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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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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 tilsynsbesøg: Den 6. december 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos 12 beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper, 1 social- og sundhedsas-
sistent og 1 sygeplejerske)  

 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

Pernille Breck Johansson, 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 Sølund.  

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Ovenstående vurdering gives på baggrund af, at forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstræk-
kelige. Tilsynet har konstateret mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det er dog tilsynets vurdering, 
at der bør implementeres målrettede indsatser i forhold til at sikre Det gode måltid for beboerne. Tilsynet 
anerkender, at der ledelsesmæssigt er bevidsthed om, at der på den konkrete afdeling, hvor observations-
studiet af frokostmåltidet blev gennemført, er særlige personalemæssige udfordringer. 

Ledelsesmæssigt er der fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn og der arbejdes med relevante emner i 
kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets organisering understøtter muligheden for at sikre et godt tværfagligt sam-
arbejde. Det er tilsynets vurdering, at der ledelsesmæssigt er stort fokus på at imødekomme plejehjemmets 
udfordringer i relation til rekrutteringsvanskeligheder. 

Tilsynet udfører to observationsstudier på hjælpen til personlig pleje, og et observationsstudie i forhold til 
et frokostmåltid.  

Tilsynet vurderer, at der generelt kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. Til-
synet konstaterer, under et observationsstudie af hjælpen til personlige pleje og under observationsstudiet 
af et frokostmåltid, at medarbejdere tiltaler beboere med ”skat”, hvilket ikke vurderes fagligt korrekt. Det 
er tilsynets vurdering, at medarbejderne under alle tre observationsstudier har fokus på at sikre beboernes 
selvbestemmelsesret. 

I forhold til den rehabiliterende tilgang, er det tilsynets vurdering, at der på særdeles tilfredsstillende måde 
arbejdes målrettet hermed, under observationsstudierne af hjælpen til personlig pleje. Tilsynet vurderer 
under observationsstudiet af frokostmåltidet, at medarbejderne i mindre grad har fokus på, at maden an-
rettes og serveres ud fra en rehabiliterende tilgang. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at medarbejderne 
i mindre grad har fokus på at efterleve værtsrollen, samt at medarbejderne i mindre grad har fokus på, 
hvorledes der sikres den bedste placering af beboerne, således at alle beboerne profiterer af det sociale 
samvær under måltidet. 

Tilsynet vurderer, at hjælpen under observationsstudierne af den personlige pleje organiseres på en sær-
deles tilfredsstillende måde. Det er tilsynets vurdering, at organiseringen af frokostmåltidet sker på en 
mindre tilfredsstillende måde, idet det observeres, at opgavefordelingen mellem medarbejderne ikke er 
aftalt på forhånd, og således går medarbejderne under frokostmåltidet til og fra flere forskellige opgaver. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne under observationsstudierne får den hjælp til personlig pleje og 
praktisk støtte, som de har behov for. Tilsynet konstaterer dog, at en beboers kørestol trænger til rengøring. 
Kørestolen bliver rengjort på tilsynsdagen. I forhold til frokostmåltidet, er det tilsynets vurdering, at en 
medarbejder i mindre grad har fokus på at afvente med udførelsen af praktiske opgaver, til alle beboerne 
er færdige med at spise.  

Tilsynet vurderer, at der i ét eksempel ikke sikres overholdelse af gældende retningslinjer for udlevering af 
dispenseret medicin, idet udleveret medicin ikke ses indtaget af den medicinansvarlige. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets fællesarealer indbyder til socialt samvær. Tilsynet konstaterer, at en 
del beboere vælger at opholde sig på fællesarealerne, og det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbej-
derne er opmærksomme på at være i dialog med de beboere, de møder på fællesarealerne. Tilsynet vurde-
rer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter. 
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Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever tryghed og trivsel på plejehjemmet. Beboerne oplever selv-
bestemmelse i hverdagen og udtrykker generelt oplevelsen af god kvalitet og kontinuitet i plejen. Enkelte 
beboere har bemærkninger hertil og italesætter oplevelsen af, at kvaliteten og kontinuiteten bliver påvirket 
af, at der er vikarer. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever at få deres medicin til tiden. 

Boliger og hjælpemidler fremstår renholdte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og venlig kommunikation i mødet med medarbejderne, 
og at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv. Beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter. Til-
synet konstaterer dog, at beboerne har lidt forskellige oplevelser af, hvorvidt der foregår aktiviteter på 
afdelingsniveau. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har haft gode oplevelser i forbindelse med udskrivning fra hospitalet. Bebo-
erne oplever, at de blev godt modtaget ved hjemkomsten til plejehjemmet. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever tilfredshed med madens kvalitet. Beboerne udtrykker gene-
relt ikke behov for at komme med særlige ønsker til maden. Tilsynet konstaterer dog, at flere beboere 
oplever, at der tales en del om maden under måltiderne, og således er det vurderingen, at beboerne får 
mulighed for at komme med deres meninger herom. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever glæde ved at 
deltage i det sociale samvær omkring måltiderne. 

Under gruppeinterviewet med medarbejderne, udtrykker disse kendskab til fokusemner i kvalitetsarbejdet. 
Tilsynet konstaterer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes beskrivelser af de 
prioriterede områder. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der sikres respektfuld 
og anerkendende kommunikation med beboerne. Medarbejderne har fokus på at sikre beboernes selvbe-
stemmelsesret, og at beboerne motiveres og understøttes i at anvende egne ressourcer. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever det tværfaglige samarbejde som velfungerende, og at 
samarbejdet bidrager til at sikre gode forløb for beboerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig 
viden om, og forståelse for, hvorledes der sikres tryghed for beboerne, og at medarbejderne kan redegøre 
for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i plejen og i forhold til arbejdet med 
den sundhedsfaglige dokumentation. Medarbejderne har viden om VAR, samt hvor der kan søges instrukser 
og vejledninger. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der i praksis arbejdes 
med besøgsplaner og handlingsanvisninger. 

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 medarbejderne i enkelte 
situationer anvender en mindre hensigtsmæssig, 
og ikke fagligt korrekt tiltaleform, overfor bebo-
erne. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt imple-
menteres indsatser, så det sikres, at alle medarbej-
dere tiltaler beboerne på en respektfuld og fagligt 
korrekt måde. 

Tilsynet bemærker følgende under observations-
studiet af et frokostmåltid: 

• Medarbejderne har i mindre grad fokus 
på, at maden anrettes og serveres ud fra 
en rehabiliterende tilgang. 

• Medarbejderne har i mindre grad fokus 
på at efterleve værtsrollen. 

• Medarbejderne har i mindre grad fokus 
på, og faglig forståelse for, hvorledes der 
sikres den bedste placering af beboerne, 
således at alle beboere profiterer af det 
sociale samvær under måltidet. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt imple-
menteres målrettede indsatser, så det sikres, at alle 
medarbejdere har den faglige forståelse for, hvorle-
des Det gode måltid sikres for beboerne. Tilsynet 
anbefaler, at der i arbejdet tages udgangspunkt i 
kommunens mad- og måltidspolitik.  

I det målrettede arbejde med at sikre Det gode 
måltid for beboerne, anbefaler tilsynet, at der ret-
tes et særligt fokus på følgende områder: 

• Organiseringen. 

• Værtsrollen. 

• Den rehabiliterende tilgang. 

• Beboernes trivsel under måltidet. 
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• Der mangler en tydelig opgavefordeling 
mellem medarbejderne. 

• Der udføres praktiske opgaver på et for 
tidligt tidspunkt under frokostmåltidet. 

• Særlige indsatser i forhold til beboere med 
demens. 

Tilsynet bemærker, at der i et enkelt tilfælde 
ikke sikres overholdelse af gældende retningslin-
jer for udlevering af dispenseret medicin. 

