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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Slottet, Agnes Henningsens Vej 7, 2200 København N 

Leder: Konstitueret forstander Jan Nybo Jensen  

Antal boliger: 100 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 17. december 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets konstituerede leder og opfølgende spørgsmål med afdelingsleder 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos tolv beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere – alle social- og sundhedshjælpere 

Tilsynsførende: 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Mette Norré Sørensen, Senior manager, sygeplejerske 

Gitte Ammundsen, Senior manager, 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 Slottet. 

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

 

Tilfredsstillende 

Plejehjemmet er ledet af en konstitueret leder, der er tiltrådt for kort tid siden. Lederen redegør for, at 
plejehjemmet har udfordringer i forhold til kompetencer og bemanding, samt at der arbejdes med at reor-
ganisere opgavefordelingen, og at der er iværksat en række ansættelser med fokus på at styrke kompeten-
cer og kvalitetsarbejdet. Det er tilsynets vurdering, at kvalitetsarbejdet generelt er pauseret, således at 
medarbejdernes ressourcer koncentreres i forhold til korrekt medicinhåndtering, pleje og et godt hverdags-
liv for beboerne, og det er valgt, at udviklingsindsatser må afvente, til der er ressourcer nok. Leder oplyser, 
at der opretholdes registrering af utilsigtede hændelser (UTH). Der sker dog ikke en analyse og udvælgelse 
af indsatser på baggrund af UTH på grund af ressourcemangel. Der udføres ikke planlagt medicinaudit på en 
afdeling, men der opretholdes stadig faste tværfaglige møder. Leder vurderer, at dokumentationen ikke har 
den ønskede kvalitet, og der arbejdes med  at denne understøttes. Tilsynet vurderer, at der sker kvalifice-
rede prioriteringer i opgaveløsningen, men det vurderes samtidig, at den samlede opgaveløsning er presset.  

 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier af personlig pleje generelt foregår en venlig, 
respektfuld og ligeværdig kommunikation, hvor beboerne sikres selvbestemmelse og medindflydelse. I et 
tilfælde anvender medarbejderen benævnelsen ”skat” om beboeren. Det er tilsynets vurdering, at plejen 
udføres med en rehabiliterende tilgang, hvor medarbejderne afstemmer indsatsen i forhold til beboerens 
ressourcer. Tilsynet vurderer, at arbejdet under den personlige pleje i begge observationsstudier er tilret-
telagt hensigtsmæssigt, og at plejen udføres uden unødige forstyrrelser. Den personlige pleje og praktiske 
støtte udføres korrekt og efter gældende faglige retningslinjer. 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet af et frokostmåltid observeres en venlig kommunikation, 
men at der ikke er tilstrækkelig understøttelse af dialogen under måltidet. Det er tilsynets vurdering, at 
beboerne ikke inddrages i forhold til deres ønsker til maden, da medarbejderen vælger, hvad beboerne skal 
spise udelukkende baseret på erfaring med deres tidligere præferencer. Ligeledes spørges der ikke til, om 
beboerne ønsker mere mad. Der er ikke en rehabiliterende tilgang i serveringen af maden. Tilsynet vurderer, 
at dette kan skyldes restriktioner i forhold til COVID-19 epidemien. Det observerede frokostmåltid bærer 
præg af en opgaveorienteret afvikling med meget lidt samspil mellem medarbejderen og beboerne. Hertil 
vurderer tilsynet, at måltidet ikke har tilstrækkelig medarbejderunderstøttelse, idet en medarbejder med 
ansvaret for måltidet skal udføre mange opgaver. Dette samtidig med, at en medarbejder samtaler med 
kollegaer under måltidet og efterfølgende holder pause. Det er tilsynets vurdering, at præsentationen af 
dagens aktivitet ikke sker på en motiverende måde eller tilpasset målgruppen. Tilsynet vurderer, at bebo-
erne oplever en del ventetid i forbindelse med frokostmåltidet, og at medarbejderen forsøger at løse de 
mange opgaver omkring måltidet bedst muligt uden helt at kunne gøre dette tilfredsstillende. Det er tilsy-
nets vurdering, at der ikke arbejdes med en tilstrækkelig hygiejnisk tilgang i forbindelse med tilberedningen 
og serveringen af beboernes frokost. Køkken-øen, der arbejdes ved, bør ikke bruges til fralægning af papi-
rer, tablets mm. Hertil skal bordet være rengjort, så det er egnet til tilberedning af mad. 

 

Tilsynet vurderer, at fællesarealerne er indrettet under hensyntagen til målgruppen, at der er en hyggelig 
stemning, samt at der er julepyntet. Tilsynet observerer, at medarbejderne har en respektfuld og hyggelig 
kommunikation med beboerne. Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejderne virker fortravlede og uden 
overskud. 
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Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres liv på plejehjemmet, at de er trygge, og at 
de oplever selvbestemmelse. Tilsynet vurderer, at tre beboere oplever forskellige problemstillinger i forhold 
til deres livskvalitet, tryghed eller selvbestemmelse.  

To beboere oplever at være isolerede, mens en beboer oplever ikke at kunne få hjælp i morgentimerne, og 
en anden beboer har svært ved at orientere sig og oplever ikke at blive hørt. 

 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt oplever at modtage den pleje, som de har behov for, og at 
plejen har den ønskede kvalitet. Medarbejderne overholder generelt deres aftaler, men nogle beboere op-
lever enten ventetid, eller at medarbejderne er fortravlede. Beboerne er soignerede, og boliger og hjælpe-
midler er rengjorte. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever manglende kontinuitet. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd. To 
beboere er dog meget utilfredse med kommunikationen. En oplever, at blive talt til som et barn, og en af 
beboerne bryder sig ikke om fysisk kontakt med medarbejderne. De fleste beboere er meget tilfredse med 
tilbuddet om aktiviteter. To beboere keder sig dog og mangler aktiviteter og kontakt til andre. Tilsynet 
vurderer, at to beboere kan huske deres indflytning, og at de oplevede, at de var velkomne på plejehjem-
met.  

