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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Skjulhøjgård, Ålekistevej 226, 2720 Vanløse 

Leder: Konstitueret leder Jytte Hansen 

Antal boliger: 40 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 19. maj 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med konstitueret leder, afdelingsleder, teamleder og kvalitetssygeplejerske 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos fire beboere  

• Gruppeinterview med to medarbejdere (En social- og sundhedshjælper og en social- og sund-
hedsassistent) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at forholdene på Plejehjemmet Skjulhøjgård er karakteriseret ved 
at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne af-
hjælpes. De konstaterede mangler er relateret til tilsynets observationer i forhold til en konkret beboer, 
beboernes oplevelser af delvis manglende kontinuitet samt i forhold til tilsynets observation af, at der i et 
enkelt tilfælde ikke sker overholdelse af gældende retningslinjer for korrekt håndhygiejne. 

 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante og prioriterede emner i kvalitetsarbejdet, og at pleje-
hjemmets organisering understøtter kvalitetsarbejdet. 

 

Under observationsstudiet observeres respektfuld og anerkendende kommunikation. Organiseringen af hjæl-
pen sker på en meget tilfredsstillende måde og med udgangspunkt i beboers ønsker og behov. Som led i 
læring taler tilsynet med medarbejderne om at rette fokus på, at deres arbejdstempo ikke sættes for højt. 
Beboerens selvbestemmelse og indflydelse sikres under hele forløbet, og medarbejderne arbejder målrettet 
ud fra den rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet generelt udføres en 
meget tilfredsstillende hjælp til personlig pleje og udlevering af medicin. Tilsynet vurderer dog, at der i en 
enkelt situation sker skift af handsker, hvor dette ikke synes fagligt relevant. Tilsynet konstaterer yderli-
gere, at medarbejderen i den konkrete situation ikke foretager spritning af hænder mellem skift af hand-
sker. 

 

Plejehjemmets fællesarealer fremstår renholdte og indbyder til socialt samvær. Der observeres respektfuld 
kommunikation med beboere, der opholder sig på fællesarealerne, og medarbejderne er opmærksomme på 
at hilse venligt, når de møder en beboer. Tilsynet vurderer, at der på de tre afdelinger er nogen forskel på, 
hvorledes medarbejderne prioriterer og har mulighed for socialt samvær med beboerne i morgen- og for-
middagstimerne.  Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet har varierede tilbud om træning og aktivitet. 

 

Den tildelte pleje og hjælp til praktisk støtte er i overensstemmelse med beboernes behov. Tilsynet vurde-
rer, at beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for, og at tilrettelæggelsen og udførelsen af 
hjælpen sker ud fra deres ønsker og vaner. Beboerne oplever generelt overholdelse af aftaler. Det er tilsy-
nets vurdering, at beboerne på trods af kontaktpersonsordningen oplever, at de møder mange forskellige 
medarbejdere, og at kontinuiteten i plejen kan være påvirket heraf.  

Tilsynet vurderer, at tre af beboerne oplever livskvalitet og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet, 
hvorimod en af beboerne har svært ved at falde til. Alle beboere oplever respektfuld kommunikation med 
medarbejderne. Tre ud af de fire beboere giver udtryk for at have en god kontakt med medarbejderne på 
trods af, at de møder mange forskellige medarbejdere. Beboeren, som giver udtryk for at have svært ved 
at falde til på plejehjemmet, efterspørger mere dialog og kontakt til medarbejderne. Tilsynet bemærker, 
at beboeren selv klarer al personlig hygiejne og kun får hjælp til praktiske gøremål. Det er tilsynets vurde-
ring, at der bør rettes et særligt fokus på beboerens behov for psykisk pleje og omsorg samt et målrettet 
fokus på, at beboeren ikke i et unødigt omfang overlades til sig selv på grund af sine mange fysiske færdig-
heder. 
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Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af maden, og at beboernes til- og fravalg 
i forhold til at spise i egen bolig eller i fællesskab med andre respekteres. 

En enkelt beboer har inden for det sidste halve år været indlagt på hospital. Beboeren beskriver gode ople-
velser med sektorovergange i forbindelse med hospitalsudskrivningen.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne har kendskab til, hvor de kan rette en eventuel klage.  

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet, samt hvordan der arbejdes med 
implementering af nye tiltag. Medarbejderne kan ligeledes redegøre for arbejdet med målrettede indsatser 
i forhold til, at plejehjemmet har været ramt af Coronaudbrud. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan der i det daglige arbejde er fokus på at sikre beboernes selvbe-
stemmelsesret, samt hvordan plejen og omsorgen for beboerne tager udgangspunkt i en rehabiliterende og 
forebyggende tilgang. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den kontrol, der skal udføres, 
før dispenseret medicin udleveres. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld og anerken-
dende kommunikation med beboerne.  

Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til plejen og den sundhedsfaglige dokumentation. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der kan søges viden ved brugen af VAR og 
gældende instrukser. Medarbejderne beskriver, at de er fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet og kan 
redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser faglig forståelse for, at der fremadrettet bør rettes et særligt 
fokus på at sikre dialog og god kontakt med de beboere, der typisk kun modtager hjælp til praktiske gøremål.  

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at en beboer udviser en trist 
adfærd og efterspørger mere dialog og kontakt til 
medarbejderne. 

Tilsynet anbefaler, at der i et tværfagligt samar-
bejde rettes et målrettet fokus på at højne beboe-
rens trivsel på plejehjemmet. 

Tilsynet anbefaler herunder, at der rettes særligt fo-
kus på: 

• Beboerens behov for psykisk pleje og omsorg 

• Kontinuiteten i leveringen af indsatser 

• Beboerens behov for dialog og kontakt 

• Tilknytning af fast kontaktperson. 

Tilsynet bemærker, at alle beboere har tilknyttet 
en kontaktperson, men på trods heraf oplever be-
boerne, at de møder mange forskellige medarbej-
dere. 

Tilsynet bemærker, at der i boligerne hænger op-
slag med angivelse af beboerens kontaktperson, 
men at disse i alle tilfælde ikke er ajourførte. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt 
fokus på, hvorledes der med udgangspunkt i kontakt-
personsordningen kan sikres højere grad af kontinui-
tet i plejen og omsorgen for beboerne. 