Tilsynet anbefaler, at arbejdsgange i forhold til me-
dicinhåndtering, præciseres overfor de medicinan-
svarlige medarbejdere, således at instruksen på om-
rådet til enhver tid følges. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

Ved sidste tilsyn, blev der på baggrund af et par beboeres oplevelser, givet anbefa-
linger i relation til information om COVID-19, samt anbefalinger i forhold til kvalite-
ten af dokumentationen. 

Ledelsen oplyser, at beboerne informeres, når der er udbrud eller mistanke om 
smitte. I hverdagen taler medarbejderne med beboerne om COVID-19 situationen 
på plejehjemmet, så beboerne kan føle sig trygge. Ledelsen oplyser, at når en be-
boer er smittet hentes samtykke til, at øvrige beboere informeres herom. Dette gi-
ver beboerne en større forståelse for, hvorfor en beboer måske pludselig ikke er at 
finde på fællesarealerne i en periode. Forstanderen sender mails ud til pårørende, 
når der ændres på restriktioner eller der er nyt ift. COVID-19 situationen. En afde-
lingsleder oplyser, at man forsøger at være meget opmærksom på den psykosociale 
del, når en beboer smittes med COVID-19 og må isoleres. I Cura oprettes det som 
en særlig opgave, at beboeren minimum skal have ét besøg en gang i timen. Anven-
delsen af hurtigtest bidrager til, at der kan handles hurtigt, hvis en beboer udviser 
symptomer. 

I forhold til dokumentationen oplyser ledelsen, at kvalitetsarbejdet foregår i et 
tværfagligt samarbejde, hvor plejehjemmets fagstab og afdelingsledere har en vig-
tig rolle i den faglige sparring og oplæring af medarbejderne. I kvalitetsarbejdet in-
viteres eksempelvis fysioterapeuter ind, så også de terapeutfaglige kompetencer 
bringes i spil. Fagstaben gennemfører dokumentationsaudits, og på fagmøder drøf-
tes de fund, der gøres som led i opfølgningsarbejdet. Hvis det erfares, at en afde-
ling har særlige udfordringer, tages den faglige dialog på afdelingsniveau. Fremad-
rettet skal der i planlægningen afsættes tid til arbejdet med dokumentation. 

Plejehjemmet har en såkaldt Curacafé med sygeplejersker og social- og sundheds-
assistenter som tovholdere. Opgaven som tovholder går på skift mellem medarbej-
derne. Derudover er der oprettet Curateams med deltagelse af fagstaben og faglige 
koordinatorer. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen italesætter, at der på afdelingerne arbejdes med forskellige indsatsområ-
der. Det overordnede tema, og en del af plejehjemmets værdisæt er, at beboerne 
skal leve deres liv på plejehjemmet ”for fuld musik”. I arbejdet hermed afdækkes, 
hvad der har særlig værdi for den enkelte beboer. Nogle af plejehjemmets beboere 
kan ikke selv sætte ord på ovenstående, hvorfor der er fagligt fokus på at gøre ob-
servationer i forhold til beboernes trivsel i hverdagen, og finde svar på hvad der vir-
ker, og i hvilke situationer beboeren trives bedst. Der foregår samarbejde med De-
mensrejseholdet. En afdelingsleder beskriver et eksempel på, hvordan det i samar-
bejdet med Demensrejseholdet blev afdækket, at en konkret beboer havde stort 
behov for social kontakt, for at opleve trivsel i hverdagen. Ledelsen udtrykker, at 
man på plejehjemmet generelt er meget åbne for at hente ekstern bistand, når det 
vurderes relevant. Udover samarbejdet med Demensrejseholdet, foregår der et 
tværfagligt samarbejde med eksempelvis Videnscentret og en ekstern psykolog.  

På plejehjemmet afholdes beboermøder, men disse har dog været pauseret for en 
periode på grund af COVID-19 situationen. Planen er, at beboermøderne snarest 
skal genetableres. 
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En del medarbejdere har gennemgået undervisning i palliation, som led i ønsket 
om, at plejehjemmet bliver mere målrettet i brugen af kommunens redskaber på 
området. 

Ledelsen beskriver, at der gennem COVID-19 epidemien har været, og stadig er, et 
stort fokus på at fastholde plejehjemmets aktivitetsniveau. Ledelsen beskriver, at 
COVID-19 situationen kan være besværlig for medarbejderne, men det har høj le-
delsesmæssig prioritering, at det ikke også opleves vanskeligt for beboerne. Under 
COVID-19 har man på plejehjemmet fået øje på fordelene ved at flytte flere aktivi-
teter ud på afdelingsniveau, og derfor er der pt. fokus på at igangsætte indsatser 
omkring dette. 

Endvidere er et emne i kvalitetsarbejdet også rettet mod gennemførelse af medi-
cinaudits. Pt. afprøves forskellige tiltag på afdelingerne, som led i forebyggelse af 
utilsigtede hændelser og fejldispensering. Eksempelvis afprøves forskellige dose-
ringsperioder for at se, om det har en betydning, hvorvidt der dispenseres til en el-
ler to uger ad gangen, og der har været fokus på, om medicinen opbevares på en 
systematisk og ensartet måde i medicinrummene. 

Plejehjemmet har gennem længere tid arbejdet målrettet med fokus på hygiejne. 
Blandt andet bærer alle medarbejdere en chip, der aflæser medarbejdernes af-
spritning af hænder, og derudover har der generelt været skærpet fokus på at sikre 
gode vaner og rutiner. Det er konstateret, at de forskellige tiltag omkring hygiejne 
har virket, og næste fokusområde omhandler hvordan det høje niveau på hygiejne-
området fremadrettet kan fastholdes. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Siden sidste tilsyn er plejehjemmet gået fra at have 3 til nuværende 6 afdelingsle-
dere. Den faglige koordinator-funktion er fastholdt. Organiseringen medvirker til at 
sikre både faglighed, og at ledelsen i hverdagen er tæt på medarbejderne. Som en 
del af et projekt har man ansat en vagtplanlægger, der skal varetage alle opgaver 
relateret til vagtplanlægningen, så eksempelvis afdelingsledere kan få frigjort mere 
tid til at være tættere på såvel beboerne, som medarbejderne. Stillingen er også 
oprettet i erkendelse af den generelle rekrutteringsproblematik, der pt. er indenfor 
ældreområdet. Ledelsesmæssigt er der stort fokus på at tænke i alternative løsnin-
ger, og konstant have fokus på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. 

Plejehjemmet har fået ansat sygeplejersker, hvoraf flere kommer fra hospitalssek-
toren. Ledelsen oplyser, at der pt. foregår et arbejde med oplæring af sygeplejer-
skerne, da rollen som sygeplejerske på et plejehjem er noget anderledes end rollen 
som sygeplejerske på en hospitalsafdeling. 

På plejehjemmet foregår ligeledes et arbejde med at skabe stillinger til ufaglærte 
medarbejdere. I arbejdet er der fokus på grundig oplæring med henblik på at de 
nye medarbejdere, på et tidspunkt, vil være klædt på til, og ikke mindst få inte-
resse for at søge ind på en sundhedsuddannelse. Medarbejderne modtager undervis-
ning og oplæring i forhold til, eksempelvis, at opbygge evnen til at tage læring til 
sig, opbygge en faglighed, bygge relationer og anvende deres egen livserfaring i 
plejen og omsorgen for beboerne. 

Plejehjemmet har pædagoger ansat i plejen og i ledelsen. Det er ledelsens ople-
velse, at en tværfaglig sammensætning af personalegruppen i høj grad bidrager til, 
at der kommer en anden dynamik ind i de faglige dialoger, og at de faglige dialoger 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, og at der på 
plejehjemmet arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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har betydning for den kvalitet, der leveres i praksis. Pædagogerne deltager i et fag-
ligt netværk, hvor det eksempelvis drøftes, hvordan man får handleplaner til at 
leve ude på afdelingerne. 