 

Tilsynet vurderer, at beboerne har forskellige oplevelser af madens kvalitet, og tre beboere er utilfredse 
med maden. En beboer får jævnligt mad, som beboeren har frabedt sig, og der serveres ikke andet for 
beboeren. Flere beboere virker opgivende i forhold til at blive inddraget omkring deres ønsker til maden. 
Det er tilsynets vurdering, at de fleste beboere gerne vil spise i selskab med andre. Flere beboere oplever, 
at måltiderne er stille. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne spejler ledelsens beskrivelser af den aktuelle situation på plejehjem-
met. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes tværfagligt i hverdagen, og at der er fokus på at opretholde 
en god hygiejne. Medarbejderne beskriver ressourcemangler og travlhed. Tilsynet vurderer, at medarbej-
derne kan redegøre for respektfuld og individuel kommunikation med beboerne. Medarbejderne kan be-
skrive, hvorledes de arbejder med at sikre beboernes selvbestemmelse og inddragelse samt for den rehabi-
literende tilgang, hvor medarbejderne motiverer beboerne. Tilsynet vurderer, at der arbejdes tværfagligt 
på plejehjemmet. Medarbejderne kan redegøre for det faglige arbejde med beboernes tryghed og sikkerhed, 
og medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration. Tilsynet vurderer, at medarbejderne 
kan redegøre for faktorer, der indgår i planlægning af opgaverne og for deres overvejelser omkring forstyr-
relser under plejen. Ligeledes kan medarbejderne redegøre for deres arbejde med dokumentationen. Med-
arbejderne har kendskab til instrukser, vejledninger og VAR. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan re-
degøre for, hvorledes både besøgsplaner og handlingsanvisninger anvendes i hverdagens praksis. 

 

Tilsynet vurderer, at rekrutteringsmæssige og kompetencemæssige udfordringer påvirker kvaliteten på flere 
måder, og at det samlede niveau ikke anses for tilstrækkeligt. Medarbejdernes indsats er påvirket af for-
holdene, men de yder en efter forholdene god indsats. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at plejehjemmet mangler 
ressourcer, og at der er foretaget prioritering af 
opgaverne på plejehjemmet. Tilsynet anerken-
der, at der arbejdes med at sikre beboernes me-
dicin, pleje og hverdagsliv. Tilsynet anerkender, 

Tilsynet anbefaler, at arbejdet med at ansætte og 
reorganisere opretholdes, og at det hurtigst muligt 
sikres, at der etableres ressourcer og organisering, 
der understøtter kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. 
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at ledelsen arbejder med at ansætte og reorgani-
sere opgaver og ansvarsfordeling på plejehjem-
met. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen til stadighed foreta-
ger risikovurderinger i forhold til, om der kan opret-
holdes en faglig tilfredsstillende pleje. 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder under et 
observationsstudie i personlig pleje tiltaler bebo-
eren ”skat”. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fagligt fokus på 
at opretholde et professionelt sprog over for bebo-
erne, og at beboerne på anden vis end kælenavne 
mødes med anerkendelse og omsorg i plejen. 

Tilsynet bemærker, at frokostmåltidet på en 
række punkter bærer præg af manglende ressour-
cer. Dette i forhold til at: 

• Beboerne oplever en del ventetid. 

• Der ikke er tilstrækkelig understøttelse 
af dialog under måltidet. 

• Der generelt er lidt samspil mellem med-
arbejderen og beboerne. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderen 
med ansvaret for frokostmåltidet forsøger at løse 
de mange opgaver omkring måltidet bedst mu-
ligt, men ikke har mulighed for at løse opgaven 
på et tilstrækkeligt fagligt niveau.  

Samtidig fortæller en anden medarbejder, at 
denne er færdig med sine opgaver.  

Hertil bemærker tilsynet, at beboerne ikke ind-
drages i tilstrækkelig grad i forhold til, hvad de 
ønsker at spise, og de spørges ikke, om de ønsker 
mere mad. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et ledelsesmæssigt 
fokus på at sikre organisering og tilstrækkelige res-
sourcer til afvikling af beboernes frokost, samt at der 
sættes fokus på afvikling af ”Det gode måltid”. Her-
under at beboerne inddrages i højere grad og selv be-
stemmer, hvad de ønsker at spise, og at de spørges, 
om de ønsker mere at spise. 

Tilsynet bemærker, at tilberedning og serveringen 
af frokosten ikke overholder gældende hygiejni-
ske retningslinjer. Således overholder medarbej-
deren ikke retningslinjer for håndhygiejne ved 
hjælp til at spise, og køkken-øen, hvor maden til-
beredes og anrettes, er ikke tilstrækkeligt ren, og 
der ligger en række ting på køkken-øen, som ikke 
er relateret til madlavning. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fagligt fokus på 
at sikre, at gældende hygiejniske retningslinjer over-
holdes ved tilberedning og servering af beboernes 
mad. Herunder, at køkken-øen holdes ren og fri for 
uvedkommende genstande. 

Tilsynet bemærker, at dagens aktivitet ikke præ-
senteres på en motiverende måde over for bebo-
erne. 

 

Tilsynet anbefaler, at beboerne stimuleres til at del-
tage i de tilbudte aktiviteter. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne virker for-
travlede og uden overskud. Tilsynet anerkender, 
at der er en ressourceproblematik på plejehjem-
met, men tilsynet finder, at det et problem, at 
ressourceproblematikken fremstår tydeligt gen-
nem medarbejdernes fremtoning. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et ledelsesmæssigt 
fokus på, hvordan der kan opretholdes en rolig frem-
træden af medarbejderne. 

Tilsynet bemærker, at tre beboere giver udtryk 
for mindre livskvalitet, tryghed og selvbestem-
melse. Beboerne udtrykker fx: 

• At de ikke bliver lyttet til. 

• At de føler sig umyndiggjort af konkrete 
medarbejdere. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et ledelsesmæssigt 
fokus på tre konkrete beboere, der på flere måder 
giver udtryk for, at de oplever en mindre livskvalitet, 
tryghed og selvbestemmelse. Ligesom især en beboer 
oplever sig isoleret og ikke i trivsel.  

Hertil at det sikres, at kommunikationen og kontakt-
formen er respektfuld, ligeværdig og afstemt bebo-
erne individuelt. 
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• At de ikke kan bestemme, hvornår de øn-
sker at stå op om morgenen, fordi medar-
bejderne har travlt. 

• At de ikke er trygge.  

• At de føler sig alene. 

• At de ikke bliver set og hørt. 

Tilsynet bemærker, at to beboere er meget util-
fredse med kommunikationen. En beboer oplever 
at blive talt til som et barn, og en anden beboer 
bryder sig ikke om fysisk kontakt med medarbej-
derne. 