Tilsynet anbefaler, at der implementeres en arbejds-
gang, der sikrer ajourførte opslag i forhold til kon-
taktpersonsordningen. 
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Tilsynet bemærker, at en medarbejder foretager 
et handskeskift, hvor dette ikke synes fagligt re-
levant. Tilsynet bemærker ligeledes, at der i 
ovenstående eksempel ikke foretages spritning af 
hænder ved skift af handsker. 

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet implementerer 
indsatser, så det sikres, at alle medarbejdere har den 
nødvendige faglige viden om gældende retningslinjer 
i forhold til at sikre korrekt håndhygiejne. 

Tilsynet anbefaler herunder, at det bør tages op til 
faglig drøftelse med medarbejderne, i hvilke situati-
oner det er relevant at foretage et skift af handsker. 
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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 

Der blev ikke givet anbefalinger ved sidste tilsyn. 

 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledergruppen beskriver, at kvalitetsarbejdet på plejehjemmet gennem nogen tid 
primært har været koncentreret omkring opsamling efter Corona-udbrud, beboer-
nes trivsel i hverdagen samt kvalitetssikring af dokumentationen og medicinområ-
det. 

Afdelingsleder oplyser, at man netop har været igennem et stort sygdomsforløb, 
idet plejehjemmet i december 2020 blev ramt af et Coronaudbrud, hvor både bebo-
ere og medarbejdere blev smittede. Situationen betød, at der i en periode kun var 
få faste medarbejdere på plejehjemmet, og at store dele af den daglige pleje og 
omsorg for beboerne blev varetaget af afløsere og vikarer. Corona-udbruddet har 
trukket en del ressourcer og energi, og nogle medarbejdere har stadig følgevirknin-
ger af smitten. Afdelingsleder beskriver, at man først i midten af februar var helt 
ude af karantæneforløbet. Pt. foregår der på flere forskellige områder et stort ar-
bejde med opsamling efter Corona-udbruddet og på at få den normale hverdag 
bragt tilbage på plejehjemmet. 

I arbejdet med at sikre beboernes trivsel i hverdagen beskriver ledergruppen fokus 
på genopretning af aktivitets- og træningstilbud for beboerne. Der er igangsat et 
arbejde med afdækning af social- og sundhedsassistenters rolle og ansvar i forhold 
til aktivitets- og træningstilbud som led i fastholdelse og udvikling af beboernes 
funktionsniveau. I et tæt tværfagligt samarbejde med plejehjemmets aktivitets-
medarbejdere drøftes, hvordan beboernes livskvalitet kan højnes gennem målret-
tede indsatser. De personalemæssige ressourcer til indsatser på aktivitetsområdet 
er styrket ved ansættelse af medarbejdere i flexjob-ordning. Ledergruppen oplever 
gode erfaringer med ordningen, som blandt andet bidrager til muligheden for at 
sikre et øget aktivitetsniveau. 

Plejehjemmet arbejder målrettet med kvalitetssikringen af den sundhedsfaglige do-
kumentation samt arbejdet på medicinområdet. Der gennemføres systematiske au-
dits, og kvalitetsarbejdet sker som led i arbejdet med forbedringsindsatsen. Kvali-
tetssygeplejersken og teamlederne understøtter arbejdet med forbedringsindsat-
sen, og de har løbende faglig sparring med medarbejderne, så der sikres høj invol-
vering af disse. I ledergruppen er der fokus på tilbud om undervisning og oplæring, 
så det sikres, at medarbejdere i alle vagtlag har de nødvendige faglige kompeten-
cer til at varetage opgaver relateret til arbejdet med medicinen og dokumentatio-
nen. Det er ledelsens vurdering, at det har været nødvendigt at igangsætte en ny 
oplæringsrunde, da der er blevet ansat mange nye medarbejdere. 

Ledergruppen oplyser, at man på plejehjemmet netop har igangsat implementering 
af et demensprojekt, der tager udgangspunkt i den såkaldte BPSD-model. Formålet 
med BPSD-modellen er at forbedre trivsel og livskvalitet blandt beboere med de-
mens. Alle ledere og medarbejdere har gennemgået e-learning. Det er ledergrup-
pens oplevelse, at medarbejderne udviser engagement i arbejdet med blandt andet 
scoring af beboerne efter særlige skemaer og metoder.  
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Plejehjemmet er i sin spæde opstart af projektet, men der har allerede været tæt 
tværfagligt samarbejde med kommunens konsulenter inden for demensområdet. 
Ledergruppen ser frem til at få metoden fuldt ud implementeret på plejehjemmet. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

På plejehjemmet er man i den afsluttende fase i forhold til ansættelse af ny for-
stander. Den daglige ledelse og plejehjemmets kvalitetsarbejde varetages pt. af to 
teamledere, afdelingsleder og kvalitetssygeplejerske. Der er konstitueret en for-
stander i stillingen, indtil ny tiltræder. Den konstituerede forstander oplyser, at 
hun bevidst prioriterer at understøtte arbejdet med opgaver, der relaterer sig til 
det personalemæssige og økonomiske område, men samtidig også er bevidst om sit 
overordnede ansvar i forhold til at sikre den daglige drift. 

Kvalitetsarbejdet er organiseret i teams og understøttes pt. ledelsesmæssigt og i 
praksis af kvalitetssygeplejersken, de to teamledere og afdelingslederen. 

Ledergruppen beskriver, at den løbende dialog og sparring mellem kvalitetssygeple-
jersken, teamlederne og afdelingslederen har høj prioritet i det daglige arbejde. 
Samarbejdet opleves velfungerende. Ledergruppen italesætter, at idet plejehjem-
met ikke er så stort, er der gode muligheder og rammer for at sikre den synlige le-
delsesstil. 

I organiseringen af kvalitetsarbejdet prioriteres det, at kvalitetssygeplejersken ind-
går i plejen af beboere med komplekse problemstillinger. Derudover er det altid 
kvalitetssygeplejersken, der forestår opgaver relateret til medicindispensering og 
administration, når der er tale om en kompleks opgave. Kvalitetssygeplejersken va-
retager ligeledes opgaver omkring gennemførelse af audits samt rollen som faglig 
sparringspartner for medarbejderne. 