Afdelingslederne varetager opgaver ude hos beboerne, ofte sammen med medar-
bejderne, hvilket bidrager til at sikre en høj kvalitet i leveringen af kerneydelser 
for beboerne. 

Ledelsen beskriver, at plejehjemmet har en fast mødestruktur, der bidrager til at 
sikre gode rammer for den tværfaglige sparring. Plejehjemmets læger kommer en 
gang ugentligt, og det er ledelsens oplevelse, at samarbejdet med lægerne er vel-
fungerende og bidrager til at sikre kvalitet i helhedsplejen for beboerne. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet bedes være opmærksomme på kommunikationen og relationen mellem be-
boerne og medarbejderne. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen hilser venligt godmorgen og spørger ind til, hvordan beboeren har 
sovet. Der kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til beboeren. Til-
synet bemærker dog, at medarbejderen et par gange tiltaler beboeren med 
”skat”. Beboeren spørger, om der er mandefald blandt personalet i dag, hvilket 
medarbejderen afkræfter. Medarbejderen udviser en rolig adfærd overfor beboe-
ren. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen taler i en respektfuld tone og udviser en rolig adfærd. Tilsynet be-
mærker, at medarbejderen kommunikerer sparsomt med beboeren under selve 
plejeforløbet. Dialogen mellem beboeren og medarbejderen omhandler kun em-
ner, der vedrører plejen. Efter endt pleje taler beboeren og medarbejderen lidt 
mere sammen. Eksempelvis kommenterer medarbejderen på, at beboeren er ble-
vet klippet. Tilsynet taler med medarbejderen om, at hun med fordel kan være 
mere opmærksom på også at kommunikere med beboeren under plejeforløbet. 
Medarbejderen oplyser, at årsagen til den sparsomme dialog under plejen skyldes 
egne helbredsmæssige udfordringer, og dermed hensyntagen til beboeren. Tilsynet 
vurderer umiddelbart, at medarbejderens begrundelser ikke er helt relevante.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter muligheden for at sikre et godt tværfag-
ligt samarbejde. Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er stort fokus på at imødekomme plejehjem-
mets udfordringer i relation til rekrutteringsvanskeligheder. 
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Observationsstudie af et frokostmåltid: 

Medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. 
Tilsynet bemærker dog, at en medarbejder flere gange tiltaler beboerne med 
”skat”. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen oplyser, at beboeren ikke magter at få stillet for mange valgmulig-
heder, men at hun kan tage hensyn til beboerens ønsker og vaner, idet hun kender 
beboeren godt. Beboeren spørges, om hun er klar til at komme op, og medarbejde-
ren italesætter løbende sine handlinger. Medarbejderen spørger beboeren ind til 
ønsker for tøjvalg. Beboeren kan ikke tage stilling hertil, hvorfor medarbejderen 
kommer med et forslag, som beboeren takker ja til. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen spørger om beboeren er klar til at få hjælp. Beboeren informeres 
løbende om det, der skal ske. Beboeren udtrykker selv enkelte behov og ønsker. 
Eksempelvis beder beboeren om at komme til at sidde lidt bedre i stolen. Medar-
bejderen hjælper beboeren og spørger efterfølgende, om hun sidder godt. 

Beboeren fortæller medarbejderen, at hun gerne vil have rugbrød til morgenmad. 
Medarbejderen taler med beboeren om den seneste vurdering af beboerens behov 
for særlig kostform. Medarbejderen forklarer beboeren, at rugbrød kan give anled-
ning til fejlsynkning. Beboeren insisterer og oplyser medarbejderen om, at hun 
sagtens kan spise rugbrød. Medarbejderen respekterer beboerens valg. 

 

Observationsstudie af et frokostmåltid: 

Beboernes selvbestemmelsesret sikres ved måden, maden er anrettet på. Fadet 
med smørrebrød fremvises for beboerne, så de selv kan foretage et valg. Beboerne 
tilbydes ligeledes valgmuligheder, hvad drikkevarer angår. En medarbejder forsø-
ger at friste en beboer ved at spørge, om hun må servere et stykke med fisk, da 
beboeren plejer at kunne lide dette. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen guider og motiverer beboeren til at anvende egne ressourcer under 
plejen. Eksempelvis opfordres beboeren til selv at vende sig i sengen. På badevæ-
relset gives beboeren mulighed for selv at gøre det, hun magter. Medarbejderen 
har fokus på at sikre beboerens velbefindende, og spørger eksempelvis, om beboe-
ren gerne vil have lidt creme på og om hun gerne vil have en ekstra trøje på. Be-
boeren motiveres til at køre ud på fællesarealet, hvor morgenmaden vil blive ser-
veret. Beboeren sætter sig ved sin vanlige plads, hvor morgenmaden står klar. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Plejen udføres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboerens sparsomme res-
sourcer inddrages, når det er relevant. Beboeren inddrages eksempelvis i alle for-
flytninger, og medarbejderen anerkender beboeren for sin indsats. Det er tydeligt, 
at beboeren får hjælpen på den måde, hun er vant til. Eksempelvis griber beboe-
ren straks fat i liftstykket, før hun skal liftes fra seng til stol. Beboeren inddrages 
ligeledes i dele af den personlige pleje og påklædningen. Medarbejderen sikrer sig, 
at beboeren er tryg under plejeforløbet. Eksempelvis spørges beboeren, om hun 
har det godt og er klar til næste skridt. Mens beboeren er på badeværelset, udvi-
ser medarbejderen tålmodighed og giver beboeren den tid, hun har brug for. 

 

Observationsstudie af et frokostmåltid: 

Beboerne er placeret ved fire borde. 
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Tilsynet bemærker, at en beboer, der har komplekse problemstillinger, i højere 
grad burde være afskærmet. Tilsynet observerer, at beboeren sidder ved et 4-
mandsbord. Beboeren kan ikke deltage i dialog med de to øvrige beboere, der sid-
der med ved bordet. Tilsynet observerer, at en beboer bliver frustreret over, at 
hun ikke kan komme i dialog med beboeren, der har komplekse problemstillinger. 
Den anden beboer, der også sidder med ved bordet, har vanskeligt ved at forstå, 
hvorfor beboeren, med de komplekse problemstillinger, har behov for støtte under 
måltidet. Det er tilsynets vurdering, at også denne beboer er præget af sin de-
menssygdom. Beboeren udtrykker vrede overfor medarbejderen, der hjælper be-
boeren med indtagelse af måltidet. Beboeren forlader på et tidspunkt måltidet i 
vrede. 

Tilsynet bemærker, at der ikke sættes kander med drikkevarer på bordene, selv 
om flere beboere umiddelbart synes at kunne betjene sig selv. Kander med drikke-
varer forbliver på det rullebord, som medarbejderne anvender under serveringen 
af måltidet. 

Tilsynet observerer, at medarbejderne har mindre fokus på at efterleve værtsrol-
len. Tilsynet bemærker eksempelvis, at medarbejderne går til og fra bordene un-
der hele måltidet, og således sidder ingen af medarbejderne med ved bordene un-
der hele måltidet. En medarbejder er kun i dialog med beboerne, mens hun står 
op. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen ifører sig værnemidler inkl. mundbind. Medarbejderen arrangerer 
alt, hun skal bruge til plejen på et rullebord. Medarbejderen arbejder i et tempo, 
tilpasset beboerens behov. Medarbejderen udviser tålmodighed og holder små pau-
ser ind imellem, for at være i øjenkontakt og dialog med beboeren. Der forekom-
mer ikke forstyrrelser under plejeforløbet. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen ifører sig værnemidler inkl. mundbind. De remedier, som medar-
bejderen skal bruge i plejen, er i beboerens bolig. Medarbejderen anvender bebo-
erens sengebord til opbevaring af eksempelvis vaskeklude. Sengebordet sprittes af 
efter brug. Medarbejderen arbejder på en systematisk måde og i et tempo, der er 
afstemt beboerens behov.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at der generelt kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. 
Tilsynet konstaterer under et observationsstudie af hjælpen til personlige pleje, og under observations-
studiet af et frokostmåltid, at medarbejdere tiltaler beboere med ”skat”, hvilket ikke vurderes fagligt 
korrekt. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne under alle tre observationsstudier har fokus på at sikre be-
boernes selvbestemmelsesret. 

