybo Jensen 

Centerchef 

Sølund 
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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. 