 

Tilsynet bemærker, at beboerne generelt oplever 
manglende kontinuitet og travle medarbejdere, 
samt at en beboer oplever lang ventetid ved an-
vendelse af nødkald. 

 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat er et ledelsesmæs-
sigt fokus på at genskabe kontinuitet, at nødkald be-
svares inden for en rimelig tid, samt at medarbej-
derne ikke viser deres travlhed for beboerne.  

 

Tilsynet bemærker, at tre beboere ikke er til-
fredse med maden. En beboer får serveret mad, 
som beboeren har frabedt sig og  flere beboere 
oplever, at de ikke kan komme med ønsker til ma-
den, og at de ikke bliver hørt, hvis de udtrykker 
deres mening om maden. 

Tilsynet bemærker, at flere beboere oplever, at 
måltiderne er stille. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et fagligt fokus på 
at inddrage beboerne omkring deres ønsker til ma-
den, samt at der arbejdes med, at beboerne oplever 
sig hørt. 

Tilsynet anbefaler, at der følges op i forhold til en 
konkret beboer, der får serveret mad, som beboeren 
har frabedt sig. 

Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med ”Det gode 
måltid”, så der skabes hyggelige rammer for målti-
derne. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne beskriver, 
at der er ressourcemangel, og at dette påvirker 
kvaliteten i plejen. Ligeledes, at vikarer ikke har 
adgang til Cura. 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat er et ledelsesmæs-
sigt fokus på, hvordan den faglige kvalitet i plejen 
opretholdes på trods af de udfordringer, som pleje-
hjemmet står over for.  

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at vikarer har ad-
gang til Cura. 
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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 

Lederen oplyser at have været konstitueret som leder på plejehjemmet i ca. 2 må-
neder. Lederstillingen er i opslag. 

Ved sidste års tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til kommunikation i 3. per-
son, støtte til medicinindtagelse i overensstemmelse med retningslinjerne, at sikre 
ro og en hyggelig ramme omkring måltider, socialt samvær på fællesarealerne og 
endelig understøttelse af medarbejdernes evne til faglig refleksion.  

Leder kender ikke til opfølgningen på anbefalingen om kommunikation om bebo-
erne i 3. person og støj ved måltiderne. Lederen beskriver, at der er arbejdet med 
at sikre korrekt medicinindtag som et led i UTH arbejdet. Lederen oplever, at der 
generelt er et velfungerende UTH-arbejde på plejehjemmet. 

Lederen mener, at der er iværksat arbejde med at styrke den faglige reflektion, 
men at de ikke er i mål med indsatsen.   

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Lederen oplyser, at kvalitetsarbejdet generelt er sat på pause på plejehjemmet, 
idet der ikke er de ressourcer, der skal til for at opretholde det. Lederen har i høj 
grad koncentreret medarbejdernes indsats i forhold til korrekt medicinhåndtering, 
pleje og et godt hverdagsliv for beboerne, og det er valgt, at udviklingsindsatser 
må afvente, til der er ressourcer nok.  

Der arbejdes dog stadig med utilsigtede hændelser (UTH) som et vigtigt led i det 
daglige arbejde. Lederen oplever, at der registreres de hændelser, der er påkræ-
vet, men at der mangler kapacitet til at lave analyse og udvælge de rigtige indsat-
ser. Dette afventer den nye leder og den nye kvalitets- og udviklingssygeplejerske, 
men der registreres fortsat. 

Lederen oplyser, at han ikke finder, at dokumentationen har den ønskede kvalitet. 
Der er plan for undervisning i sundhedsfaglig dokumentation af social- og sundheds-
assistenterne ved en konsulent fra forvaltningen, og der er samarbejdes med det 
lokale områdekontoret, hvor en sygeplejefagligkonsulent kommer en gang pr. uge 
og arbejder sammen med en sygeplejerske. Sygeplejersken skal også på følgeskab 
på Plejehjemmet Sølund. 

Lederen har på grund af den korte konstituering ikke kendskab til alle faglige områ-
der på plejehjemmet, hvorfor tilsynet efterfølgende er i en kort dialog med en af-
delingsleder. Afdelingslederen oplyser til tilsynet, at det tværfaglige møde i afde-
lingen prioriteres for at sikre de forebyggende observationer og indsatser. Afde-
lingslederen oplyser, at der de sidste tre uger ikke er foretaget medicinaudit på 
den ene afdeling – dette er en prioritering foretaget af afdelingslederen på grund af 
manglende social- og sundhedsassistentkompetencer i afdelingen. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Plejehjemmet er ledet af en konstitueret leder, der er tiltrådt for kort tid siden.  

Tilsynet vurderer, at lederen redegør for, at plejehjemmet er presset i forhold til kompetencer og be-
manding, samt at der arbejdes med at reorganisere opgavefordelingen, og at der er iværksat en række 
ansættelser med fokus på at styrke kompetencer og kvalitetsarbejdet. 

Tilsynet vurderer, at kvalitetsarbejdet generelt er pauseret, således at medarbejdernes ressourcer kon-
centreres i forhold til korrekt medicinhåndtering, pleje og et godt hverdagsliv for beboerne, og det er 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Lederen fortæller, at der arbejdes med at sikre den faglige organisering på pleje-
hjemmet. Der er ansat en kvalitets- og udviklingssygeplejerske pr. 1. februar 2022 
samt en uddannelsesansvarlig sygeplejerske pr. 1. januar 2022 som en oprustning af 
det faglige arbejde.  

Der er pt. to afdelingsledere, og der ansættes en yderligere. Der er dertil ansat tre 
sygeplejersker inden for de seneste måneder, og en sygeplejerske yderligere er på 
vej. 

Lederen oplever, at der pt. er en for lav andel af social- og sundhedsassistenter og 
sygeplejersker på plejehjemmet. Lederen fortæller, at der er ansat en planlægger, 
der hele tiden sikrer, at der altid er en ansvarshavende medarbejder til stede, der 
kan handle i forhold til at sikre den faglige indsats. Ved mangler i kompetencerne 
dækkes disse med kompetencer fra vikarbureau.  

Der holdes daglige møder på afdelingerne, og der er tværfaglige møder med tera-
peuterne. Der afholdes ledermøder, som i høj grad har fokus på driften. 

Lederen arbejder med at sikre den fremtidige struktur og at definere ansvarsområ-
der i ledelsesgruppen og staben.  

Det er lederens oplevelse, at der er gode kompetencer på plejehjemmet, og at det 
i høj grad handler om at fastholde disse dygtige medarbejdere. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet bedes observere, om der er en god kommunikation, og om der tales i 3. 
person om beboerne. 