I forhold til den rehabiliterende tilgang er det tilsynets vurdering, at der på særdeles tilfredsstillende 
måde arbejdes målrettet hermed, under observationsstudierne af hjælpen til personlig pleje. Tilsynet 
vurderer under observationsstudiet af frokostmåltidet, at medarbejderne i mindre grad har fokus på, at 
maden anrettes og serveres ud fra en rehabiliterende tilgang.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne i mindre grad har fokus på at efterleve værtsrollen. Det er 
ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne i mindre grad har fokus på, hvorledes der sikres den 
bedste placering af beboerne, således at alle beboere profiterer af det sociale samvær under måltidet. 
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Observationsstudie af et frokostmåltid: 

Der er på et tidspunkt fire forskellige medarbejdere omkring beboernes måltid.  

I organiseringen af måltidet er det ikke helt tydeligt, hvordan medarbejderne har 
fordelt opgaverne imellem sig. To medarbejdere dækker borde og starter med at 
tilbyde beboerne drikkevarer. Den ene medarbejder serverer også maden for bebo-
erne. Alle medarbejdere går flere gange til og fra spisestuen for at udføre andre 
opgaver – som eksempelvis at køre en beboer tilbage til boligen, og for at servere 
mad for beboere, der spiser i egen bolig. 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder, der skal hjælpe en beboer med indtagel-
sen af måltidet, flere gange forlader bordet for at foretage andre opgaver. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Der udføres ikke praktiske opgaver under observationsstudiet. Medarbejderen oply-
ser, at hun vil rydde op i boligen, når der er serveret morgenmad for beboeren. 
Medarbejderen foretager spritning af hænder, før boligen forlades. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen rydder op i boligen og tager skraldeposen med ud. Medarbejderen 
foretager spritning af hænder, før boligen forlades, og efter at skraldeposen er 
håndteret. 

Tilsynet bemærker, at beboerens kørestol er meget beskidt. Medarbejderen for-
klarer, at kørestolen rengøres en gang om ugen, og at der i boligen er et afkryds-
ningsskema, hvorpå datoen for rengøringen noteres. På afkrydsningsskemaet i boli-
gen ses dog ingen afkrydsninger gennem mere end 4 uger. Medarbejderen erklærer 
sig enig i, at kørestolen trænger til rengøring og oplyser efterfølgende, at hun selv 
vil gå i gang med rengøringen heraf.  

 

Observationsstudie af et frokostmåltid: 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder samler tallerkener ind, før alle beboerne 
ved et 7-mandsbord er færdige med at spise. En beboer kommenterer på medar-
bejderens handling, hvorefter medarbejderen undskylder og forsikrer beboeren 
om, at hun bare skal give sig den tid, hun har brug for. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren får udført hjælp til nedre hygiejne, mens hun ligger i sengen. Medarbej-
deren er omhyggelig i udførelse af hjælpen. Beboeren får smurt creme på efter 
endt pleje, som led i forebyggelse af tryksår. Beboeren får vasket fødder, før støt-
testrømper gives på. Handlingen giver anledning til, at der grines sammen, da be-
boeren oplever, at det kilder. På et tidspunkt begynder beboeren at hoste. Medar-
bejderen eleverer straks hovedgærdet, så beboeren kommer lidt op at sidde. Med-
arbejderen spørger, om beboeren er ok.   

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at hjælpen under observationsstudierne af den personlige pleje organiseres på en 
særdeles tilfredsstillende måde. 

Det er tilsynets vurdering, at organiseringen af frokostmåltidet sker på en mindre tilfredsstillende 
måde, idet det observeres, at opgavefordelingen mellem medarbejderne ikke er aftalt på forhånd, og 
således går medarbejderne under frokostmåltidet til og fra flere forskellige opgaver.  
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Beboeren får tøj på og støttes let til at komme op at sidde, og går herefter selv på 
badeværelset. Medarbejderen spørger, om beboeren har brug for at komme på toi-
lettet, inden hjælpen til øvre personlig pleje udføres. Medarbejderen lader beboe-
ren sidde lidt alene på badeværelset og forsikrer beboeren om, at hun bare kan 
kalde, når hun er færdig. Hjælpen til øvre personlig pleje udføres ud fra en reha-
biliterende tilgang, hvor medarbejderen lader beboeren gøre det, hun selv mag-
ter. Medarbejderen følger gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne. Med-
arbejderen aftager handsker og spritter hænder i alle situationer, hvor dette er re-
levant. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren får udført hjælp til nedre hygiejne, mens hun ligger i sengen. Hjælpen 
udføres på en korrekt måde. Medarbejderen følger gældende retningslinjer for 
korrekt håndhygiejne. Under hjælpen til nedre hygiejne bemærker tilsynet dog, at 
medarbejderen skifter handsker og spritter hænder et par gange, hvor der ikke 
skønnes at være behov herfor.  

Beboeren bliver klædt på, mens hun ligger i sengen. Herefter forflyttes beboeren 
med lift fra seng til stol. Beboeren kører selv på badeværelset, hvor hun foretager 
dele af den øvre personlige pleje, mens medarbejderen udfører praktiske gøremål 
i boligen. 

På et tidspunkt kommer en kollega ind i boligen for at give beboeren medicin. Me-
dicinen er dispenseret i to bægre. Medarbejderen beder kollegaen stille medicinen 
i skabet og oplyser, at hun selv vil give beboeren denne ved morgenmaden. Tilsy-
net drøfter efterfølgende situationen med medarbejderen. I den valgte arbejds-
gang sikres det ikke, at gældende retningslinjer følges, jf. at medicin skal ses ind-
taget. Tilsynet reflekterer ligeledes sammen med medarbejderen, at hun ved den 
valgte arbejdsgang bringer sig selv i en situation, hvor hun skal give dispenseret 
medicin, men ikke har mulighed for at kontrollere, om denne er korrekt og om der 
er dispenseret til den rigtige beboer. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Fællesarealer er renholdte, og der er pyntet op til jul. 

Afdelingernes fællesstue består af en spiseafdeling med spiseborde og stole, og en 
åbning til fjernsynsstuen, hvor der ses sofa, siddemøbler, samt spiseborde og stole, 
der giver anledning til, at beboerne kan sætte sig og tage et hvil eller deltage i so-
cialt samvær. 

I afdelingerne hænger en oversigt over månedens aktiviteter. Her ses et varieret 
udvalg, bestående af eksempelvis jule- og nytårskoncert, banko, teater, banko, 
film og gudstjeneste. 

På tilsynets anden dag har plejehjemmet netop modtaget information om nye ret-
ningslinjer ifm. COVID-19.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som de har behov 
for. Tilsynet konstaterer dog, at en beboers kørestol trænger til rengøring. Kørestolen bliver rengjort på 
tilsynsdagen. 

Tilsynet vurderer, at der i ét eksempel ikke sikres overholdelse af gældende retningslinjer for udleve-
ring af dispenseret medicin. 

I forhold til frokostmåltidet er det tilsynets vurdering, at en medarbejder i mindre grad har fokus på at 
afvente med udførelsen af praktiske opgaver, til alle beboerne er færdige med at spise.  
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Det er blevet meldt ud, at alle medarbejdere skal bære mundbind/ansigtsvisir på 
fællesarealer. Tilsynet bemærker, at informationen hurtigt meldes ud til medar-
bejderne og i løbet af kort tid, følger alle medarbejdere de nye retningslinjer. 

Under rundgang på fællesarealerne observeres respektfuld og anerkendende kom-
munikation med beboerne. Medarbejderne banker på, før de går ind til en beboer.  