Plejehjemmet anvender omsorgssystemet, som det arbejdsredskab, det er tiltænkt 
og finder, at omsorgssystemet understøtter kvalitetsarbejdet i hverdagen, idet man 
via omsorgssystemet automatisk adviseres, når der er behov for opfølgning på doku-
mentationen. 

VAR og faglige instrukser anvendes målrettet i den faglige sparring og ved oplæring 
af medarbejderne. 

Ledergruppen beskriver yderligere, at der er gode muligheder for at få tværfaglig 
sparring, når der opstår tvivl, eller man på plejehjemmet ikke selv har de nødven-
dige faglige kompetencer til at løse en opgave. Ledergruppen beskriver et velfunge-
rende samarbejde med blandt andet Hygiejneorganisationen, Akutteamet og apo-
teksfagligt personale med erfaring inden for lægemiddelrådgivning. 

 

 

 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med relevante og prioriterede emner i kvalitetsarbejdet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter kvalitetsarbejdet. 
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Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Plejehjemmet ønsker, at tilsynet især lægger mærke til stemningen i huset, om-
gangstonen og relationen mellem beboere og medarbejdere. 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Plejen udføres af to medarbejdere. Medarbejderne starter begge med at hilse ven-
ligt godmorgen og spørge ind til beboerens velbefindende. 

Medarbejderne kommunikerer i en respektfuld og anerkendende tone til beboeren. 
Beboeren er humoristisk, og dialogen giver ofte anledning til, at der grines sam-
men. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Medarbejderne fortæller løbende beboeren, hvad der skal ske, og de stiller spørgs-
mål til, hvilke ønsker beboeren har til plejen, når det er relevant. 

Beboeren er aktiv og roses og anerkendes for sin indsats. 

Medarbejderne er vant til at komme hos beboeren og har et godt kendskab til be-
boerens behov, ønsker og vaner.  

Før servering af morgenmaden spørges beboeren, hvad hun kunne tænke sig. Bebo-
eren svarer, at hun bare skal have det samme, som hun plejer, hvilket medarbej-
deren tydeligvis kender indholdet af. Morgenmaden serveres, og medarbejderen 
spørger beboeren, om hun har alt, hun skal bruge. 

Rehabilitering  

 

Medarbejderne motiverer og guider beboeren til at være aktiv under plejen. Det 
er tydeligt, at beboeren er vant til at følge medarbejdernes anvisninger. 

Beboeren medinddrages i forflytninger, den personlige pleje og påklædningen. Be-
boeren gør sig overvejelser om, hvad tøj hun skal have på. Medarbejder giver be-
boeren flere valgmuligheder og forholder sig afventende, indtil beboeren har fore-
taget sit valg. 

Morgenmaden er portionsanrettet, men på en sådan måde, at beboeren gives mu-
lighed for selv at smøre sit brød. Beboeren har vanskeligt ved at smøre smør på 
brødet, hvorfor medarbejderen hjælper hermed. Medarbejder lader selv beboeren 
smøre marmelade på. 

 

 

 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under observationsstudiet er anerkendende og respektfuld.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerens selvbestemmelse og indflydelse sikres, og at der arbejdes mål-
rettet ud fra en rehabiliterende tilgang. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

De to medarbejdere samarbejder godt under plejen. Medarbejderne fortæller, at 
de ikke på forhånd har aftalt, hvem der gør hvad, men at de er så vant til at sam-
arbejde om plejeopgaver hos beboerne, at de har opnået en helt naturlig rytme og 
arbejdsgang. Medarbejderne arbejder systematisk og går struktureret til opgaven.  

Medarbejderne har på forhånd sikret sig, at de har de ting, de skal bruge i plejen. 

Medarbejderne arbejder særdeles effektivt og målrettet og i et lidt højt tempo, 
men beboeren synes at befinde sig godt hermed. Som led i læring taler tilsynet 
med medarbejderne om fremadrettet at have fokus på, at tempoet ikke bliver sat 
for højt. 

Medarbejderne håndterer forflytning med lift på faglig korrekt måde. 

Der forekommer ingen forstyrrelser undervejs i plejen. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Medarbejderne udfører praktiske opgaver, såsom sengeredning og oprydning. Det 
er ikke relevant at inddrage beboeren heri. 

Der tages affaldsposer med ud af boligen, og disse håndteres korrekt, og medar-
bejder spritter hænder ved deponering af affaldet. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Beboeren får udført hjælp til nedre personlig pleje i sengen. Herefter liftes beboe-
ren over på kørestolen og bliver hjulpet på badeværelset, hvor den resterende del 
af den personlige pleje udføres.  

Medarbejderen giver beboeren mulighed for at gøre de ting, hun selv kan. Det er 
tydeligt, at beboeren modtager hjælpen på den måde, hun er vant til og ønsker 
det. Beboeren virker tryg gennem hele forløbet. 

Medarbejderne anvender værnemidler på korrekt måde. Medarbejderne har gene-
relt en god håndhygiejne og foretager de nødvendige handskeskift og spritning af 
hænder. Tilsynet bemærker dog en enkelt gang, at en af medarbejderne foretager 
handskeskift, hvor dette ikke synes nødvendigt og uden, at der sprittes hænder 
imellem handskeskiftene. 

Beboeren får udleveret medicin samtidig med servering af morgenmad. Medarbej-
deren foretager den nødvendige kontrol, før medicinen udleveres. 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at organiseringen af hjælpen sker på en meget tilfredsstillende måde og med ud-
gangspunkt i beboerens ønsker og behov. 

Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejderne fremadrettet skal være opmærksomme på, at leverin-
gen af plejen ikke sker i et for højt tempo. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet generelt udføres en meget tilfredsstillende hjælp til 
personlig pleje og udlevering af medicin. Tilsynet vurderer dog, at der i en enkelt situation sker skift af 
handsker, hvor dette ikke synes fagligt relevant. Tilsynet konstaterer, at medarbejderen ikke foretager 
spritning af hænder i den konkrete situation med skift af handsker. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmets indretning af både spisestuer og opholdsstuer inspirerer til socialt 
samvær, og flere steder ses forskellige aktiviteter liggende fremmende – f.eks. 
spil, aviser og ugeblade. På tilsynstidspunktet opholder beboerne sig primært i spi-
sestuerne eller i deres egne boliger. 

Bordene er dækket op til morgenmad. Små kander med vand og kaffe er stillet 
frem, så beboerne kan betjene sig selv. På bordene står blomster og servietter. 