 

  

valgt, at udviklingsindsatser må afvente, til der er ressourcer nok.  Leder oplyser, at der opretholdes 
registrering af UTH, der sker dog ikke en analyse og udvælgelse af indsatser på baggrund af UTH på 
grund af ressourcemangel. Der udføres ikke planlagt medicinaudit på en afdeling, mens der stadig op-
retholdes faste tværfaglige møder. Leder vurderer, at dokumentationen ikke har den ønskede kvalitet, 
og der arbejdes med at denne understøttes. 

Tilsynet vurderer, at der sker kvalificerede prioriteringer i opgaveløsningen, men at den samlede opga-
veløsning er påvirket af forholdene. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at ledelsen arbejder på at ansætte de rette kompetencer, og at der arbejdes med at 
reorganisere opgavefordelingen. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen starter med at sige godmorgen og spørger ind til, hvordan beboe-
ren har det. Beboeren tiltales ved fornavn. Medarbejderen kommunikerer under 
hele forløbet i en respektfuld og anerkendende tone til beboeren. Medarbejderen 
taler i en stille og rolig tone til beboeren, hvilket i høj grad er afstemt efter bebo-
erens behov. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen hilser på beboeren, som straks udtrykker, at hun er meget tørstig. 
Beboeren tilbydes et glas saft, som beboeren indtager med det samme. Medarbej-
deren spørger venligt ind til, om beboeren ønsker mere at drikke. Medarbejderen 
kommunikerer på en respektfuld og anerkendende måde til beboeren. Tilsynet be-
mærker dog, at medarbejderen flere gange anvender ordet ”skat”.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Beboerne tiltales ved navn, og der er en høflig tone. Der hersker dog generelt me-
get stilhed under måltidet. Kun i en kortere periode, hvor medarbejderen sidder 
sammen med beboerne, er der hjemlig dialog og en munter stemning. Der tales om 
julen, og hvordan beboerne skal fejre denne.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen stiller spørgsmål og giver beboeren valgmuligheder, når det er re-
levant. Eksempelvis spørges beboeren, hvilket tøj hun vil have på, hvordan håret 
skal sættes, samt hvor beboeren ønsker at spise sin morgenmad. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Tilsynet får oplyst, at beboeren gerne vil tidligt op om morgenen. Beboeren har 
derfor tidligere på morgenen modtaget lidt af hjælpen til personlig pleje. Beboe-
ren kunne ikke motiveres til at modtage al hjælpen på en gang, hvorfor plejen ud-
føres ad to omgange for at imødekomme beboerens ønske. Medarbejderen guider 
og støtter beboeren en del og foretager flere valg på beboerens vegne, idet beboe-
ren ikke selv magter at tage stilling. I enkelte og relevante situationer spørges der 
ind til beboerens ønsker. Eksempelvis er beboeren lidt forvirret efter udførelsen af 
plejen og går hen mod døren. Medarbejderen lægger venligt sin hånd på beboerens 
skulder og spørger, om ikke beboeren har lyst til at sidde i sin stol ved vinduet og 
få lidt mere at drikke. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

En medarbejder arbejder i køkkenet med at tilberede smørrebrødet, som anrettes 
på tallerkener til beboerne. Medarbejderen oplyser til tilsynet, at hun kender til 
beboernes ønsker og vaner, og har derved ikke behov for at spørge yderligere ind 
til dette. 

Før måltidet igangsættes går medarbejderen rundt mellem bordene og serverer 
drikkevarer, beboerne kan vælge mellem saft og mælk. Det bemærkes, at medar-
bejderen ikke spørger ind til, om beboerne ønsker mere mad.  
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Under måltidet ønsker en beboer ikke at opholde sig i spiseområdet mere. Beboe-
ren hjælpes ind i boligen. En anden beboer oplyser, at hun ikke føler sig godt til-
pas og ønsker at komme ind i boligen, da hun oplever, at der er for varmt i spise-
området. Beboeren støttes og hjælpes til boligen.  

Rehabilitering  

 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen motiverer beboeren til selv at komme op at sidde i sengen. Medar-
bejderen stiller sko frem og opfordrer beboeren til selv at tage disse på. Herefter 
går beboeren og medarbejderen sammen ud på badeværelset. Medarbejderen støt-
ter og guider beboeren til selv at udføre det meste af den personlige pleje. 

Beboeren giver udtryk for, at hun føler sig som et lille barn, der skal have hjælp til 
alt. Medarbejderen udtrykker forståelse for beboerens oplevelse og italesætter, at 
det kan være vanskeligt at modtage hjælp, når man som beboeren tidligere har 
været vant til at være den, der hjælper andre. Medarbejderen roser og anerken-
der beboeren for, at hun kan klare så mange ting selv. Medarbejderen nedtoner 
den støtte, som hun giver beboeren ved at italesætte, at beboeren jo kun har be-
hov for ganske lidt støtte. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren er meget ivrig efter at gøre mest muligt selv, men magter flere gange 
ikke helt situationen. Medarbejderen støtter beboeren og fortæller beboeren på 
en forsigtig måde, at hun bare skal tage det stille og roligt. 

Medarbejderen inddrager beboerens ressourcer i det omfang, det er muligt. 