Sociale aktiviteter På en af tilsynsdagene er der arrangeret et juleteater for beboerne. Tilsynet over-
værer, at flere beboere informeres og motiveres til deltagelse heri. Arrangemen-
tet foregår i en stor fællessal. Mange beboere er samlet omkring aktiviteten, hvor 
der serveres kolde drikkevarer. Beboerne opfordres til at synge med på de sange, 
der vil blive sunget under teaterforestillingen. Der er en god stemning i salen, hvor 
beboere griner sammen og synger med. 

På afdelingsniveau observeres ikke aktiviteter. Tilsynet får oplyst, at man på ple-
jehjemmet er lidt ekstra presset på tilsynsdagene, da der udover afholdelse af til-
synet, er test af beboerne, aftalt flere møder, som medarbejderne skal deltage i, 
og fordi der er et frafald af medarbejdere pga. sygdom. 

Tilsynet observerer, at medarbejderne er omkring de beboere, der opholder sig på 
fællesarealerne, og er i dialog når situationer giver anledning hertil. 

På fællesarealer observeres følgende: 

• En beboer sidder på en stol på fællesarealet. Beboeren henvender sig til 
flere af medarbejderne og kommenterer på det, han ser og oplever. Med-
arbejderne svarer venligt og er i kort dialog med beboeren, før de går vi-
dere til en opgave. 

• En beboer stiller sig i døren og beder en medarbejder om at hæve nogle 
penge til hende. Medarbejderen forsikrer beboeren om, at hun vil gøre 
dette senere, hvilket beboeren udtrykker tilfredshed med. 

• En beboer kommer ud af sin bolig og udtrykker stor begejstring overfor 
alle, at hun nu er kommet ud af sin isolation. Medarbejdere udtrykker 
glæde ved beboerens oplysning. 

• En beboer, der opholder sig på fællesarealet, er noget urolig. Tilsynet be-
mærker, at en medarbejder flere gange henvender sig til beboeren og ta-
ler med beboeren på en måde, der bidrager til at sikre beboerens tryghed. 
Medarbejderen anvender fysisk berøring i kontakten med beboeren. 

• På en afdeling sidder beboere og spiser morgenmad. Der er dækket med 
små duge, blomster og julepynt. Morgenmaden er anrettet på tallerkener, 
så beboerne selv kan indtage måltidet. Flere beboere får også serveret lidt 
frugt skåret i små stykker og anrettet i en skål. Der spilles musik i baggrun-
den. Medarbejdere er omkring beboerne og har øje for, om beboerne har 
det, de har brug for. 

• To beboere sidder sammen og spiser morgenmad. Beboerne har en hyggelig 
dialog, og en medarbejder er behjælpelig med at servere og anrette mor-
genmaden. Fjernsynet kører fra nærliggende fjernsynsstue, hvilket bebo-
erne finder hyggeligt. 

• På en afdeling sidder syv beboere i fællesstuen ved formiddagstid. Nogle 
ser fjernsyn, mens andre sidder og spiser deres morgenmad. Der er en hyg-
gelig stemning, og der foregår en intern dialog om det, der vises i fjernsy-
net. 

• Ved frokosttid, sidder to beboere ved et bord på gangen. En tredje beboer 
der går forbi, stopper op, og får en lille snak omkring en af beboernes del-
tagelse i en pakkeleg, dagen forinden. Der tales lidt om de gaver, som be-
boeren vandt. Beboerne griner sammen. Beboeren, der gik forbi, nævner, 
at det er hyggeligt, at der er så mange, man kan snakke med.  
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I en afdeling er et lokale indrettet til biograf med rigtige biografstole. En beboer 
nævner, at det var hyggeligt, når de så film sammen, men oplever, at det har væ-
ret nedprioriteret på grund af COVID 19. Beboeren håber, de snart kan afholde bio-
graf igen. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Alle beboerne udtrykker glæde ved at bo på plejehjemmet, og oplever tryghed 
herved. 

Beboerne udtrykker eksempelvis: 

• ”Det er dejligt trygt at være sammen med de andre, og man føler sig ikke 
ensom her”. 

• ”Jeg synes, det er et godt sted, og jeg har det godt”. 

• ”Jeg har det udmærket – personalet gør mig tryg – de er altid flinke til at 
hjælpe”. 

• ”Jeg er meget tryg og meget glad for at være her – her er en særlig god 
atmosfære her på afdelingen, og personalet er så hensynsfulde”. 

• ”Jeg har ikke noget at klage over. Alle er søde og hjælpsomme. Min dat-
ter har hjulpet med indretningen, så jeg har de ting omkring mig, jeg hol-
der af. Når det ikke kan være anderledes, er det vist et meget godt sted, 
jeg er havnet”. 

• ”De gør mange ting for, at vi skal have det godt. Der er mange aktivite-
ter”. 

• ”Jeg har det så godt her. Det, at jeg er kommet her, betyder, at jeg er 
kommet i gode hænder og ikke selv skal klare alt”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever selvbestemmelse på plejehjemmet. Flere af beboerne nævner, 
at der er faste rammer på nogle områder, særligt vedrørende måltidet, men pro-
blematiserer ikke dette. 

• ”De eneste ting man ikke selv kan bestemme er spisetiderne, men dem 
har jeg indrettet mig efter – og tiderne passer mig fint”. 

• ”Til en vis grænse – man skal bare holde en almindelig husorden – men det 
er man nødt til, for at det kan fungere i så stort et hus”. 

• ”De spørger os altid, så man kan jo bare sige nej, hvis der er noget, man 
ikke har lyst til”. 

• ”Her er faste regler, som man helst skal indordne sig under… men det sy-
nes jeg nu fungerer fint, og de er bestemt til at forhandle med”. 

• ”Jeg bestemmer selv, hvornår jeg vil op. Ingen vækker mig. De kommer 
diskret ind til mig og fortæller, når der er morgenmad”.  

• ”Jeg ringer selv, når jeg gerne vil op, så kommer de og hjælper mig. Om 
aftenen bestemmer jeg også selv, hvornår jeg vil i seng. Dem der ikke 
kender mig, spørger, hvordan jeg gerne vil have det”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets fællesarealer indbyder til socialt samvær. Tilsynet konstaterer, at 
en del beboere vælger at opholde sig på fællesarealerne, og det er ligeledes tilsynets vurdering, at med-
arbejderne er opmærksomme på at være i dialog med de beboere, de møder på fællesarealerne. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter. 
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• ”Jeg bestemmer så meget, jeg har lyst til. Jeg har det godt med, at med-
arbejderne hjælper mig med at tage beslutninger”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever at få den hjælp til personlig pleje, som de har behov for. 

Beboerne udtrykker eksempelvis: 

• ”Jeg synes, man får en god hjælp her på stedet”. 

• ”Hjælpen er passende – og ellers kan man bare sige til”. 

• ”Jeg kan selv sige til og fra”. 

• ”Der er en enorm stor omsorg og hengivenhed fra personalet. De vil give 
deres højre arm for at sikre, at vi får den ønskede hjælp”. 

 

Beboerne oplever generelt, at hjælpen er af god kvalitet.  

Beboerne italesætter eksempelvis: 

• ”Der er ikke noget, man mangler her – så kvaliteten må siges at være fin”. 

• ”Jeg synes, kvaliteten er god”. 

• ”Den er ganske udmærket”. 

• ”Mine dage er forskellige, så når jeg har brug for mere hjælp, får jeg 
det”. 

• ”Der er ikke noget at klage over – alle gør deres bedste”. 
 

En beboer oplyser at have mistet sin ægtefælle for nyligt, og fortæller, at medar-
bejderne har været helt eminente til at hjælpe beboeren gennem sorgprocessen, 
og ydet en større omsorg end man kunne forvente. 

 

To beboere oplever dog, at kvaliteten af hjælpen kan variere, når denne udføres 
af vikarer. 