Der observeres respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne på 
fællesarealer. I mødet med beboerne hilses venligt på disse hver gang.  

 

Tilsynet observerer, at en beboer kommer ind på en afdeling og udtrykker util-
fredshed med, at hun har ringet tre gange for at få støttestrømper på. På en venlig 
og imødekommende måde forsikrer en medarbejder, der er i nærheden, at hun vil 
sørge for, at beboeren straks bliver hjulpet med påsætning af støttestrømperne. 

Sociale aktiviteter På opslagstavler er der ophængt opslag med kommende aktivitetstilbud. Pleje-
hjemmet har varierede tilbud om aktiviteter i formiddags- og eftermiddagstimer 
på alle hverdage. Derudover er der flere gange ugentligt tilbud om træning og 
gymnastik. Som noget nyt er der netop indført fredagsbar, som flere af beboerne 
deltager i. 

Dagens aktivitet er en bustur for udvalgte beboere.  

Ud over servering af morgenmad observeres ikke aktiviteter på afdelingsniveau om 
formiddagen. Tilsynet får oplyst, at man på tilsynsdagen er ramt af sygdom, og 
derfor er lidt presset på tid.  

I morgen- og formiddagstimerne møder tilsynet kun få medarbejdere i spisestu-
erne. Medarbejderne er typisk optaget af plejeopgaver hos beboerne og øvrige 
praktiske gøremål.  

På to afdelinger sidder enkelte beboere om formiddagen i spisestuen. Nogle bebo-
ere spiser morgenmad, mens andre beboere får en formiddagslur. Beboerne sidder 
spredt imellem hinanden og taler ikke sammen. Tilsynet observerer kun medarbej-
dere, der går til og fra spisestuen. 

På en anden afdeling sidder tre beboere sammen omkring et bord. Beboerne er 
netop ved at afslutte deres morgenmad. En medarbejder går rundt og taler med 
beboerne. Beboerne motiveres til at drikke en ekstra kop kaffe. En beboer udtryk-
ker spontant, at morgenmaden er særdeles god og lige, som hun ønsker den. Med-
arbejderen takker beboeren for den venlige bemærkning. 

Medarbejderen på afdelingen bemærker, at TV’et er tændt, men at ingen kigger 
herpå. Medarbejderen slukker for TV’et og sætter afdæmpet musik på. En beboer 
kommenterer positivt på medarbejderens handling. Et par beboere og medarbej-
deren begynder at synge med på melodien, der spilles i radioen. En beboer tilken-
degiver tydeligt, at hun nyder situationen. Beboeren opfordrer medarbejderen til 
at sætte sig ned og slappe lidt af sammen med dem. Medarbejderen svarer, at hun 
lige har nogle opgaver, hun skal have klaret, men at hun på et senere tidspunkt 
meget gerne vil komme og drikke en kop kaffe.  

Ved servering af frokosten sker denne ud fra en rehabiliterende tilgang, og tilsynet 
observerer, at medarbejderne sidder med ved bordene, hvor der foregår dialog og 
socialt samvær. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at fællesarealer fremstår renholdte og indbyder til socialt samvær. Kommunikationen 
med beboerne vurderes respektfuld. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har varierede tilbud om træning og aktivitet. 
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3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Tre af de fire beboere udtrykker livskvalitet ved at bo på plejehjemmet. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Jeg trives og har det, som jeg gerne vil have det” 

• ”Det her er et af de bedste plejehjem. Jeg har det så godt her” 

• ”Jeg har ikke boet her så længe, men er ved at falde til”. 

 

En beboer udtrykker, at hun ikke mener, der er noget galt med plejehjemmet, 
men at hun stadig savner sit hjem og føler, at hun på et alt for tidligt tidspunkt 
flyttede ind på plejehjemmet. Tilsynet bemærker, at beboeren, der udelukkende 
modtager hjælp til praktiske gøremål, generelt virker trist.  

Selvbestemmelse Beboerne giver udtryk for, at de oplever selvbestemmelse i hverdagen. 

Beboerne udtrykker blandt andet: 

• ”Jeg bestemmer over mit eget liv, men informerer dem selvfølgelig, når 
jeg forlader mit hjem for at besøge familien” 

• ”Jeg gør, hvad der passer mig – og passer mig selv” 

• ”Der lyttes til mine ønsker”. Beboeren fortæller smilende, at hun ikke er 
så glad for rugbrød med mange kerner, men foretrækker plejehjemmets 
bondebrød. Beboeren glæder sig over, at medarbejderne tager hensyn til 
dette, når hun får serveret morgenmad og frokost. 
 

En beboer har svært ved at svare på spørgsmål.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne giver udtryk for, at de får den hjælp, de har brug for. Det er beboernes 
oplevelse, at der i forhold til tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen lyttes til 
beboernes ønsker og vaner. 

Flere beboere italesætter, hvordan de selv klarer dele af både den personlige hygi-
ejne og medicinhåndtering. Beboerne udtrykker, at de er motiverede for at gøre 
det, de selv kan, og oplever, at de gives gode muligheder herfor. 

Tre af beboerne beskriver, at de selv varetager dele af medicinadministrationen. 

Tilsynet vurderer, at der på de tre afdelinger er nogen forskel på, hvorledes medarbejderne prioriterer 
og har mulighed for socialt samvær med beboerne i morgen- og formiddagstimerne.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at tre af beboerne oplever livskvalitet og selvbestemmelse ved at bo på plejehjem-
met. 

Tilsynet vurderer, at en af beboerne har svært ved at falde til på plejehjemmet.   
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En beboer fortæller, at hun får dispenseret medicin udleveret og administrerer 
selv denne for en uge ad gangen. Beboeren glæder sig over fortsat at kunne klare 
denne opgave. 

En beboer beskriver, at medarbejderne dispenserer medicinen og lægger det i ska-
bet. Beboeren tager selv sin medicin fra skabet og glæder sig over, at hun på den 
måde undgår at skulle vente på udlevering af medicin. 

En beboer fortæller, at hun i en periode var så dårlig, at hun ikke selv kunne admi-
nistrere sin medicin, men hun er nu blevet frisk igen og har fået opgaven tilbage. 
Beboeren oplever, at medarbejderne har været meget opmærksomme på, at me-
dicinen igen blev overdraget til beboerens egen administration, så snart hun var 
frisk nok til det. 

