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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 Skjulhøjgård, Ålekistevej 226, 2720 Vanløse 

Leder: Charlotte Meincke 

Antal boliger: 40 boliger 

Dato for virtuelt tilsynsbesøg: Den 29. september 2020 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Interview af 4 beboere  

• Gruppeinterview med 2 medarbejdere (2 social- og sundhedshjælpere) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation 

 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 

Margit Kure, Senior manager, sygeplejersker, MHM 
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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 Skjul-
højgård.  

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, og 
at der arbejdes med relevante emner og kendte risiko- og problemområder i kvalitetsarbejdet. Organiserin-
gen understøtter kvalitetsarbejdet, og det er tilsynets vurdering, at der i organiseringen er fokus på at sikre 
synlig ledelse og gode rammer for tæt sparring i hverdagen mellem ledelse og medarbejdere. 

 

Beboerne giver udtryk for, at de i høj grad trives på plejehjemmet, og at de oplever selvbestemmelse, 
medinddragelse og tryghed i hverdagen. Beboerne oplever at modtage den pleje og støtte, de har behov 
for, og at der er kontinuitet i hjælpen. Beboerne beskriver stor tilfredshed med kvaliteten i indsatserne, og 
at der er gode tilbud om aktiviteter. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles god dialog og kontakt 
med medarbejderne. Tilsynet bemærker positivt, at beboere oplever, at man på plejehjemmet har hånd-
teret Coronakrisen på en god måde. 

Tilsynet vurderer, at beboere har gode erfaringer fra udskrivelse fra hospital eller ved indflytning på pleje-
hjemmet. 

 

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og adfærd over for bebo-
erne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig forståelse for arbejdet med at sikre beboernes selvbe-
stemmelsesret, og hvordan plejen og omsorgen for beboerne ydes ud fra en rehabiliterende tilgang og i et 
tværfagligt samarbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der skabes tryg-
hed og sikkerhed for beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og den sundheds-
faglige dokumentation. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner 
og handlingsanvisninger og anvender disse, som det er tiltænkt. Medarbejderne har kendskab til, hvor der 
kan søges instrukser og vejledninger og anvender disse som et dagligt arbejdsredskab. 

Tilsynet bemærker dog, at medarbejderne i forhold til besvarelse af nogle af spørgsmålene har brug for lidt 
ekstra støtte for at kunne besvare spørgsmålene ud fra en faglig terminologi. Medarbejderne udtrykker flere 
gange, at de synes, det er svært at sætte de rigtige ord på, når tilsynets spørgsmål skal besvares. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsarbej-
det, og at medarbejderne i deres besvarelse retter fokus på indsatser, der netop sikrer den trivsel og det 
gode liv på plejehjemmet, som også leder italesætter målrettet fokus på.  

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

 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende kva-
litet, og der ses overensstemmelse mellem beskrivelserne af beboerens aktuelle helbredsmæssige situation, 
den medicinske behandling og de sygeplejefaglige indsatser. 
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Medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. Kvaliteten af dokumen-
tationen i handlingsanvisninger for medicindispensering og medicinadministration er særdeles tilfredsstil-
lende. Tilsynet vurderer ligeledes, at kvaliteten af dokumentationen i forhold til sygeplejeydelser ud over 
medicin er særdeles tilfredsstillende.  

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejehjem-
met:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

 

Ved sidste tilsyn i 2019 fik plejehjemmet anbefalinger i forhold til morgenmåltid, 
hygiejne, kommunikation og medarbejdernes kendskab til arbejde med instrukser. 

Leder oplyser, at der umiddelbart efter tilsynet blev sikret opfølgning på ovenstå-
ende. 

Tilsynet bemærkede ved sidste tilsyn, at man arbejdede med lister, hvorpå det var 
beskrevet, hvad beboerne skulle have serveret til morgenmad. Leder oplyste, at li-
sterne straks blev afskaffet og fokus rettet på, at man hver morgen i stedet spørger 
ind til, hvad beboeren kunne tænke sig. 

I forhold til at sikre korrekt håndhygiejne blev der rettet fokus på brugen af hand-
sker og håndhygiejne, og i forbindelse med Covid-19 situationen har fokus på hygi-
ejne naturligvis været et fokusområde. Plejehjemmet har konstateret, at der med 
de meget intense og omfattende tiltag har været færre tilfælde med infektioner og 
influenza, og der har ligeledes været et markant fald i urinvejsinfektioner.  

I diverse mødefora er det blevet italesat over for medarbejderne, hvorledes der 
sikres respektfuld kommunikation. Leder nævner, at tilsynets observation fra sidste 
tilsyn vedrørte en konkret medarbejder, og der blev straks taget hånd om situatio-
nen. 