Beboeren virker lidt opgivende i flere situationer, og hver gang forholder medar-
bejderen sig hertil. Eksempelvis spørges beboeren, om hun er træt i dag. I andre 
situationer går medarbejderen ned i knæ for at være i øjenhøjde med beboeren og 
beroliger beboeren med, at de nok skal nå det hele. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Tre beboere får hjælp til udskæring af maden og kan derefter selv spise smørre-
brødet enten med hænderne eller med en gaffel. Der arbejdes ikke direkte med 
en rehabiliterende tilgang under måltidet. Beboerne sidder passivt og deltager 
ikke i borddækning, afrydning m.v. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier af personlig pleje generelt foregår en venlig, 
respektfuld og ligeværdig kommunikation, hvor beboerne sikres selvbestemmelse og medindflydelse. I 
et tilfælde anvender medarbejderen benævnelsen ”skat” om beboeren. Det er tilsynets vurdering, at 
plejen udføres med en rehabiliterende tilgang, hvor medarbejderne afstemmer indsatsen i forhold til 
beboerens ressourcer. 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet af et frokostmåltid observeres en venlig kommunika-
tion, men at der ikke er tilstrækkelig understøttelse af dialog under måltidet. Det er tilsynets vurde-
ring, at beboerne ikke inddrages i forhold til deres ønsker til maden, da medarbejderen vælger, hvad 
beboerne skal spise udelukkende baseret på erfaring med beboernes tidligere præferencer. Ligeledes 
spørges der ikke til, om beboerne ønsker mere mad. Der er ikke en rehabiliterende tilgang i serveringen 
af maden. Tilsynet vurderer, at dette kan skyldes restriktioner i forhold til COVID-19 epidemien. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen arbejder i et stille og roligt tempo afstemt beboerens behov. Der 
forekommer ingen forstyrrelser undervejs. Medarbejderen har et godt kendskab til 
beboerens behov, ønsker og vaner, og det er tydeligt, at beboeren får hjælpen på 
den måde, hun er vant til, idet beboeren virker tryg ved modtagelse af hjælpen og 
nøje følger medarbejderens anvisninger. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen arbejder i et stille og roligt tempo. Der forekommer ingen forstyr-
relser undervejs. Medarbejderen har på forhånd sikret sig, at hun har de remedier, 
der skal bruges til plejen. Medarbejderen er målrettet i sin udførelse af opgaverne 
og formår samtidigt at have fokus på at sikre beboerens velbefindende og tryghed 
undervejs. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Der er en medarbejder, der har det overordnede ansvar for måltidet, imens en an-
den medarbejder primært har kontakt til en til to beboere, som skal have fuld 
støtte og opsyn under måltidet 

Medarbejderen arbejder systematisk og meget målrettet med at færdiggøre en op-
gave ad gangen. Der er lange perioder, hvor beboerne sidder og venter på at få 
maden serveret. 

Der bemærkes, at en tredje medarbejder kommer ud i køkkenet og snakker lidt 
med medarbejderne under måltidet. Der tales om nogle praktiske opgaver, og 
medarbejderen meddeler, at hun går ned og holder pause, da hun er færdig med 
sine opgaver.  

Under den sidste del af måltidet kommer der pludselig en aktivitetsmedarbejder 
og oplyser meget kortfattet, at der er fællessang, hvor der kommer to dejlige da-
mer og synger. Derefter går hun igen, beboerne reagerer ikke, og der følges ikke 
yderligere op på denne meddelelse.  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at arbejdet under den personlige pleje i begge observationsstudier er tilrettelagt 
hensigtsmæssigt, og at plejen udføres uden unødige forstyrrelser. 

Tilsynet vurderer, at det observerede frokostmåltid bærer præg af en opgaveorienteret afvikling med 
meget lidt samspil mellem medarbejderen og beboerne. Hertil vurderer tilsynet, at måltidet ikke har 
tilstrækkelig medarbejderunderstøttelse, idet en medarbejder skal udføre mange opgaver. Dette samti-
dig med, at en medarbejder samtaler med kollegaer under måltidet og efterfølgende holder pause. Det 
er tilsynets vurdering, at præsentationen af dagens aktivitet ikke sker på en motiverende måde eller 
tilpasset målgruppen. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Tilsynet observerer ikke udførelse af praktiske opgaver i boligen. Medarbejderen 
tager affaldsposen med ud og oplyser, at hun efter morgenmaden vil gå tilbage og 
rydde op i boligen. 
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Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejderen udfører ikke praktiske opgaver ud over at tage skraldeposen med 
ud.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Beboerne sidder på deres pladser, før måltidet starter. Flere af beboerne har sid-
det på den samme plads hele formiddagen. En beboer sidder og sover, imens en 
anden beboer ser fjernsyn og drikker en kop kaffe samtidig. Der bemærkes, at kaf-
fen er fra morgenmaden.  

Maden tilberedes på køkkenbordet, hvor der samtidig også opbevares en del for-
skellige ting, som ikke er relateret til måltidet, blandt andet diverse papirer og 
medarbejdernes tablets samt andre småting. Bordet fremtræder meget rodet og 
ikke i en tilstrækkelig rengjort tilstand, som er egnet til opbevaring af fødevarer.  

Beboerne sidder og venter på maden, og en beboer oplyser, at klokken nu er over 
12.00. Beboeren kan ikke forstå, hvorfor medarbejderen ikke kommer og serverer 
maden. Beboerne bliver enige om, at det skal op på et møde – og griner lidt over 
dette. Pludselig kommer medarbejderen ind med en beboer under armen og anvi-
ser beboeren en plads ved et af bordene.  

Efterfølgende går medarbejderen videre til medicinopgaven, hvor pillerne omdeles 
systematisk til en beboer ad gangen. Medarbejderen har først orienteret sig i Cura, 
før pillerne gives til beboerne. Processen tager en del tid, hvor beboerne imens 
sidder og venter på at få maden serveret. Det smurte smørrebrød serveres kl. 
12.15.  

En beboer skal have skåret sin mad ud i mindre stykker, og medarbejderen står op 
ved siden af beboeren og skærer brødet i mindre stykker med beboerens bestik. 
Derefter går medarbejderen over til en anden beboer og hjælper med samme op-
gave og tager derved også på denne beboers bestik, herefter gentages dette hos 
en tredje beboer. Dette sker uden, at medarbejderen spritter hænderne mellem 
opgaverne. Den sidste beboer oplyser, at hun en anden gang godt vil have noget 
andet brød.  

Derefter leverer medarbejderen frokostbakker til de beboere, der ønsker maden 
serveret i boligen. Beboerne sidder alene, og det er ingen dialog mellem bebo-
erne.  

To beboere sidder lidt for sig selv og modtager hjælp til måltidet af en anden 
medarbejder. Den ene beboer er kræsen og tilbydes mange forskellige retter. 
Medarbejderen går fra den ene beboer til den anden beboer og hjælper med mad-
indtag.  

Den første medarbejder kommer tilbage, efter at have delt alle bakkerne ud, og 
tager en tallerken med smørrebrød og sætter sig ned mellem beboerne. Der er 
straks en livlig dialog mellem de beboere, der sidder ved bordet og medarbejde-
ren. Der grines og pjattes om daglige ting. De øvrige beboere inddrages ikke i dia-
logen.  

Medarbejderen er hurtigt færdig med sin mad og siger tak for godt selskab, og 
medarbejderen hjælper en af de to beboere, der har behov for hjælp til madind-
tag.  