Beboerne udtrykker: 

• ”Den er meget personafhængig – når det er vikarer, er kvaliteten indimel-
lem dalende”. 

• ”Når det er de faste medarbejdere, er plejen af en god kvalitet, men når 
det er vikarer, kniber det – de ved ikke altid, hvad de skal gøre, og så fo-
regår hjælpen ikke, som den plejer”.  
 

Beboerne oplever, at de inddrages i plejen, og at de anvender egne ressourcer i 
det omfang, det er muligt. 

Eksempelvis udtrykker en beboer, ”Det gør de – her er hjælp til selvhjælp, og det 
er de jo nødt til, ellers går man jo i stå”. En anden beboer udtrykker, ”Medarbej-
derne har fortalt mig flere gange, at jeg er kommet langt med min træning og 
egen indsats, så jeg fortsætter”. 

Alle beboerne oplever at blive lyttet til, og at medarbejderne følger op på hvordan 
beboerne ønsker hjælpen udført. 

Beboerne oplever, at de får udleveret medicinen på de ordinerede tidspunkter. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det tilsynets vurdering, at beboerne oplever tryghed og trivsel på plejehjemmet. Tilsynet vurderer, at 
beboerne oplever selvbestemmelse i hverdagen. 
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Ved behov for at klage beskriver beboerne typisk, at de vil tage kontakt til ledel-
sen eller en af de medarbejdere, de kender godt. 

Observation Alle beboere fremstår soignerede svarende til deres levestil og behov. Beboernes 
boliger og hjælpemidler i boligen er ligeledes rengjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever generelt, at det er det samme team af medarbejdere, der hjæl-
per dem. To beboere nævner, at der i ferier og weekender kan være mange vika-
rer, men at det ikke udgør et problem. En tredje beboer oplyser, at der i øjeblik-
ket er mange vikarer i afdelingen, men at der ellers har været en solid grund-
stamme af medarbejdere. 

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Det er som oftest de samme, der kommer”. 

• ”Jeg har en kontaktperson, som er den, der kommer her mest – men jeg 
kender også flere af de andre”. 

• Der er tre-fire medarbejdere, der skiftes til at komme her – vi kender hin-
anden godt”. 

• ”Altså en gang imellem i weekenden eller om aftenen kan der komme en 
medarbejder, man ikke kender, men det er ikke noget, der udgør et stort 
problem”.  

 

Beboerne oplever generelt, at aftaler overholdes. Beboerne udtrykker eksempel-
vis: 

• ”Hvis man har en aftale, så følger personalet altid op”. 

• ”I det store hele følger de som regel fint op på alting”. 

• ”Nogle gange kan de glemme ting i farten… men det er ofte mindre betyd-
ningsfulde ting – og de er gode til at råde bod på det”. 

 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne giver udtryk for, at medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og 
venlig tone. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Tonen er god – den fejler absolut ikke noget”. 

• ”Jeg synes omgangstonen er fin – vi er alle dus og taler pænt til hinan-
den”. 

• ”Den er ganske udmærket”. 

• ”Her er et pænt sprog – personalet taler meget respektfuldt”.  

• ”Den er helt fin – vi taler ordentligt til hinanden”. 

• ”Alle er meget venlige og taler pænt til mig. Alle kender mit navn”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever god kvalitet og kontinuitet i plejen. Enkelte beboere 
har bemærkninger i forhold til oplevelsen af, at kvaliteten og kontinuiteten bliver påvirket af, at der er 
vikarer.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever at få deres medicin til tiden. 

Boliger og hjælpemidler fremstår renholdte. 
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Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og person-
lige grænser. En beboer udtrykker særlig glæde ved, at medarbejderne respekte-
rer beboerens ønske om at spise i egen bolig. 

Beboerne siger: 

• ”Man kan sagtens få lov til at passe sig selv, hvis det er det, man vil”. 

• ”Man kan jo også bare låse døren – så ved de, at de skal holde sig væk – og 
det respekterer de”. 

• ”Jeg værner om mit privatliv, og lukker altid døren til min bolig. Og det 
respekterer medarbejderne”. 

• ”Hvis jeg eksempelvis har gæster, respekterer de altid en lukket dør”. 

• ”Helt bestemt – de blander sig ikke i mit privatliv mere end nødvendigt”. 

 

Beboerne udtrykker tilfredshed med tilbuddet om aktiviteter og beskriver glæde 
ved deltagelse heri. En beboer udtrykker eksempelvis, ”Der er masser af mulighe-
der for forskellige aktiviteter, hvor man kan møde andre – jeg deltager selv i det 
meste”. 

En beboer fortæller, at vedkommende træner med fysioterapeuten. Beboeren fø-
ler sig godt oplyst om aktiviteterne. Beboeren henviser til husavis, opslag på tavler 
og medarbejdernes informationer herom. 

En beboer oplever, at afdelingsaktiviteterne primært handler om, at der vises en 
film. Beboeren nyder at deltage i disse arrangementer. En anden beboer oplever, 
at der i mindre grad er aktiviteter på afdelingsniveau. Beboeren ser frem til gen-
opstarten af biograf-arrangementerne. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Fire beboere har erfaringer med overgangen mellem hospital og plejehjemmet. 

Tilsynet konstaterer, at beboerne har vanskeligt ved at svare detaljeret på tilsy-
nets spørgsmål. 

Beboerne beskriver dog, at de ved hjemkomsten til plejehjemmet følte sig godt 
modtaget. En beboer fortæller, at vedkommende havde brug for en talerstol, som 
hurtigt blev rekvireret. 

En beboer italesætter, at ”Sygeplejersken her på stedet har haft kontakt til hospi-
talet nogle gange undervejs – det er trygt, at de taler sammen”. 

Tilsynet bemærker, at flere beboere italesætter, at de har indtryk af, at medar-
bejderne har et godt samarbejde med plejehjemslægerne.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og venlig kommunikation i mødet med beboerne, og 
at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode tilbud om aktiviteter. Tilsynet konstaterer dog, at 
beboerne har lidt forskellige oplevelser af, hvorvidt der foregår aktiviteter på afdelingsniveau. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboere har haft gode oplevelser i forbindelse med udskrivning fra hospitalet. Be-
boerne oplever, at de blev godt modtaget ved hjemkomsten til plejehjemmet. 
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Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Alle beboerne udtrykker tilfredshed med madens kvalitet. 

• ”Maden er god – der er ikke noget, jeg ikke har kunne spise”. 

• ”Maden er meget varieret og smager godt”. 

• ”Det er ganske almindelig mad – samme slags som jeg spiste derhjemme”. 

• ”Den er meget god”. 

• ”Middagsmaden er pragtfuld – frokosten er lidt kedelig… det er jo pri-
mært rugbrød og diverse pålæg, men det er nok bare mig – jeg kan bedst 
lide varm mad”. 

• ”Den passer mig helt fint”.  

• ”Maden er veltillavet”. 
 

Beboerne giver udtryk for, at de generelt ikke har behov for at komme med yderli-
gere ønsker til maden. Beboere italesætter eksempelvis, at der er et passende ud-
valg eller at de får det, de kan lide. En beboer fortæller, at hun er meget glad for 
frugt, og at hun hver dag får dette serveret i en lille skål. 

Flere beboere beskriver, at de taler en del om maden under måltiderne. 

En beboer efterspørger dog et beboermøde, hvor man sammen med eksempelvis 
køkkenpersonalet kunne drøfte kvaliteten af maden. Beboeren fortæller, at økono-
maen kun har været forbi afdelingen én gang på to år. 

De beboere, der vælger at spise i den fælles spisestue, beskriver, at de oplever 
det hyggeligt at deltage i de fælles måltider. 

Beboerne udtrykker eksempelvis: 

• ”Det er hyggeligt at sidde ude med de andre”. 

• ”Ved det bord hvor jeg sidder, er stemningen god. Vi plejer at sidde og 
drille hinanden lidt. Da Corona-situationen var værst, skulle vi spise inde 
hos os selv, og der tabte jeg mig, fordi jeg næsten ikke spiste noget – så 
selskabet betyder altså noget”. 