Alle medarbejdere er blevet grundigt introduceret til brugen af VAR, og hvordan 
der via kommunens drev kan søges instrukser og vejledninger. Ved ansættelse af 
nye medarbejdere og ved introduktion af elever er arbejdet med instrukser en del 
af introduktionsprogrammet. Leder oplever, at man i dag anvender VAR og instruk-
ser, som det er tiltænkt. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Leder oplyser, at, i alt det man foretager sig, er det målet at sikre gode muligheder 
for, at beboerne kan leve et godt ældreliv på plejehjemmet. Resultaterne fra di-
verse brugerundersøgelser viser, at man lykkes rigtigt godt med dette. I arbejdet er 
der blandt andet fokus på nærvær og ordentlighed i dialogen, og at aktiviteter og 
tilbud er værdige tilbud og giver mening for beboerne. Beboernes selvbestemmelse 
og indflydelse på eget liv er ligeledes et vigtigt fokusemne. 

På plejehjemmet har mad og måltider været et stort fokusemne. Sidste år vandt 
plejehjemmet en pris for den høje grad af økologi og den hurtige og effektive om-
stillingsproces. Man er oppe på et økologiniveau nu på mere end 90%. Der arbejdes 
målrettet med fokus på at sikre gode rammer for selve måltidet, og at måltidet al-
tid skal være en hyggestund, som beboerne ser frem til. Leder beskriver, at en ind-
sats blandt andet har været at sikre, at kognitive friske beboere spiser sammen. 
Det er erfaret, at mange beboere har haft svært ved at indtage deres måltider i 
samvær med beboere med svær demenssygdom. Opdelingen af beboerne har givet 
plejehjemmet gode erfaringer med, hvordan beboeres trivsel omkring måltidet i 
endnu højere grad kan sikres. Pt. har man dog været nødt til at ændre på ram-
merne for afholdelse af måltidet på grund af Covid-19 situationen, men leder ser 
meget frem til, at man igen kan vende tilbage til en mere normal hverdag. 

Der arbejdes målrettet med måltidsværter, og der er implementeret indsatser, så 
dette også sikres muligt i praksis om aftenen. 
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Den rehabiliterende tilgang er et emne i fokus. Over for beboerne er man opmærk-
som på at italesætte, hvorfor man gør, som man gør, og hvorfor man på plejehjem-
met finder den rehabiliterende tilgang vigtig. Det er erfaringen, at nogle beboere 
måske kan have svært ved at forstå formålet med den rehabiliterende gang, hvor-
for det har høj prioritet, at beboerne får den nødvendige viden herom. Den rehabi-
literende tilgang drøftes på tværfaglige konferencer, hvor terapeuter, plejeperso-
nale, sygeplejersker og teamledere deltager. På de tværfaglige konferencer foregår 
det ved gennemgang af alle beboere. Plejehjemmet har netop fået opsat e-tavler 
og ser frem til at tage disse i brug. 

Plejehjemmet er uddannelsessted for mange elever og gør et stort arbejde med at 
klæde elever godt på til jobbet. Der er indført en meget systematisk og strukture-
ret praktikforløb på plejehjemmet, og der anvendes gruppevejledning af elever. 
Det er leders oplevelse, at mange elever er meget unge, og at der er mange ting, 
de skal lære helt fra bunden, hvorfor et veltilrettelagt og struktureret praktikforløb 
er altafgørende. 

I forhold til Covid-19 situationen oplyser leder, at både personale og beboere er 
gået fri af virus. Det er leders oplevelse, at beboerne har taget situationen for-
holdsvis stille og roligt, men pårørende har været påvirket af situationen, idet de 
ikke kunne besøge deres nære. På trods af mulighederne for udebesøg oplever le-
der, at det har været en vanskelig periode. 

Leder har stort fokus på at sikre informationer til pårørende i form af mails eller 
telefonopringninger. Så snart der er kommet nye restriktioner og retningslinjer er 
det blevet sikret, at pårørende blev informeret. Ved plejehjemmets hovedindgang 
er alle retningslinjer ophængt. Pt. har beboere nu udnævnt en navngiven pårø-
rende, som fysisk må komme på besøg på plejehjemmet. Leder beskriver, at tin-
gene er faldet mere til ro nu, og at man er blevet bedre til at agere i den svære si-
tuation. 

 

 

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

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Inden for de kendte risikoområder arbejdes især med utilsigtede hændelser, medi-
cin og faldforebyggelse. 

Kvalitetssygeplejersken er ansvarlig for indberetning og opfølgning på utilsigtede 
hændelser, og på leder- og afdelingsmøder drøftes de indberettede hændelser som 
led i læring heraf. 