Medarbejderen spørger, om en beboer vil have kakao, men da medarbejderen kig-
ger efter i skabet, er der ikke noget kakao, og beboeren oplyses, at han kan vælge 
mellem saft eller mælk.  

Medarbejderen tager tallerkener ud og sætter disse i opvaskemaskinen.  
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Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren får hjælp til øvre og nedre personlig pleje på badeværelset. Medarbej-
deren anvender værnemidler og følger gældende retningslinjer for at sikre korrekt 
håndhygiejne. Under hele plejeforløbet står medarbejderen ved siden af beboeren 
eller lige overfor beboeren og yder den hjælp, beboeren har behov for. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Beboeren følges ud til badeværelset, hvor beboeren får let hjælp til personlig 
pleje, som eksempelvis tandbørstning. Beboeren er allerede påklædt.   

Medarbejderen anvender værnemidler og følger gældende retningslinjer for at 
sikre korrekt håndhygiejne. Beboeren får også skiftet stomipose. Medarbejderen, 
som er social- og sundhedshjælper, oplyser, at skift af stomipose normalt vareta-
ges af en social- og sundhedsassistent. Men at en kollega (social- og sundhedshjæl-
per) er oplært hertil og vil komme og sætte en ny stomipose på. Påsætning af sto-
miposen sker på faglig korrekt måde. Medarbejderen, der skifter stomiposen, oply-
ser, at hun har fået oplæring til skift af stomipose, da der mangler social- og sund-
hedsassistenter på plejehjemmet.  

Tilsynet har efterfølgende haft dialog med ledelsen omkring konkrete opgaveover-
dragelse, jf. indsatskatalogets retningslinjer.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Ingen bemærkninger. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Der er julepyntet på fællesarealerne på hele plejehjemmet. Tilsynet observerer i 
morgentimerne, at en beboer sidder og spiser sin morgenmad. 

Tilsynet observerer, at flere medarbejdere bærer deres mundbind på hagen, når 
de ikke er i nærheden af beboerne. Dette er ikke korrekt anvendelse af værnemid-
let. 

På flere afdelinger observeres det, at spisebordet er dækket med dug og flot pyn-
tet med julepynt. På en af afdelingerne er der netop gjort klar til frokost. På spi-
sebordet står frokosten klar og anrettet som platter.  

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og praktiske støtte udføres korrekt og efter gældende faglige 
retningslinjer. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en del ventetid i forbindelse med frokostmåltidet, og at medar-
bejderen forsøger at løse de mange opgaver omkring frokosten bedst muligt uden helt at kunne gøre 
dette tilfredsstillende. 

Tilsynet vurderer, at der ikke arbejdes med en tilstrækkelig hygiejnisk tilgang i forbindelse med tilbe-
redningen og serveringen af beboernes frokost. Køkken-øen, der arbejdes ved, bør ikke bruges til fra-
lægning af papirer, tablets mm. Hertil skal bordet være rengjort, så det er egnet til tilberedning af 
mad. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderen står op og skærer beboernes smørrebrød ud, og det er tilsynets 
vurdering, at dette bedst foretages siddende ved siden af beboerne. Hertil overholdes de hygiejniske 
retningslinjer ikke, idet medarbejderen rører ved tre beboeres bestik uden at spritte sine hænder un-
dervejs. 
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Tilsynet spørger en medarbejder, om der afholdes julefrokost i dag, hvortil medar-
bejderen svarer, at der blev afholdt julefrokost i går, og at hun blot har anrettet 
alle de mange rester på en lidt hyggelig måde, så beboeren kunne få glæde af den 
gode mad to dage i træk. Under måltidet sidder en medarbejder med ved bordet. 
Medarbejderen støtter en beboer med indtagelse af maden. 

En beboer henvender sig til medarbejderne og fortæller, at hendes skraldespand 
er helt fyldt. En af medarbejderne forsikrer beboeren på en venlig måde, at hun 
snarest vil komme og skifte skraldeposen. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne virker fortravlede og uden overskud, når til-
synet henvender sig til dem. 

Sociale aktiviteter Tilsynet observerer, at en medarbejder sætter sig og spiser frokost med beboerne. 
Medarbejderen fører en hyggelig samtale med en beboer.  

En beboer beder en medarbejder om chokolade. Medarbejder fortæller, at der 
desværre ikke er mere chokolade, men at hun gerne vil tilbyde beboeren noget 
kage. Beboeren er tilfreds, og medarbejderen anretter kage til beboeren. 

Dagens aktivitet er et underholdende indslag med sang, som tilsynet kun har an-
ledning til at observere på afstand. 

Tilsynet observerer, at der er stor forskel i indretningen af fællesarealerne. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne er generelt tilfredse med at bo på plejehjemmet, og de oplever, at de 
har livskvalitet og tryghed i deres hverdag. Beboerne siger: 

• ” Jeg har det godt – folk er rare, maden er god og jeg læser og ser tv”. 

• ”Jeg synes, det er skønt - og her sker så meget”. 

• ” Jeg har det rigtigt godt, kan gå lige ud fra boligen og ned af trappen, og 
så er jeg ude i luften og kan gå en dejlig tur”. 

• ” (Jeg) er så glad for at være her, i går blev der serveret mad fra Claus 
Meyers køkken, det var den årlige hyggestue, det er bare det skønneste, 
og det ved personalet, at vi kan lide”. 

• ”I begyndelse kunne jeg ikke lide det, men nu er jeg faktisk glad for at bo 
her. Det skyldes nok måden, de behandler mig på”. 

Beboeren fortæller, at han godt kan lide at hjælpe lidt til. Eksempelvis hjælper 
han medarbejderne med at samle tallerkener sammen om aftenen. 

En beboer synes, at man på plejehjemmet godt kunne tale mere om, at det måske 
er sidste bolig inden døden – måske i nogle grupper. 

To beboere er ikke tilfredse med deres liv på plejehjemmet. Beboerne siger: 

• ”Det er et svært spørgsmål, boede ikke her, hvis jeg ikke var syg, men er 
klar over, at jeg ikke kan bo derhjemme mere. Det er svært i denne tid 
med Corona, da det ikke er muligt at invitere dem man ønsker, da man 
bor på et plejecenter og skal passe på de andre.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at fællesarealerne er indrettede under hensyntagen til målgruppen, samt at der er 
en hyggelig stemning. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har en respektfuld og hyggelig kommunikation med beboerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne virker fortravlede og uden overskud. 
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Finder det trist at være endt på et plejecenter. Det er en kamel at sluge, 
og det gør mig trist”. 