Beboerne udtrykker, at de ikke har behov for at klage over noget, men hvis situati-
onen skulle opstå, ville de kontakte ledelsen, medarbejderne eller bede pårørende 
om hjælp. Et par af beboerne nævner navne på de medarbejdere, de vil henvende 
sig til ved behov for at klage. 

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til beboernes be-
hov. 

Beboerne er velsoignerede. 

Boligen og hjælpemidler observeres renholdte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Alle fire beboere fortæller, at de har en kontaktperson, men at de på trods heraf 
dog ofte får hjælpen leveret af mange forskellige medarbejdere. 

I boligerne hænger opslag med navnet på beboerens kontaktperson. Tilsynet be-
mærker, at alle fire beboere henviser til opslaget under spørgsmål relateret til 
kontaktpersonsordningen. 

En beboer fortæller, at opslaget dog burde skiftes ud, da den pågældende medar-
bejder, der er angivet som kontaktperson, ikke pt. er på plejehjemmet. Beboeren 
er ikke klar over, om hun har fået en ny kontaktperson tildelt, men ser ikke dette 
som et problem, da der er flere medarbejdere, hun trygt kan henvende sig til. 
Samme beboer fortæller, at man i hverdagen godt kan mærke, at der har været 
meget fravær blandt medarbejderne. 

Beboerne giver udtryk for, at medarbejderne som regel overholder de aftaler, der 
indgås.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at den tildelte pleje og hjælp til praktisk støtte er i overensstemmelse med beboernes 
behov.   

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at de får den hjælp, de har brug for, og at tilrettelæggelsen og 
udførelsen af hjælpen sker ud fra deres ønsker og vaner. 

Tilsynet vurderer, at beboerne på trods af tilknytning til kontaktpersonsordningen oplever delvis mang-
lende kontinuitet i plejen.  

Tilsynet vurderer, at beboerne har kendskab til, hvor de kan rette en eventuel klage.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever overholdelse af aftaler. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET SKJULHØJGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
15 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboere giver udtryk for, at der altid kommunikeres i en respektfuld tone til 
dem.  

En beboer udtrykker, at ”Tonen er lidt familiær, og det passer mig fint. Jeg synes, 
det er hyggeligt, at vi taler med hinanden om vores familier”. Beboeren fortæl-
ler, at medarbejderne er søde til at komme ind og spørge, hvordan hun har det. 

 

Tre af beboerne oplever, at de har en god kontakt til medarbejderne på trods af, 
at de møder mange forskellige medarbejdere. 

En beboer fortæller derimod, at hun ikke oplever at have en speciel god og tæt 
kontakt med nogle af medarbejderne. Tilsynet bemærker, at beboeren flere gange 
under interviewet nævner, at hun savner mere dialog og kontakt med medarbej-
derne. Samtidig giver beboeren udtryk for, at hun har accepteret, at det er sådan, 
og at hun glæder sig over, at hun kun har brug for hjælp til praktiske gøremål. 

Tilsynet bemærker, at beboeren virker meget trist. 

 

Beboerne udtrykker tilfredshed med tilbud om aktiviteter og træning. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Jeg går til træning og gymnastik flere gange om ugen. Vi får god hjælp 
til at blive trænet”. Beboer fremviser en oversigt over aktivitetstilbud og 
fortæller, at der er mange gode tilbud, som hun deltager i efter interesse. 
”Jeg er begyndt at gå i fredagsbar, og jeg får den samme dejlige drink 
hver gang. Det er meget hyggeligt” 

• ”Der er hver dag noget, man kan deltage i” 

• ”Der er mange gode aktiviteter på hverdage. Weekenderne kan godt være 
lidt lange”. 

En beboer fortæller, at hun gennem træning og aktivitetstilbud har formået at ud-
vikle sit funktionsniveau. Beboeren udtrykker, ”Jeg er blevet væsentlig bedre end 
jeg var ved indflytningen”. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld kommunikation med medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at tre ud af de fire beboerne oplever at have en god kontakt med medarbejderne på 
trods af, at de møder mange forskellige medarbejdere.  

Tilsynet vurderer, at en beboer efterspørger mere dialog og kontakt til medarbejderne. Det er tilsynets 
vurdering, at beboeren vil profitere af en hyppigere kontakt og dialog med medarbejderne. Tilsynet be-
mærker, at beboeren selv klarer al personlig hygiejne og kun får hjælp til praktiske gøremål. Det er 
tilsynets vurdering, at der bør rettes et særligt fokus på beboerens behov for psykisk pleje og omsorg 
samt et målrettet fokus på, at beboeren ikke i et unødigt omfang overlades til sig selv på grund af sine 
mange fysiske færdigheder. 
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Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange En enkelt beboer kan beskrive oplevelser i forbindelse med overgange mellem sek-
torer. 

Beboeren fortæller, at hun kort efter indflytning på plejehjemmet havde et fald-
uheld. Beboeren husker kun, at hun blev godt modtaget på plejehjemmet efter ud-
skrivelse fra hospitalet.  

I forhold til de øvrige tre beboere er spørgsmål omkring overgange ikke relevant, 
idet beboerne enten ikke kan svare på grund af hukommelsesmæssige udfordringer 
eller inden for nyere tid ikke har haft oplevelser med sektorovergange. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne giver udtryk for, at maden på plejehjemmet generelt er god. Et par be-
boere har dog bemærkninger hertil.  

En beboer oplever, at det varme måltid er af en meget tilfredsstillende kvalitet, 
hvorimod frokosten ikke opleves tilstrækkelig varieret.  

En anden beboer fortæller, at hun er vegetar, men at hun på trods heraf får serve-
ret kødholdige retter. Beboeren beskriver, at hun har talt med personalet herom, 
men oplever ikke, at hendes tilbagemeldinger har haft den ønskede virkning. Tilsy-
net får efterfølgende oplyst, at plejehjemmet ikke er bekendt med beboerens op-
levelse, og at man derfor straks vil undersøge sagen nærmere. 

 

Ingen af beboerne har erfaringer med at komme med forslag til menuen, men alle 
beboere beskriver kendskab til, at man på fødselsdage kan vælge, hvilken menu 
der skal serveres på dagen. En beboer fortæller, at hun på sin fødselsdag ønskede 
lam til hovedret, men beboeren føler sig overbevist om, at der blev serveret grise-
kød. Beboeren udtrykker med et smil, at det ikke havde den store betydning for 
hende. 