Der arbejdes struktureret med medicinopgaven, og der gennemføres løbende audits 
på området. Leder fortæller, at der i forhold til risikosituationslægemidler anven-
des de såkaldte postkort, hvilket medvirker til, at der sikres synlighed, når en be-
boer er i behandling med et risikosituationslægemiddel. Plejehjemmet har medicin-
vogne på hver etage, og medarbejderne tilgår dokumentationen via deres tablet. 

Som led i faldforebyggelse samarbejdes med ergoterapeuter og fysioterapeuter, og 
der sikres brug af de rigtige hjælpemidler. Leder beskriver, at der er fokus på til-
bud om hoftebeskyttere, når dette er relevant. Der er daglige tilbud om gymnastik 
og tilbud om træning, som typisk relaterer sig til træning i styrkelse af beboernes 
balance. I plejehjemmets øvrige aktivitetstilbud er der fokus på, at disse skal have 
et aktiverende formål. Leder nævner, at beboerne har mulighed for at se på en 
skærm, mens de cykler og får en virtuel oplevelse af, at de er på cykeltur ude i na-
turen.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn, 
og at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Der er gode erfaringer med brugen af skærmene, idet mange beboere får cyklet 
flere km end forventet, da de bliver optaget af at se på skærmen. 

Plejehjemmet har tilkøbt terapeuttimer, hvilket blandt andet bruges til fokus på 
indsatser omkring dysfagi. Medarbejderne har deltaget i undervisning om emnet, så 
de nu bedre kan opspore eventuelle udfordringer i forbindelse med indtagelse af et 
måltid eller drikkevarer. Plejehjemmet køber dysfagikost fra andet køkken, da det 
kan være noget omkostningsfuldt selv at producere dysfagikost, når kun få beboere 
har brug for tilbuddet. 

God mundhygiejne er ligeledes et emne i fokus. Beboere er tilmeldt den mobile 
tandlægeklinik og får foretaget regelmæssige tandeftersyn. Tandlægeklinik kan 
også rekvireres, hvis der opstår et pludseligt behov. Beboerne får tandeftersyn og 
tandrensning, som de er vant til. Der foretages ligeledes test og målinger, som gi-
ver overblik over beboernes mundhygiejne.   

 

 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmets organisering består af leder, afdelingsleder og fra alle de tre afdelin-
ger en teamleder. Teamlederne har uddannelse som social- og sundhedsassistent. 
Den teambaserede organisering bidrager til den synlige ledelsesstil og sikrer et tæt 
ledelsesmæssigt samarbejde med plejepersonalet. Leder fortæller, at der gennem 
tiden er blevet afprøvet mange forskellige måder at organisere sig på, men den team-
baserede organisering har indtil videre været den bedste i forhold til at sikre høj 
kvalitet i levering af kerneydelserne. 

Leder er uddannet sygeplejerske, og derudover er der ansat en kvalitetssygeplejer-
ske, som varetager de komplekse sygeplejefaglige opgaver og blandt andet tovhol-
derfunktionen på utilsigtede hændelser. 

Plejehjemmet har kun ganske få ufaglærte medarbejdere ansat, som har fået grundig 
introduktion til at udføre de opgaver, de stilles over for. 

Korttidsfraværet er lavt, men der har gennem en periode været et højt langtidssy-
gefravær. Fraværspolitikken er en del af introduktionen til nye medarbejderne, og 
principperne i fraværspolitikken følges stringent, hvilket medvirker til at fastholde 
et lavt kortidsfravær. Personaleomsætningen er meget lav, og mange medarbejdere 
har en relativ høj anciennitet, hvilket fremadrettet kan blive en udfordring for ple-
jehjemmet, når flere går på pension på samme tid. Det opleves pt.  svært at rekrut-
tere kompetente social- og sundhedsassistenter, og derfor gøres der et stort arbejde 
med at motivere dygtige elever til at vende tilbage, når de er færdiguddannet. 

Der arbejdes med forbedringsindsatsen på medicinområdet og kommende emner bli-
ver dokumentationen. Leder beskriver, at man generelt arbejder meget struktureret 
på plejehjemmet, hvilket afspejles i de flotte resultater, der er kommet frem gen-
nem arbejdet med forbedringsindsatsen og dataanalysen. I arbejdet med medicin 
som fokusområde blev det dog erfaret, at fokus skal skærpes på at sikre dokumenta-
tion af effekten ved givet PN-medicin. 

Plejehjemmet skal i gang med demensindsats. Demensvejleder fra hver afdeling og 
sygeplejersken som vidensperson skal deltage i efterårets kompetenceforløb omkring 
demensindsatsen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der på særdeles tilfredsstillende måde arbejdes med kendte risiko- og problemom-
råder. 
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På plejehjemmet ser man meget frem til at få endnu flere redskaber til at takle 
svære situationer, som f.eks. opstår i forbindelse med beboeres udadreagerende ad-
færd. 

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Beboerne giver udtryk for, at de i høj grad trives på plejehjemmet. 