• ”Jeg har følt mig tryg – jeg passer mig selv, der er aldrig nogen, der taler 
med mig, men hvorfor skal jeg så være her, det giver ingen mening. Ar-
bejder på at flytte fra plejecentret. Skal væk herfra - jeg går til, har så 
mange kvalifikationer, men får dem ikke brugt.”   

Tilsynet har efterfølgende dialog med medarbejderne omkring ovenståendes pro-
blematikker, som viser sig at være kendte problemstillinger. Medarbejderne påpe-
ger at begge beboere har store hukommelsesmæssige problemstillinger.  

Selvbestemmelse Ti beboere ud af tolv oplever, at de har selvbestemmelse på plejehjemmet. Bebo-
erne siger: 

• ”Man kan bestemme ret meget selv, jeg kan fx bare gå ud i køkkenet og 
tage kaffe”. 

• ”Ja det gør jeg da, de kommer med forslag, men man bestemmer selv”. 

• ”Der lyttes absolut til det, jeg gerne vil. De siger aldrig nej, når man fo-
reslår noget”. 

 

En beboer fortæller, at hun selv har bestemt vægfarven i boligen. 

 

De øvrige to beboere oplever forskellige begrænsninger. En beboer siger: 

• ”Ja (Beboeren har selvbestemmelse), men der er enkelte medarbejdere, 
der ikke hører efter, hvad jeg siger – så føler jeg mig umyndiggjort”. 

Beboeren fortæller, at der er medarbejdere, der har sproglige udfordringer, og at 
dette forstærker problemstillingen. Beboer oplever i øvrigt selvbestemmelse i 
hverdagen. 

Beboeren er ikke tilfreds med at komme op klokken 9 eller 10, da beboeren er vå-
gen fra klokken 6. Beboeren mener, at det er mange timer at vente på at komme 
op. Beboeren er ikke i dialog med medarbejderne om ønsket, da beboeren ople-
ver, at medarbejderne er meget travle. Tilsynet opfordrer beboeren til at tale 
med medarbejderne om problemstillingen. Afdelingslederen fortæller, at der er 
nogle få beboere, der kan komme tidligt op (Mellem klokken 7- 8), her må medar-
bejderne prioritere beboere, der bliver urolige og fx forsøger at stå op selv, selv 
om de ikke har funktionsniveau til det. 

Beboeren oplever, at hun skal gå i seng, før nattevagten kommer, men beboeren 
synes, at der er fundet en rimelig løsning, som beboeren godt kan leve med. 

 

En beboer siger om selvbestemmelse: 

• ” Det er både og, jeg er jo ikke i bur og kan i virkeligheden gøre, hvad der 
passer mig, men jeg er hæmmet, da jeg ikke kan orientere mig. Jeg ople-
ver, at jeg hverken bliver hørt eller set, jeg passer mig selv”. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres liv på plejehjemmet, at de er trygge og 
oplever selvbestemmelse.  

Tilsynet vurderer, at tre beboere oplever forskellige problemstillinger i forhold til deres livskvalitet, 
tryghed eller selvbestemmelse. To beboere oplever at være isolerede, mens en beboer oplever ikke at 
kunne få hjælp i morgentimerne, og en anden beboer har svært ved at orientere sig og oplever ikke at 
blive hørt. 
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Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne er generelt tilfredse med den pleje og støtte, som de modtager, og de 
oplever, at hjælpen svarer til deres behov. Beboerne siger: 

• ”Jeg synes, at plejen er tilstrækkelig”. 

• ”Ja, men min søde dame er blevet syg, så jeg kommer ikke i bad i dag, 
bliver ikke snavset af at sidde på min flade. Vil ikke have, at andre skal 
hjælpe”. 
 

Flere beboere oplyser ikke at modtage hjælp til plejen. 

En beboer oplever, at der er lang ventetid ved tryk på nødkald – op til 45 minutter, 
beboeren oplever, at der helt klart mangler medarbejdere. Beboeren oplyser, at 
fysioterapeut har bedt om, at medarbejderne skal støtte beboer i at rejse og 
sætte sig ved en Sara Steady – beboeren fortæller, at det er ikke sket endnu. Til-
synet drøfter dette med afdelingslederen, der oplyser, at det er dokumenteret i 
journalen, at der anvendes Sara Steady til at hjælpe beboeren på toilettet. Der er 
muligvis tale om en misforståelse, da beboeren træner med fysioterapeut to gange 
ugentlig, hvor der trænes på en anden måde.  

 

Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer. Beboerne siger: 

• ”Jeg gør det, jeg selv kan, begynder ofte selv, og så kommer de og hjæl-
per færdigt”. 

• ” Kan 99% selv”. 

 

Beboerne oplever generelt, at medarbejderne overholder deres aftaler. Beboerne 
siger: 

• ”Ja, der er ingen problemer”. 

• ”De glemmer ikke sådan, når der er lavet aftaler, de kommer hellere en 
gang for meget end for lidt”. 
 

En beboer ønsker ikke at bede medarbejderne om noget, fordi de har travlt. Bebo-
eren siger: 

• ”Jeg beder ikke om noget, fordi de har så travl, og der er mange, som har 
det meget dårligere end mig.”  

 

Beboerne oplever, at de får deres medicin til tiden. To af beboerne kan ikke huske 
det. 

Beboerne ved generelt, hvem de ville henvende sig til, hvis de var utilfredse med 
noget. Beboerne ville henvende sig til: De pårørende, medarbejderne, afdelingsle-
der eller forstander. Beboerne siger: 

• ”Nej det ved jeg ikke, men jeg har snakket med lederen engang, hvor jeg 
var utilfreds, og der blev jeg hørt”. 

• ”Ved ikke, hvor jeg skal gå hen – der er næsten mennesketomt på afdelin-
gen”. 

• ”Hvis man kommer på en pæn måde, kan man sige alt, vi kan sige det til 
personalet, og de sørger for det”. 
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Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats svarer til deres behov. 
Beboerne fremstår soignerede. 

Boligerne er generelt rene og ryddelige. Hos en beboer ses noget, der er spildt på 
gulvet omkring beboerens faste siddeplads. Beboeren fortæller, at hun ofte spil-
der, når hun spiser, og at det generer beboeren, at spildet skal ligge på gulvet til 
næste rengøring.  