• ”Vi sidder altid og snakker lidt sammen”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med auditering på medicin- og doku-
mentationsområdet. 

Der udføres medicinaudits en gang om ugen. Der er udpeget tovholdere på opga-
ven og auditeringen foregår ved, at medarbejderne udfører auditeringen på andre 
afdelinger end dem, de normalt hører til. Der gives tilbagemelding til afdelingsle-
deren på de fund der gøres, og efterfølgende sker faglig drøftelse heraf. I forhold 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tilfredshed med madens kvalitet. Tilsynet vurderer, at beboerne 
generelt ikke udtrykker behov for at komme med særlige ønsker til maden. Tilsynet konstaterer, at 
flere beboere oplever, at der tales om maden under måltiderne, og således er det vurderingen, at be-
boerne får mulighed for at komme med deres meninger herom. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever glæde ved at deltage i det sociale samvær omkring måltiderne. 
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til gennemførelse af dokumentationsaudits, beskriver medarbejderne, at dette fo-
regår lidt forskelligt på de forskellige afdelinger og med udgangspunkt i, hvad der 
er særligt behov for på de enkelte afdelinger. Medarbejderne pointerer, at det dog 
sikres, at alle følger samme mål i kvalitetsarbejdet.  

En medarbejder beskriver, at der på hendes afdeling udvælges en beboer, hvor do-
kumentationen gennemgås nøje. Når alt er kontrolleret og ajourført, sendes opga-
ven videre til en sygeplejerske, som også gennemgår journalen med henblik på at 
kontrollere, at der ses en rød tråd gennem hele dokumentationen. I arbejdet ind-
drages også fagstaben, der bistår med faglig sparring og læring. 

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med begrebet ”Faglig tid”. Hver 3. uge af-
sættes tid til ”Faglig tid”, hvor medarbejderne selv bestemmer, hvad de vil bruge 
tiden til. Tiden kan eksempelvis bruges til ajourføring af dokumentation, beboer-
rettede opgaver eller arbejdet med BPSD (Fællesbetegnelse for en række forskel-
lige adfærdsmæssige og psykiske symptomer). I arbejdet med BPSD samarbejdes 
med Demensrejseholdet. 

Medarbejderne oplyser endvidere, at der i hverdagen er fokus på at sikre beboer-
nes trivsel på trods af COVID-19 restriktioner. Der er blandt andet afsat faste tider 
til beboertid, gennem opsøgende kontaktøer og socialt samvær. En medarbejder 
beskriver, at man fremadrettet gerne vil have tilbud om flere aktiviteter på afde-
lingsniveau. I øjeblikket er der tilbud om aktiviteter på afdelingsniveau én gang 
om ugen. 

Der er netop opstartet en ekstra indsats omkring palliation. Indsatserne tager ud-
gangspunkt i konceptet, der er udarbejdet af kommunen. Alle faggrupper er re-
præsenteret i arbejdet, og der tilbydes undervisning ved eksempelvis en af kom-
munens konsulenter, fysioterapeut, musikterapeut og læger. På undervisningen 
har medarbejderne blandt andet fået informationer om, hvordan de forskellige 
tværfaglige kompetencer kan bringes i spil. 

En medarbejder oplyser, at der på et tidspunkt var mange tilfælde af urinvejsin-
fektioner, hvorfor fokus blev skærpet på igangsættelse af forebyggende tiltag. Hos 
nogle beboere bruger man eksempelvis særlige vaskeklude for at sikre god hygi-
ejne, og der har været rettet stort fokus på at støtte beboerne i at have en god 
håndhygiejne. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der har betydning for at sikre respekt-
fuld og anerkendende kommunikation. 

Medarbejderne italesætter eksempelvis: 

• Respektere beboernes til- og fravalg. 

• Anvende aktiv lytning. 

• Møde beboerne i øjenhøjde. 

• Udvise en anerkendende dialog. 

• Udvise respekt for at man er gæst i beboernes boliger. 

• Fokus på beboernes tryghed ved at skabe gode relationer. 

• Tilpasse kommunikationen individuelt. 

• Udvise et roligt kropssprog. 

• Udvise en professionel adfærd, og vise beboerne, at man har styr på det. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til fokusemner i kvalitetsarbejdet, og at der er over-
ensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes beskrivelser af de prioriterede områder. 
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• Når beboerne stiller spørgsmål, man ikke umiddelbart kan besvare, skal 
beboeren forsikres om, at man vil undersøge forholdet og vende tilbage 
med et svar. 
 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne beskriver, at der ved indflytningen på plejehjemmet afholdes en 
indflytningssamtale med beboerne, og eventuelle pårørende inviteres til at del-
tage. 

Under indflytningssamtalen laves en forventningsafstemning, og der lyttes til de 
ønsker og behov, som beboerne fremkommer med. Livshistorien udarbejdes sam-
men med beboerne og eventuelle pårørende, og der tages udgangspunkt heri, i ar-
bejdet med at sikre beboernes selvbestemmelse og imødekommelse af ønsker og 
vaner. 

En medarbejder beskriver, at der også før en beboers indflytning på plejehjemmet 
laves en forventningssamtale med beboerne i deres eget hjem. Til dialogen med 
beboerne anvendes en fast skabelon med fem vigtige punkter, der skal afdækkes.  

Medarbejderne beskriver, at de søger informationer om beboerne i journalen. Det 
er dog medarbejdernes oplevelse, at de ofte må starte lidt forfra med dokumenta-
tionen for at få afklaret, hvordan man bedst skaber trivsel for beboerne. 

Klippekortsordningen anvendes på plejehjemmet og tiden bruges til det, som be-
boerne ønsker. Nogle beboere bruger klippekortet til større arrangementer, som er 
mere tidskrævende, mens andre beboere bruger dem til hverdagsagtige gøremål. 
Den medarbejder, der udfører aktiviteten ved brug af klippekortsordningen, fore-
tager dokumentation i Cura og på en seddel i beboerens bolig.  

 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at den rehabiliterende tilgang er en helt naturlig måde 
at yde pleje og omsorg for beboerne på. 

I tilbud om aktiviteter er der også stort fokus på, at disse har et rehabiliterende 
sigte. Medarbejderne oplever, at der er et godt tværfagligt samarbejde omkring 
den rehabiliterende tilgang. Eksempelvis samarbejdes med fysioterapeuter, ergo-
terapeuter og musikterapeuten. 

En medarbejder fortæller, at der i den rehabiliterende tilgang ofte laves aftaler 
med beboerne for at motivere disse til at være mest mulig aktive i eget liv. Medar-
bejderen giver et eksempel på en beboer, hvor der er lavet aftale om, at beboeren 
selv skal prøve at huske at bede om lommepenge en gang ugentligt, og når udbeta-
lingen skal foregå, går beboeren selv med for at hente pengene. 

 

Samarbejde 

 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med at sikre sammenhæng i indsatserne 
overfor beboerne. 

Medarbejderne beskriver, hvordan hospitalet ofte kontaktes for en status, når en 
beboer er indlagt. I enkelte tilfælde kan beboerne besøges på hospitalet, når der 
er behov for dette. En medarbejder beskriver, at der typisk aflægges et hospitals-
besøg, hvis beboeren ikke selv formår at redegøre for egne behov. 

Når beboere udskrives, er det social- og sundhedsassistentens eller sygeplejerskens 
opgave at tage imod beboeren. Der foretages den nødvendige dokumentation for 
at sikre denne ajourført i forhold til beboerens aktuelle situation, og der laves en 
korrespondancemeddelelse til lægen om, at beboeren er udskrevet. Ved næste læ-
gebesøg på plejehjemmet laves stuegang på beboeren. 