Beboere udtrykker: 

• ”Jeg har det godt. De har passet godt på os under Coronatiden og har fundet 
alternative måder, vi kan se vores pårørende på.” 

• ”Medarbejderne er altid på spring til at hjælpe.” 

• ”Jeg nyder at hygge mig i min bolig – og være sammen med de andre.” 

Selvbestemmelse Beboerne oplever selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. 

En beboer fortæller, at hun selv står op om morgenen og klarer den personlige 
pleje og reder sin seng. Bagefter kommer en medarbejder ind og siger godmorgen 
og ser til, hvordan beboeren har det. Medarbejder italesætter, at hvis beboer bli-
ver i tvivl om noget, skal hun endelig bare spørge. 

En beboer udtrykker, at ”de lytter, og jeg synes vi taler om det, og de prøver så 
vidt, det er muligt at hjælpe, som jeg ønsker det.”  

En beboer oplever, at hun får hjælpen på de tidspunkter, hun ønsker det, og at 
medarbejderne kender til hendes vaner og ønsker. 

 

Tre af beboerne har kendskab til klippekortsordningen og beskriver eksempler på, 
hvordan de bruger ordningen. Beboerne nævner gåture, indkøb og hyggeligt sam-
vær. En beboer fortæller, at hun deltager i aktiviteter i kælderen, og fysiotera-
peuten forsøger at styrketræne beboerens arme og ben gennem tilbud om cykling 
og øvelser ved rib. Beboeren henviser til, at man på aktivitetsplanen kan følge 
med i månedens aktiviteter. 

Beboere oplever, at der er gode tilbud om aktiviteter, men at mængden af tilbud 
har været påvirket af Coronasituationen. 

En beboer kender ikke umiddelbart til klippekortsordningen, men er helt tryg ved, 
at det har medarbejderne styr på. 

Tryghed Beboerne giver udtryk for at være trygge ved at bo på plejehjemmet. 

En beboer udtrykker, at ”jeg har et kald, som jeg kan bruge, og det er jeg glad 
for. Jeg er faldet på grund af dårligt hjerte, og jeg fik hurtigt hjælp.” Beboeren 
har frabedt sig natbesøg, hvilket respekteres, men beboer er tryg ved at vide, at 
der er nogen i huset om natten.  

En beboer udtrykker, at ”Jeg er kommet et godt sted, og jeg er havnet et sted 
med god atmosfære i huset.” 

En beboer finder tryghed i, at der altid er en medarbejder, man kan henvende sig 
til og tale med. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer, at der i organise-
ringen er fokus på at sikre synlig ledelse og tæt sparring i hverdagen mellem ledelse og medarbejderne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 
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Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever, at de får den hjælp, de har behov for, og at de gives mulighed 
for at gøre det, de selv magter. 

En beboer fortæller, at hun gerne vil klare sig selv med så mange opgaver som mu-
ligt. Beboeren har badestol og greb på badeværelset, hvilket giver mulighed for, 
at hun selv kan klare badet. 

En beboer giver udtryk for, at ”Det betyder noget for mig at gøre det, jeg selv 
kan.”  

 

Beboerne er trygge ved den hjælp, de får til medicin. Et par beboere administre-
rer selv dele af medicinen. 

En beboer fortæller, at hun får udleveret en ugeæske med medicin og selv admini-
strerer denne. Beboeren kan selv dryppe øjne og administrere håndkøbsmedicin 
mod smerter. Beboer fortæller, at hun blot meddeler til personalet, når hun løber 
tør for medicin. 

Anden beboer glæder sig over selv at kunne administrere sin ugeæske med medi-
cin. 

 

Beboerne husker ikke umiddelbart, om de har fået udleveret klagevejledning, men 
udtrykker, at de ved behov for at klage vil rette henvendelse til kontaktpersonen, 
leder eller afdelingsleder. En beboer fortæller, at hun på et tidspunkt henvendte 
sig til leder med en klage og oplevede, at der straks blev handlet og ageret herpå, 
så problemet blev løst. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever kontinuitet i plejen og nævner, at de har en fast kontaktperson. 

Beboerne oplever, at medarbejderne har godt kendskab til deres ønsker og behov, 
og at der bliver fulgt op på de aftaler, man indgår. En beboer fortæller, at hun er 
tilknyttet et ambulatorium, og medarbejderne hjælper beboeren med at huske 
sine aftaler. 

En beboer fortæller, at hun selv er god til at huske sine aftaler. Beboeren oplever, 
at medarbejderne lige følger op på, om beboeren har husket sin aftale. 

 
 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Tre beboere mener at huske, at de tidligere har deltaget i brugerundersøgelser. En 
beboer fortæller, at hun mener, der på et tidspunkt var en konsulent på besøg, 
som stillede hende en masse spørgsmål. 