En beboer fortæller, at man kan bestille mad til pårørende. Beboeren benytter sig 
ofte af dette og glæder sig over muligheden.  

 

Tre af de beboere, som tilsynet interviewer, deltager i den fælles spisning.  

En beboer fortæller, at hun efterhånden har vænnet sig til at spise sammen med 
andre, og at hun nyder, at man sidder ved samme bord og med de samme personer 
hver dag. Beboeren fortæller, at dem, hun spiser sammen med, er lige så friske 
som hende selv, og at man godt kan få en hyggelig snak under måltidet. Beboeren 
oplever, at medarbejderne er søde til at hjælpe, når der er behov for det, og at 
de som regel altid sidder med under frokost- og aftensmåltidet.  

En anden beboer finder, at måltiderne er hyggelige, hvorimod den tredje beboer 
udtrykker, at det ikke altid er så spændende at sidde sammen med de andre, da 
hun på grund af hørenedsættelse har vanskeligt ved at følge en samtale.  

En beboer hygger sig med at spise alene i sin stue og har altid været vant til dette. 
Beboeren er glad for, at hendes ønske om at indtage alle måltider i boligen respek-
teres. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at en beboer har haft gode oplevelser med sektorovergange i forbindelse med hospi-
talsudskrivning. 
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne italesætter, at man er optaget af rekruttering af ny forstander til 
plejehjemmet. Medarbejderne beskriver, at de ser frem til en ny leders start, og 
at ansættelsesprocessen forløber som planlagt og er i den sidste fase. 

Medarbejderne beskriver, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på genopretning af 
træning og aktiviteter for beboerne efter en tid med begrænsede tilbud på grund 
af Corona. Medarbejderne glæder sig over, at man så småt er på vej til at sikre en 
mere normal hverdag for beboerne.  

Ved indflytning på plejehjemmet taler man med beboerne om, hvilke ønsker og 
behov de har i forhold til træning og aktiviteter. Der tilknyttes en fysioterapeut, 
som foretager diverse test og undersøgelser, hvilket bidrager til at skabe overblik 
over beboernes funktionsniveau. 

I kvalitetsarbejdet er der fokus på, at flere beboere har ændret smag og ønsker 
til, hvad de gerne vil spise, efter at de har haft Corona. Det er medarbejdernes 
oplevelse, at flere beboere har ændret madvaner, og at tilbuddene skal afstem-
mes herefter. Medarbejderne beskriver et godt samarbejde med køkkenpersona-
let, som modtager ønsker og tilbagemeldingerne på en god og konstruktiv måde, 
uanset om det vedrører ris eller ros. I en kommunikationsbog beskrives beboernes 
meninger og oplevelser omkring maden som en del af måden, der gives feedback 
på til køkkenpersonalet. 

Medarbejderne beskriver, at der er kommet nye tiltag i forhold til, at der nu gen-
nemføres gruppevejledning af elever, frem for at dette sker individuelt. Praktik-
vejledere har fået undervisning i den nye metode og ser frem til at få lidt mere er-
faring med arbejdet i praksis. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, der har betydning for at sikre en respektfuld 
kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. 

Medarbejderne fremhæver følgende fokus: 

• Nærvær 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af maden.  

Tilsynet vurderer, at beboernes til- og fravalg i forhold til at spise i egen bolig eller i fællesskab med 
andre respekteres. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet, samt hvordan der arbejdes 
med implementeringen af de nye tiltag.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for indsatser i kvalitetsarbejdet, der relaterer 
sig til de særlige opmærksomhedspunkter, der skal være i forhold til, at plejehjemmet har været ramt 
af Coronaudbrud. 
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• Øjenkontakt 

• Kommunikationen skal foregå i øjenhøjde 

• Give sig tid til dialogen 

• Sikre en rolig tilgang og adfærd 

• Omgangstone og adfærd skal afstemmes efter beboernes individuelle be-
hov og ønsker. 

 

En medarbejder beskriver eksempler på den særlige opmærksomhed, der f.eks. 
skal være i dialogen og adfærden over for en konkret beboer med alzheimers syg-
dom. Medarbejderen har i sin dialog med beboeren fokus på at skabe tryghed og 
anvender verbal guidning og afledning af beboeren. 

Medarbejderne oplever, at omgangstonen er god på plejehjemmet, både i dialogen 
med beboerne og indbyrdes mellem medarbejderne. Det er medarbejdernes ople-
velse, at man udviser omsorg for både beboerne og sine kolleger, hvilket bidrager 
til en god atmosfære.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Medarbejderne beskriver, at beboernes selvbestemmelsesret og indflydelse sikres 
ved, at der ved indflytningssamtalen spørges ind til beboerens ønsker, vaner og 
særlige behov. Oplysningerne fra indflytningssamtalen dokumenteres i omsorgssy-
stemet, så alle kan orientere sig om de individuelle hensyn, der skal tages. 

Under udførelse af plejen fortæller man beboerne, hvad formålet med medarbej-
derens besøg er og sikrer sig, at beboeren er enig i planen. Beboernes til- og fra-
valg respekteres altid. En medarbejder fortæller, at hvis en beboer ikke ønsker 
hjælp til bad på det aktuelle tidspunkt, laver man en aftale for, hvornår badet så 
skal udføres. Medarbejder pointerer, at det er vigtigt at mærke efter, hvordan be-
boerne har det den pågældende dag, og at plejen altid udføres på beboernes præ-
misser. 

Der afholdes såkaldte ”hverdags-demokrati-møder”, hvor beboerne informeres om, 
hvad der sker i huset, nye tiltag, personaleændringer og lignende. På møderne mo-
tiveres beboerne til også at komme med deres input og ønsker til hverdagslivet på 
plejehjemmet. 

Medarbejderne beskriver, at der i hverdagen lyttes til de ønsker, som beboerne 
kommer med, og at man i videst muligt omfang indfrier forventningerne. Ved høj-
tider spørger man beboerne, om de har særlige ønsker til f.eks. menuen. Køkken-
personalet deltager i afdelingsmøder, så beboerne kan komme med deres ønsker 
og meninger om maden. Der har dog ikke været afholdt sådanne møder gennem 
nogen tid på grund af Coronasituationen. Beboerne gives ligeledes mulighed for at 
komme med ønsker og forslag til aktiviteter. En medarbejder fortæller, at bebo-
erne f.eks. er med til at bestemme, hvor de gerne vil på udflugt, når der er bus-
ture. 