Medarbejderne beskriver fokus på, at beboerne modtages godt efter udskrivelsen 
og bydes velkommen hjem igen. Der stilles spørgsmål til, hvordan beboerne har 
det, og hvad de har været igennem.  
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Den videre formidling af viden om beboernes forløb sker gennem dokumentatio-
nen, triageringen og gennem afholdelse af de tværfaglige konferencer. Medarbej-
derne oplyser, at der altid tages kontakt til fysioterapeuten og ergoterapeuten, 
når en beboer har været indlagt. Medarbejderne oplever, at der i arbejdet med at 
sikre gode forløb, foregår et godt tværfagligt samarbejde herom. 

Medarbejderne beskriver, at det velfungerende tværfaglige samarbejde bidrager 
til, at beboerne føler sig trygge og får oplevelsen af, at alle arbejder hen mod 
samme mål. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne kan redegøre for tryghedsskabende faktorer og beskriver blandt an-
det fokus på at: 

• Udvise nærvær. 

• Overholde aftaler. 

• Besvare kald umiddelbart efter at beboerne har aktiveret kaldet. 

• Sige undskyld hvis man glemmer en aftale i en stresset periode. Medarbej-
derne finder det vigtig at indrømme fejl, da dette styrker tilliden til pleje-
personalet. 

 

I arbejdet med beboernes sikkerhed er der fokus på at have en tæt tværfaglig 
sparring. Medarbejderne beskriver tværfaglig sparring, med eksempelvis fysiotera-
peuter og ergoterapeuter i relation til faldudredning og faldforebyggelse. Alt efter 
hvilken udfordring beboerne har, rekvireres de rette hjælpemidler. Medarbejderne 
nævner rekvisition af hjælpemidler som sladremåtter, gangredskaber og GPS-red-
skaber. 

I forebyggelsen af eksempelvis dehydrering, beskriver medarbejderne fagligt fokus 
på, at beboerne tilbydes rigeligt væske og får den nødvendige støtte til at sikre en 
god personlig hygiejne. En medarbejder oplyser, at der for nogle af beboerne er 
oprettet en ekstra opgave i Cura, så det sikres, at beboerne løbende tilbydes de 
nødvendige drikkevarer. 

En medarbejder redegør for indsatser i relation til medicinhåndtering. Medarbej-
deren beskriver en systematisk arbejdsgang, hvor der startes med at søge informa-
tioner i FMK – Det Fælles Medicinkort. Medarbejderen beskriver endvidere fokus 
på, at medicin skal ses indtaget, før det kan betragtes som givet.  

Ved tvivl, eller manglende overensstemmelse mellem medicinen og dokumentatio-
nen på medicinlisten, tages kontakt til en social- og sundhedsassistent eller en sy-
geplejerske. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der sikres respektfuld og anerkendende 
kommunikation med beboerne. Medarbejderne har fokus på at sikre beboernes selvbestemmelsesret, og 
at beboerne motiveres og understøttes i at anvende egne ressourcer. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever, at det tværfaglige samarbejde er velfungerende og bidra-
ger til at sikre gode forløb for beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig viden om og forståelse for, hvorledes der sikres tryghed 
for beboerne, og at medarbejderne kan redegøre for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at planlægningen typisk sker om morgenen. Opgaverne 
fordeles med udgangspunkt i at sikre, at beboerens kompleksitet matcher medar-
bejderens kompetencer. Opgaverne fordeles ligeledes efter en teambaseret til-
gang i arbejdet. 

Medarbejderne oplever, at forstyrrelser kan forekomme, men at disse ligger på et 
acceptabelt niveau. En medarbejder oplyser, at man kan tænde lampen udenfor 
beboerens bolig, så alle kan se, at en medarbejder er hos beboeren. 

Medarbejderne oplever, at de er gode til at tale sammen om opgaverne og det ita-
lesættes, hvis man skal ind til en beboer, hvor man helst ikke vil forstyrres. Medar-
bejderne oplever, at der er en gensidig respekt for, at man ikke forstyrrer hinan-
den unødigt. 

Ved observation af ændringer i beboernes tilstand, beskriver medarbejderne, at de 
foretager de nødvendige observationer og handler på de observationer, der ligger 
indenfor deres kompetenceområde. Ved observerede ændringer i beboernes til-
stand, sikres den faglige sparring med social- og sundhedsassistenterne og sygeple-
jerskerne. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne oplyser, at der om formiddagen er afsat tid til dokumentationsar-
bejdet. 

Medarbejderne foretager løbende dokumentation, så de ikke glemmer at doku-
mentere vigtige observationer og handlinger. Medarbejderne oplever generelt, at 
der i hverdagen er den nødvendige tid til dokumentation. Et par af medarbejderne 
oplever dog, at det indimellem kan være vanskeligt at finde tiden og roen til doku-
mentationen. En af medarbejderne forklarer, at der pt. er ufaglærte medarbej-
dere på afdelingen, og da disse ofte ikke selvstændigt kan varetage dokumentatio-
nen, kræver dette lidt ekstra af den faste medarbejder. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i Cura og finder, at der er gode 
muligheder for faglig sparring, når der opstår tvivl. Medarbejderne beskriver bru-
gen af sidemandsoplæring og faglig sparring i Cura-caféen. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne redegør for, at instrukser og vejledninger søges på kommunens int-
ranet og i VAR. 

Medarbejderne beskriver, at de anvender instrukser og VAR dagligt og i oplæringen 
af elever.  

En medarbejder beskriver, at de nyeste retningslinjer for eksempelvis COVID-19 ty-
pisk gennemgås på afdelingernes frokostmøder. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver oplevelsen af, at de anvender besøgsplanen, som det ar-
bejdsredskab, det er tiltænkt. Kontaktpersonen og en social- og sundhedsassistent 
er typisk sammen om at udarbejde besøgsplanen. Ajourføringen af besøgsplanerne 
har alle et medansvar for at sikre. Derudover deltager de faglige koordinatorer i 
arbejdet med at sikre ajourføring, og på beboerkonferencerne tales altid ind i 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i plejen og i forhold til arbejdet 
med den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet vurderer, at medarbejderen har viden om VAR, samt 
hvor der kan søges instrukser og vejledninger. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 SØLUND KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
25 

hvilke dokumenter, der skal ajourføres i forhold til den faglige dialog, der er fore-
gået. 

Vikarer instrueres i brugen af besøgsplanen, og kan tilgå disse ved tildeling af ko-
der til omsorgssystemet. 

I den daglige praksis orienterer medarbejderne sig i besøgsplanen, når de skal ud-
føre pleje for en beboer, de ikke har så godt kendskab til, eller ikke har været 
inde hos i en periode. 

En medarbejder beskriver, at besøgsplanen udarbejdes efter særlige overskrifter, 
som er aftalt og godkendt af kommunens konsulenter. Det er medarbejdernes op-
levelse, at der gøres en stor indsats for at sikre en ensartet udarbejdelse af be-
søgsplaner. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Handlingsanvisninger for sundhedslovsindsatser udarbejdes af sygeplejerskerne og i 
samarbejde med social- og sundhedsassistenterne. 

Udarbejdelsen af handlingsanvisninger sker ved brug af særlige skabeloner, som er 
udarbejdet til formålet. Herved sikres en ensartet måde at udarbejde handlingsan-
visninger på. 

Medarbejderne oplever, at de får de nødvendige oplysninger, når der søges infor-
mationer i handlingsanvisningerne. Medarbejderne beskriver kendskab til, at der 
sker link til VAR i handlingsanvisningerne. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har ingen bemærkninger. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der i praksis arbejdes med besøgspla-
ner og handlingsanvisninger. 
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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 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 er henholdsvis interview med ledelse, gruppeinterview med medarbejdere, observa-
tionsstudie samt tilsynsbesøg hos borgerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegå-
ende viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager på pleje-
hjemmet. 

 

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. 
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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 borgernes 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. 

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 

BDO har ikke modtaget høringssvar inden for tidsfristen. 
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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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