En beboer har kun boet på plejehjemmet i få måneder og fortæller, at dette er 
første gang hun har deltaget i en undersøgelse eller et tilsyn. 

Tilsynet vurderer, at beboerne trives på plejehjemmet, og at de oplever selvbestemmelse og tryghed i 
hverdagen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje og støtte, de har behov for, og at der er kontinuitet 
i hjælpen. 
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En beboer glæder sig over at deltage i tilsynet, så hun får mulighed for at rose 
medarbejderne for deres indsats.  

 

 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side. 

Beboerne udtrykker: 

• ”De taler aldrig ned til en. Skulle det ske, siger jeg fra, for her bor jeg.” 
”Hvis det var sådan her på alle plejehjem, ville der ikke være nogen, der kla-
gede.” 

• ”De er meget lydhøre - den ros skal de have.” 

• ”De taler pænt til os beboere, og hvis der var en medarbejder, som ikke 
gjorde det, så ville de ikke have det godt her, for de ville få besked på, at så-
dan taler man ikke her.” 

• ”Man kan mærke på medarbejderne, at de har et godt samarbejde.” 

• ”Jeg oplever, at mine grænser i høj grad respekteres.” 
 

Beboerne oplever, at der gennem aktiviteter gives gode muligheder for samvær 
med andre beboere og medarbejderne. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange To beboere kan beskrive erfaringer fra udskrivelse fra hospital eller ved indflytning 
på plejehjemmet. 

En beboer fortæller, at hun efter udskrivning fra hospitalet følte sig godt modta-
get ved hjemkomsten til plejehjemmet. Det er beboers indtryk, at medarbejderne 
var orienteret om, hvad beboeren havde været igennem, da de både har haft kon-
takt med hospitalet og beboerens pårørende herom. 

En beboer fortæller, at hun inden indflytning på plejehjemmet fik en rundvisning 
og en masse informationer og papirer, som hun kunne læse igennem i fred og ro 
derhjemme. Beboeren fik et godt indtryk af stedet og forstanderen. Beboeren flyt-
tede ind i marts, hvilket ikke var et helt godt tidspunkt på grund af Corona. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne har erfaring med tidligere borgerinddragelse på organisatorisk niveau. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever særdeles god dialog og kontakt med medarbejderne.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at et par beboerne har gode erfaringer fra udskrivelse fra hospital eller ved indflyt-
ning på plejehjemmet.  
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3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på at give beboerne 
en god hverdag med nærvær og omsorg. Nærvær udvises ved at vise beboerne, at 
man har tid, forholder sig lyttende og har fokus på at sikre gode tilbud om aktivi-
teter. 

I plejen og omsorgen for beboerne er der fokus på, at beboerne er forskellige og 
har forskellige behov, og at alle indsatser målrettes herefter.  

Under Covid-19 situationen bestræber medarbejderne sig på at opfylde det tom-
rum og afsavn, der er ved de pårørendes manglende tilstedeværelse. Der er fokus 
på at tale med beboerne om den situation, man er midt i og udvise forståelse for, 
at beboerne finder situationen vanskelig. De pårørende savner deres nære, hvorfor 
der også er stort fokus på at holde pårørende informeret om, at deres nære har 
det godt. Medarbejderne beskriver, at der nu er kommet en opblødning, så en ud-
peget pårørende må komme fysisk på plejehjemmet, eller at man kan besøge be-
boerne ved at benytte udendørsfaciliteterne. 

Medarbejderne beskriver fokus på at udvise medmenneskelighed og se på det hele 
menneske. Under Corona sikres tilbud om aktiviteter i det omfang, det er muligt. 
På plejehjemmet har man haft en del tilbud om ture ud af huset enten en-til-en 
eller i små grupper. På afdelingsniveau er der fokus på tilbud om spontane aktivi-
teter i form af socialt samvær, spil og lignende. Hver dag er der plan for aktivite-
ter, som kan ses beskrevet i en kalender.  Beboerne informeres og motiveres til at 
deltage i aktiviteterne og et eventuelt fravalg respekteres altid. 

Gennem den seneste tid har hygiejnen været i fokus. Medarbejderne oplever ikke, 
at man er uvant med dette fokus, men at der naturligvis har været et skærpet fo-
kus på f.eks. brugen af værnemidler, afspritning af hænder osv. Hver gang der 
kommer nye retningslinjer, informeres man på diverse møder. 

Maden og måltidet er et fokusemne i kvalitetsarbejdet. Der arbejdes målrettet 
med værtsrollen og fokus på at skabe hyggelige rammer for måltidet. Der bliver 
dækket pænt op, og dagens menu præsenteres for beboerne. Opgaver omkring 
måltidet fordeles mellem medarbejderne og ud fra et fokus på at skabe mest mulig 
ro og trivsel. I arbejdet med elever er måltidets afholdelse et stort fokusområde, 
hvor man introducerer til, hvordan det gode måltid skal sikres.  