Klippekortsordningen anvendes både i forhold til tilbud om individuelle aktiviteter 
og fællesaktiviteter, som f.eks. busture. Brugen af klippekortet dokumenteres i 
omsorgssystemet. Det er kontaktpersonens ansvar, at beboerne får tilbud efter 
klippekortsordningen. Det er medarbejdernes oplevelse, at klippekortsordningen 
er velfungerende, og at man anvender ordningen, som den er tiltænkt. 

Rehabilitering Medarbejderne kan redegøre for den rehabiliterende tilgang og beskriver, at til-
gangen primært handler om at fastholde beboernes funktionsniveau så længe som 
muligt. Gennem træning og aktiviteter sikres tilbud om vedligeholdende træning. 

Medarbejderne oplever, at de arbejder målrettet ud fra den rehabiliterende til-
gang og giver beboerne mulighed for at anvende egne ressourcer i det omfang, det 
er muligt. I arbejdet anvendes motivation og guidning, så beboerne inddrages på 
den mest naturlige måde. Medarbejderne udtrykker enighed om, at der kan være 
visse udfordringer med at motivere beboere til medinddragelse i praktiske gøre-
mål. 
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Under måltiderne anrettes og serveres maden ud fra den rehabiliterende tilgang. 
Som start på et måltid præsenteres dagens menu, og fade/skåle sættes på bor-
dene. Medarbejderne prioriterer at sidde med ved bordet for at skabe socialt sam-
vær og hygge. Beboere, der har brug for støtte, guidning og spejling, tilbydes 
dette efter behov. 

På tværfaglige møder italesættes den rehabiliterende tilgang, og der foregår faglig 
dialog om, hvilke indsatser beboerne kan profitere af. Særligt inddrages aktivitets-
medarbejderne i arbejdet med at sikre fastholdelse af beboernes funktionsniveau, 
idet disse medarbejdere varetager tilbud om træning og gymnastik. Medarbejder-
ne beskriver, at der foregår en god og faglig dialog, når det vurderes, at der er po-
tentiale for, at en beboers funktionsniveau kan udvikles eller støttes yderligere. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, at ansvaret for modtagelse af beboere, der kommer 
hjem efter hospitalsudskrivning, primært ligger hos teamlederne og social- og 
sundhedsassistenterne. 

Umiddelbart efter en udskrivelse foretages faglig vurdering af behovet for ændrin-
ger i f.eks. plejen, kosten, behovet for hjælpemidler og lignende. Der foretages 
vurdering af, hvilke samarbejdspartnere det er relevant at inddrage, når der er 
tale om ændringer i beboernes helbredsmæssige tilstand. Medarbejderne beskriver 
tværfaglig sparring med terapeuter fra Sundhedshuset og oplever, at samarbejdet 
er meget velfungerende og udbytterigt. 

På daglige møder udveksler man informationer om beboernes helbredsmæssige si-
tuation og generelle trivsel på plejehjemmet. Plejehjemmet har indkøbt e-tavler, 
men arbejdet hermed er endnu ikke implementeret. 

Medarbejderne beskriver, at det tværfaglige samarbejde bliver synligt for bebo-
erne ved, at der altid reageres hurtigt, når en beboer beskriver særlige udfordrin-
ger eller problemer.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne kan redegøre for faktorer, der medvirker til at sikre beboernes 
tryghed i hverdagen. 

Medarbejderne beskriver fokus på: 

• Kontinuiteten i plejen 

• Medarbejdernes nærvær og tilstedeværelse 

• At beboerne føler sig set og hørt 

• Beboernes medindflydelse og bestemmelsesret 

• Den gode dialog og relationsdannelse 

• Den anerkendende tilgang. 

 

I arbejdet med beboernes sikkerhed beskriver medarbejderne en række sundheds-
fremmende og forebyggende tiltag, og hvordan disse udmøntes i praksis. Medar-
bejderne beskriver f.eks. fokus på beboernes ernæring. Ernæringsscreening udfø-
res ved indflytning, og tiltag afstemmes efter resultatet.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld og anerkenden-
de kommunikation med beboerne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne i det daglige arbejde har fokus på at sikre beboernes selvbestem-
melsesret, og at plejen og omsorgen for beboerne skal tage udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. 
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Vægtmålinger udføres efter behov eller eventuel lægeordination. En medarbejder 
oplyser, at man i vurderingen af beboernes ernæringsmæssige behov har fokus på 
sparring med aftenvagter som led i afdækning af beboernes indtag. 

Der arbejdes systematisk med opfølgning på beboernes ernæringstilstand med 
iværksættelse af relevante tiltag i tværfagligt samarbejde. TOBS er fuldt integre-
ret og anvendes som værktøj til at følge op på ændringer i beboernes tilstand, og 
der arbejdes struktureret og målrettet med at forebygge urinvejsinfektioner.  

Medarbejderne kan fagligt redegøre for handlinger og observationer i forbindelse 
med forebyggelse af urinvejsinfektioner. Medarbejderne beskriver blandt andet fo-
kus på at sikre god nedre hygiejne, hyppige bleskift og faste toiletbesøg. 

Medarbejderne glæder sig over, at der sjældent forekommer tryksår hos beboerne. 
Når dette sker, er det typisk efter en hospitalsindlæggelse, ifølge medarbejderne. 
Medarbejderne beskriver, hvordan der arbejdes forebyggende ved brug af de rette 
trykaflastende hjælpemidler. 

Det er medarbejdernes oplevelse, at man gennem daglige observationer og brugen 
af TOBS arbejder forebyggende og reagerer hurtigt, når der konstateres en æn-
dring. 

Medarbejderne kan redegøre for den kontrol, der skal udføres, før dispenseret me-
dicin udleveres. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne oplyser, at opgaverne fordeles om morgenen, når alle er mødt. Op-
gaverne fordeles efter kontaktpersonsordningen i videst muligt omfang og ud fra 
faglige overvejelser, så det sikres, at medarbejdernes kompetencer matcher bebo-
ernes kompleksitet. I forhold til beboere med komplekse problemstillinger priorite-
res det, at alle opgaver varetages af en social- og sundhedsassistent, så der sikres 
helhedspleje for beboerne. 