Nogle beboere har ernæringsmæssige udfordringer og på tværfaglige møder drøf-
tes observationerne, der er gjort, og hvilke indsatser der skal igangsættes. 

På dysfagi-området samarbejdes med terapeuter. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles godt kendskab til de prioriterede emner i kvalitetsar-
bejdet. 
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

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

Medarbejderne nævner blandt andet: 

• Ligeværdig tilgang 

• Respektfuld adfærd og dialog 

• Udvise nærvær 

• Ser beboerne som det hele menneske 

• Udviser omsorg 

• Aflæse og afstemme efter den enkelte beboers behov og udfordringer 

• Tage udgangspunkt i beboerens dagsform – humør 

• Udvise en pædagogisk tilgang – fortælle beboeren, at man er der for at hjælpe 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Ved indflytningssamtalen eller snarest derefter afholdes et indflytningsmøde, hvor 
beboerens livshistorie, ønsker, vaner og interesser afdækkes. Beboerne præsente-
res for de tilbud, der er på plejehjemmet, og det bliver italesat, at man vil gøre 
alt, hvad man kan for at imødekomme deres behov. Pårørende inddrages i dialogen 
om, hvordan beboerens trivsel sikres bedst muligt. 

Leder afholder såkaldte demokratimøder med beboerne. Her har beboerne mulig-
hed for at komme med ris og ros og meninger om livet på plejehjemmet. 

I det daglige er der fokus på, at plejehjemmet skal være et godt sted at bo, så der 
lyttes og reageres på de meldinger, beboerne kommer med. 

 

Medarbejder beskriver, at arbejdet med klippekortsordningen sker ud fra en meget 
systematisk og struktureret tilgang. Hver fredag bliver klip dokumenteret i Cura, 
så alle får overblik over brugen heraf. Der tilbydes aktiviteter i form af ture ud af 
huset, små gåture, socialt samvær, støtte til lidt ekstra pleje, alt efter hvad bebo-
erne har lyst til. Ifølge medarbejderne er klippekortsordningen særdeles brugbar 
under Coronakrisen. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at de finder det helt naturligt, at hjælpen leveres ud fra 
den rehabiliterende tilgang. Medarbejderne oplever dog, at det nogle gange kan 
være vanskeligt at motivere beboerne til hjælp til selvhjælp. I disse situationer 
forsøger man at forklare beboeren, hvorfor det er vigtigt at medinddrage egne res-
sourcer. Når beboernes viden og forståelse sikres, kommer man længere i motiva-
tionen af dem, ifølge medarbejder. 

Medarbejder beskriver, at der i motivationen anvendes guidning som redskab. Med-
arbejder beskriver eksempel på, hvordan en beboer under kyndig guidning næsten 
kan foretage hele badet selv. Medarbejderne beskriver opmærksomhed på, at be-
boernes funktionsniveau kan ændre sig fra dag til, og at man nogle gange må 
støtte beboeren i prioriteringen af, hvordan den ofte begrænsede energi skal bru-
ges. 

Samarbejde 

 

En gang om måneden afholdes tværfaglige konferencer, hvor terapeuter, aktivi-
tetsmedarbejder, leder, teamledere, og sygeplejerske deltager. I den faglige dia-
log og sparring er der fokus på, at observerede ændringer eller aftaler om indsat-
ser beskrives i handlingsanvisninger og i besøgsplanen, så disse altid er ajourførte i 
forhold til beboerens aktuelle situation. 

I det daglige arbejde foregår der løbende sparring mellem kolleger. Medarbejderne 
beskriver betydningen af, at man altid orienterer beboerne om de observationer, 
man gør, og italesætter de løsningsforslag, man har, så beboeren kan give sam-
tykke og opleve, at plejen og omsorgen sker i et samarbejde. 
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Når en beboer udskrives fra hospitalet, gives besked til plejehjemmet om det for-
løb, beboeren har været igennem. Der kommunikeres via omsorgssystemet, og ved 
behov sker der også telefonisk kontakt. Det er typisk social- og sundhedsassisten-
ten eller teamlederen, der varetager opgaverne med medicinen og dokumentatio-
nen efter en udskrivning. Social- og sundhedshjælperens opgave er typisk at tage 
godt imod beboeren ved hjemkomsten til plejehjemmet. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at tryghed skabes gennem kontinuiteten i hjælpen og 
ved, at beboerne kender medarbejderne godt. Der arbejdes ud fra kontaktpersons-
ordningen, og det er medarbejdernes oplevelse, at de fleste af medarbejderne er 
kendte ansigter for beboerne. 

Trygheden for beboerne sikres ligeledes ved, at medarbejderne udfører plejen på 
den samme måde og den måde, som beboeren er vant til og ønsker det. 

I forhold til beboernes sikkerhed beskriver medarbejderne arbejdet med tidlig op-
sporing. Medarbejderne beskriver eksempler på tryksårsforebyggelse ved at sikre 
god hudpleje og brug af de rigtige hjælpemidler. 

I forebyggelse af urinvejsinfektioner er fokus rettet på hygiejne, tilbud om hyppige 
toiletbesøg, brugen af hjælpemidler og væskeindtagelse.  

Medarbejder beskriver, at man foretager sine observationer, og hvis en beboers 
adfærd observeres ændret, kan man som social- og sundhedshjælper tage den fag-
lige sparring med social- og sundhedsassistenten og måle diverse værdier og tage 
en urinstiks. Den samlede indsats i arbejdet med TOBS varetages primært af so-
cial- og sundhedsassistenter og sygeplejersken. 

 

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gældende 
retningslinjer ved udlevering af dispenseret medicin. Medarbejder beskriver, at 
medicinen gives direkte til beboeren og aldrig blot bliver stillet et sted. Ved mind-
ste tvivl eller uoverensstemmelse mellem dispenseret medicin og medicinskema 
tages kontakt til social- og sundhedsassistenten. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

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

Tilsynet bemærker dog, at medarbejderne i forhold til besvarelse af nogle af spørgsmålene har brug for 
lidt ekstra støtte for at kunne besvare spørgsmålene ud fra en faglig terminologi. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

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

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes det sikres overholdelse af gældende 
retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Hver morgen bliver der udarbejdet en arbejdsseddel, hvorpå dagens opgaver frem-
går. På planen beskrives f.eks., hvilke aftaler beboeren har, og hvis der er mindre 
praktiske opgaver i boligen, man skal være opmærksom på den pågældende dag. 

Medarbejderne oplever, at de bliver inddraget i fordelingen af opgaverne. Opgave-
fordelingen sker ud fra plejetyngden, medarbejdernes kompetencer, der skal mat-
che beboernes behov, og kontaktpersonsordningen. 

Medarbejderne oplever, at arbejdstilrettelæggelsen er god, og at der ikke er unø-
dige forstyrrelser i løbet af dagen. I hverdagen er man god til at hjælpe hinanden. 

Medarbejderne beskriver, at ved observerede ændringer i beboernes helbredsmæs-
sige tilstand tages kontakt til social- og sundhedsassistenten. Ved ændringer er der 
fokus på, at dokumentationen sikres ajourført. 

Medarbejderne oplever, at de har de faglige kompetencer til at løse de opgaver, de 
stilles over for i hverdagen. Bliver man i tvivl om noget, kan man altid få god spar-
ring eller søge viden i instrukser og på VAR. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentations-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at de foretrækker, at dokumentationen sker løbende. 
Ved større dokumentationsarbejde kan man bede om lidt ekstra tid og trække sig 
til fordybelsen heri. 

På personalemøder har man beboergennemgang, og her gennemgås journalen også, 
hvilket bidrager til forståelse for arbejdet med dokumentationen. Medarbejderne 
føler sig fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet, og ved tvivl kan man kon-
takte teamleder, som fungerer som superbruger eller kommunens IT-support, når 
der opstår tekniske udfordringer.  

Instrukser, vej-
ledninger og pro-
cedurer 

Vejledninger, retningslinjer og instrukser kan søges elektronisk. Medarbejderne fø-
ler sig godt introduceret til VAR og anvender redskabet i det daglige arbejde. 

På kontorer ligger der printede versioner af retningslinjer relateret til Covid-19 si-
tuationen.  

Det er medarbejdernes oplevelse, at teamlederne er gode til at motivere og opfor-
dre medarbejderne til at søge viden i VAR og instrukser. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen udarbejdes efter omsorgssystemets ska-
belon. Besøgsplanen skal indeholde beskrivelser af beboernes behov, så man får 
godt indblik i, hvordan beboeren skal hjælpes. Under beskrivelse af beboerens res-
sourcer skal det fremgå, hvad beboeren selv kan, og hvordan beboerens ressourcer 
inddrages i plejen. 

Medarbejderne oplever, at besøgsplanen anvendes som et dagligt redskab. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Begge medarbejdere er uddannet social- og sundhedshjælper og beskriver, at de 
handlingsanvisninger, de typisk orienterer sig i, vedrører kompressionsbehandling 
og støtte til medicinindtagelse. I handlingsanvisninger linkes til VAR, som medar-
bejderne kan gå ind på, hvis de har behov. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene i forhold til plejen og den sund-
hedsfaglige dokumentation. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til, hvor der kan søges 
instrukser og vejledninger og anvender disse som et dagligt arbejdsredskab. 
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Kvaliteten af handlingsanvisningerne opleves god, og man får de oplysninger, man 
har brug for, før en opgave løses. 