Fra morgenstunden planlægges og fordeles også de praktiske opgaver samt opgaver 
i relation til måltiderne. Medarbejderne beskriver, at der som oftest er en helt na-
turlig arbejdsgang og rytme for, hvordan arbejdet fordeles, da afdelingerne er 
små, og medarbejderne har et godt kendskab til hinandens kompetenceområder. 

I planlægningen tages yderligere hensyn til, at opgaverne til plejehjemmets elever 
skal fordeles ud fra, hvor den enkelte elev er i sit uddannelsesforløb og på en 
måde, der sikrer, at elever får tildelt varierede opgaver, så der kan ske størst mu-
lig læring. 

På plejehjemmet anvendes vikarer og afløsere, som tildeles opgaver ud fra hen-
syntagen til den enkeltes kompetenceniveau samt i forhold til vurdering af, hvilke 
beboere der kan rumme at modtage hjælpen af en afløser/vikar. 

 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange ift. tilbagemeldinger ved ændringer 
i borgerens tilstand og støtte. Medarbejderne beskriver, at der sikres faglig spar-
ring med kolleger om de observationer, der gøres, og når det er nødvendigt at kon-
takte sygeplejersken eller afdelingens teamleder.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for faktorer, der har betydning for beboernes 
tryghed og sikkerhed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for den kontrol, der skal udføres, før dispenseret 
medicin udleveres. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET SKJULHØJGÅRD KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
21 

Ved observerede ændringer af en beboers tilstand udføres TOBS til understøttelse 
af, hvilke indsatser der skal ske. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Dokumentationen sker løbende, og når der er ændringer. Ved behov for at fore-
tage en større dokumentation er der mulighed for at få tid afsat hertil. 

Medarbejderne føler sig fortrolige med at arbejde i omsorgssystemet og oplever, 
at man altid kan få god sparring ved f.eks. teamlederne. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne beskriver, at de anvender VAR som dagligt redskab og i arbejdet 
med uddannelse af elever. 

På kontorerne er der forskellige mapper med lokale instrukser og vejledninger. 

Medarbejderne beskriver ikke umiddelbart brugen af kommunens intranet, men di-
rekte adspurgt fortæller medarbejderne, at de har kendskab til søgning af viden 
på kommunens intranet. Medarbejderne fortæller, at VAR er deres foretrukne sted 
til søgning af viden, og at de i hverdagens praksis ofte bruger hinanden til faglig di-
alog og sparring, når der opstår tvivl. 

 

 

Mål 5: Dokumentation  

Emne Data  

Besøgsplan På plejehjemmet er alle medarbejdere oplært til at udarbejde besøgsplan for be-
boerne. I udarbejdelsen af besøgsplanen følges strukturen og opbygningen med 
overskrifter, så der sikres en ensrettet udarbejdelse. Medarbejderne italesætter 
betydningen af, at besøgsplanen er individuel og handlevejledende, så den kan 
fungere som køreplan for, hvorledes plejen skal udføres. 

Besøgsplanen sikres ajourført løbende, når der sker ændringer i beboerens situa-
tion. Teamlederne orienterer medarbejderne, når tiden er inde til den generelle 
ajourføring. Medarbejder oplyser, at teamlederne har stort fokus på at sikre den 
nødvendige kvalitet i dokumentationen, og de støtter medarbejderne, når det er 
nødvendigt. 

Besøgsplanen anvendes af alle medarbejdere, så det sikres, at beboerne får den 
pleje og omsorg, de har behov for.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Handlingsanvisninger udarbejdes af social- og sundhedsassistenter og sygeplejer-
sken. Medarbejder, som er uddannet social- og sundhedsassistent, oplyser, at hun 
dog ikke selv har så meget erfaring med udarbejdelse af handlingsanvisninger, men 
primært kun anvender disse i leveringen af sygeplejeindsatser over for beboerne. 
Det er medarbejderens erfaring, at kvaliteten i handlingsanvisningerne er god, og 
at man ved gennemlæsning heraf, får de oplysninger, man har brug for. 

I arbejdet med handlingsanvisninger foregår der tæt faglig sparring med sygeple-
jersken og teamlederne. Medarbejder beskriver eksempel på faglig drøftelse i for-
bindelse med sårpleje. Når medarbejder observerer, at det er nødvendigt at agere 
anderledes end handlingsanvisningen beskriver det, tages altid kontakt til sygeple-
jersken eller en teamleder. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i plejen og i forhold til den sund-
hedsfaglige dokumentation. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har viden om gældende instrukser og 
vejledninger, og hvor viden kan søges.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til og kan redegøre for arbejdet med besøgs-
planen og handlingsanvisninger. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet italesætter over for medarbejderne, at det under et interview med en be-
boer observeres, at beboeren virker trist og synes at have behov for mere dialog 
med medarbejderne. Tilsynet bemærker, at der er tale om en beboer, der selv 
klarer al personlig hygiejne og kun får støtte til praktiske gøremål. 

Medarbejderne reflekterer lidt sammen over, at de kunne ønske sig, at der i hver-
dagen var mere tid til dialog og hyggeligt samvær med beboerne. En medarbejder 
beskriver, at de meget komplekse og plejekrævende beboere uvilkårligt gives 
mere tid til nærvær og dialog i sammenligning med beboere, der selv klarer den 
personlige hygiejne og kun har brug for hjælp til praktiske gøremål. 

Medarbejderne erkender, at der kan være risiko for, at man i en travl hverdag ikke 
får afsat den nødvendige tid til dialog og nærvær med de mere selvhjulpne bebo-
ere. Medarbejderne italesætter, at dette bestemt er et emne til faglig drøftelse, 
så dialogen med denne målgruppe i højere grad sikres.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser faglig forståelse for, at der fremadrettet bør rettes et sær-
ligt fokus på at sikre dialog og god kontakt med de beboere, der typisk kun modtager hjælp til praktiske 
gøremål.  
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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 

Der er ingen bemærkninger til tilsynsrapporten.  

 

 Mvh Jytte Hansen  

 Konst. 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. 
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