Medarbejderne er blevet introduceret til arbejdet med handlingsanvisninger af 
teamleder ifm. gennemgangen af CURA. 

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 tre beboere. Der er taget stilling til alle 
problemområder i helbredstilstandene. 

Sammenhæng i do-
kumentationen 

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

 

 

Mål 2: Kvaliteten af medicindispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

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

 

Handlingsanvisning: 

For tre beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger i forhold til ydelsen. Til-
synet bemærker positivt, at handlingsanvisningerne for medicindispensering er 
beskrevet handlevejledende og individuelt.  

Beboeres samtykke er dokumenteret, og der linkes til VAR. 

Yderligere ses hos alle beboere relevante oplysninger i forbindelse med ydelsen 
beskrevet under ”Generelle medicinoplysninger”. Der fremgår navn og telefon-
nummer på apotek, information om bestilling/levering, navn på den medicinan-
svarlige, samt hvor medicinen opbevares.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering er 
særdeles tilfredsstillende. 
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Mål 3: Kvaliteten af medicin-administration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer, herunder: 

 

En beboer får hjælp til medicinadministration. Medicinadministrationen vedrører 
suppositorie, øjendrypning og påsætning af medicinske plastre. 

Medicindokumentationen på medicinskema overholder gældende retningslinjer. 
Der foreligger skema for administrationshistorik i forhold til medicinske plastre 
og administration af suppositorie. 

 

Der er udarbejdet handlingsanvisninger på ydelserne. Handlingsanvisningerne er 
handlevejledende og individuelt beskrevet. Beboers samtykke er dokumenteret, 
og der linkes til VAR. 

 

 

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

Emne Data 

Handlingsanvisninger Tre beboere får sygeplejeydelser ud over medicin. Ydelserne vedrører blod-
tryksmåling, vægtmåling og ernæringsindsatser. 

Der er udarbejdet handlevejledende og individuelt beskrevet handlingsanvis-
ninger på ydelserne. 

Der henvises til VAR, og beboerens samtykke til ydelserne er dokumenteret. 

 

Under observationer fremgår relevante notater i forhold til beboernes hel-
bredstilstand. Tilsynet bemærker, at der i forhold til ernæringsindsats fore-
ligger relevante notater. Her fremgår beskrivelse af beboers vægttab, og 
hvilke indsatser der er igangsat. 

I forhold til vægt- og blodtryksmålinger foreligger der dokumentation af de 
målte værdier. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i forhold til sygeplejeydelser ud over medicin er 
særdeles tilfredsstillende.  



UANMELDT ORDINÆRT VIRTUELT TILSYN 2020 PLEJEHJEMMET SKJULHØJGÅRD KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
19 

4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2020” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

De anvendte metoder i det virtuelle tilsyn er henholdsvis interview med ledelse og gruppeinterview med 
medarbejdere. Interviews vil foregå ved brug af Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatformen 
Teams. Derudover vil der blive gennemført telefonisk interview med udvalgte beboere. Der udtages stik-
prøver af dokumentationen. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en viden om kvaliteten af 
de ydelser, som beboerne modtager på plejehjemmet. Der indgår således ikke observationer på pleje-
hjemmet i dataopsamlingen. 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

2 – Godt og tilfredsstillende 

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

3 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – Alvorlig kritik 

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

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

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

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

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

 
Forskellen fra kategori 4 til 5 er, at hvis der er fare for borgernes sikkerhed i en sådan grad, at det er 
nødvendigt, at der omgående gribes ind er resultatet kategori 5. 
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynene afholdes over 1-2 dage afhængigt af plejehjemmets størrelse. Ved tilsynets begyndelse aftales 
forløbet konkret med leder, så det tager størst muligt hensyn til såvel beboernes som medarbejdernes 
hverdag. Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2020” og den ud-
arbejdede drejebog for virtuelle tilsyn på plejehjem. Tilsynet foretages i dagtimer.  

 

Tilsynsbesøget afsluttes altid med, at ledelsen modtager en mundtlig tilbagemelding om tilsynsresultatet. 
Overleveringen af tilsynsresultaterne sker med fokus på læring, så enheden understøttes i aktivt at an-
vende tilsynsresultaterne i deres arbejde med kvalitet. For at sikre ensartethed i tilbagemelding af tilsyns-
resultatet foregår denne efter en særlig skabelon udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og BDO. 

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

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

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

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

Tak for tilsendte rapport som jeg har læst og ikke fundet faktuelle fejl i 

 

 

Med venlig hilsen  

Charlotte F. Meincke 
Forstander 
Skjulhøjgård 
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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. 