Beboernes hjælpemidler er rengjorte.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne oplever generelt, at der kommer mange forskellige medarbejdere. Kun 
tre beboere udtrykker, at der er kontinuitet. Beboerne siger: 

• ”Der er mange vikarer – jeg kender to morgenvikarer og to aftenvikarer, 
og så kommer der mange andre”. 

• ”Jeg kunne tænke mig, at man vidste, at det fx var de samme to, der kom 
i en uge om morgenen og to om aftenen”. 

• ”Det er nye hele tiden – det er helt grotesk”.  

• ” Det skifter en del, og der er nogle man kender rigtigt godt, og andre 
man slet ikke kender, det er ikke noget problem”. 

• ”Der er en del udskiftning, men det vænner man sig til, men der bruges 
ikke lang tid til at tale med os, det kan godt være, at dem, der bliver va-
sket, bliver talt til under plejen, men jeg har ingen kontakt med medar-
bejderne, da jeg selv klarer personlig pleje. Det er meget destruktivt, at 
det er sådan, at der ikke er jævnligt kontakt”.   

• ”Nogle gange er der vikarer – men der også mange faste (beboer nævner 
navne på flere medarbejdere) ”. 

• ”Mange af dem kender jeg, men der kommer hurtigt nye, og så forsvinder 
de. De gode gamle kan meget”. 

 

Beboerne roser de faste medarbejdere. En beboer fremhæver især kontaktperso-
nen og eleven, men beboeren er utilfreds med vikarerne. En anden beboer siger: 

• ”Jeg har en fast hjælper, han er så god, han er så sød og han roser mig, så 
bliver jeg glad som et lille skolebarn”. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne er generelt meget tilfredse med medarbejdernes kommunikation og ad-
færd. Beboerne siger 

• ”Langt de fleste er søde og rare”. 

• ”Ja meget tilfreds”. 

• ” De snakker altid pænt til mig”. 

• ” Ja vi pjatter meget med hinanden, og man kan også sige sin mening. 
Hvis jeg kommer til at genere nogen, skal de bare sige det, jeg kan godt 
være lidt frisk”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever at modtage den pleje, som de har behov for, og at ple-
jen har den ønskede kvalitet. Medarbejderne overholder generelt deres aftaler, men nogle beboere op-
lever enten ventetid på nødkald, eller at medarbejderne er fortravlede. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er soignerede’, og at boliger og hjælpemidler er rengjorte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever manglende kontinuitet. 
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To beboere er ikke tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd. Be-
boerne siger: 

• ”Det er noget op og ned, der er ingen, der taler grimt, man bliver lidt be-
handlet som et pattebarn. Det er underligt, at nogle gange er de lidt be-
stemmende, der var lidt knas i starten, men nu er det gået i ro. Alle er 
meget unge, og de er ikke så gode til at tale med ældre mennesker”.  

• ”Den er på ingen måde respektfuld. De ved ikke, hvordan de skal tale, 
særligt de helt unge. De har ikke lært det. Det kan godt være, at de an-
dre beboere kan lide at få et kram, men det bryder jeg mig ikke om, det 
er ikke sobert, at alle skal have kram”. 

 

Beboerne oplever, at der er respekt omkring deres privatliv. En beboer har dog 
været nødsaget til at sætte en seddel på døren, hvor der står, at medarbejderne 
skal huske at ringe på. 

 

De fleste beboere er tilfredse med tilbuddene om aktivitet på plejehjemmet. Be-
boerne siger:  

• ”Jeg går til litteratur en gang om ugen og går i en LGBT-gruppe, og bevæ-
gelse en gang pr. uge” 

• ” Vi kommer på 4. sal og gør gymnastik, og vi bruger motionscyklerne, og 
vi spiller banko på 4. sal og vi tager på tur – vi har været i Dragør og spise 
frokost”. 

• ”Der er mange arrangementer, hvor man kan deltage, fx biograf. Det er 
smaddergode film, har aldrig været så meget i biografen som nu” (Beboe-
ren griner).  

• ”Ja der er nogle gange aktiviteter. En medarbejder laver aktiviteter med 
bogstaver, han er der kun om aftenen. Jeg gider ikke at gå til andre ting. 
Der er mange aktiviteter, der er busture. Jeg var i Dragør og spise på re-
staurant”.  

• ”Jeg deltager ikke i aktiviteter, men det er mit valg”. 

En beboer fortæller, at medarbejderne gerne vil have, at beboerne er sammen 
med andre. Beboeren fortæller også om banko og griner, fordi det er helt gratis. 
Men beboeren oplever, at lidt af spændingen går af. 

 

To beboere er ikke tilfredse med aktivitetstilbuddene. Beboerne siger: 

• ”Der er frygtelig kedeligt. Der er stort set aldrig andre i dagligstuen. Ser 
lidt tv om aftenen og en film. Der er ikke samvær med de andre, hvis der 
har været noget fælles aktivitet på afdelingen, så er det gået min næse 
forbi, det gode liv er forbi, det er helt sikkert ”. 

• ”Der sker ikke noget, jeg føler mig gemt hen og spilder mit liv”. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd. To 
beboere er meget utilfredse med kommunikationen. En beboer oplever at blive talt til som et barn, og 
en anden beboer bryder sig ikke om fysisk kontakt med medarbejderne.  

Tilsynet vurderer, at de fleste beboere er meget tilfredse med tilbuddet om aktiviteter. To beboere ke-
der sig og mangler aktivitet og kontakt til andre. 
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Mål 4: Overgange og samarbejde mellem sektorer, enheder og fagpersoner 

Emne Data 

Overgange De fleste af beboerne har enten ikke oplevet overgange eller kan ikke huske dem. 

To beboere kan huske deres indflytning, og de oplevede, at den gik godt, og at de 
følte sig velkomne. 

Ikke alle beboere ved, om medarbejderne taler med lægen eller hospitalet. De be-
boere, der har en mening om dette, siger: 

• ”Ja det gør de”. 

• ”Ja tror, de har talt med min læge i forbindelse med søvnproblemer, vil 
dog gerne tale med lægen, men der er egentlig ikke noget, da jeg ikke er 
fysik syg”. 

• ”Det ordner de helt sikkert”. 

En beboer siger omkring læge: 

• ”Hvis man er dårlig, kan man tale med lægen, men lægen kommer kun en 
gang om ugen”. 

 

Enkelte beboere ved, at medarbejderne orienterer hinanden om beboernes situa-
tion. Beboerne siger: 

• ”De taler sammen, kan mærke, at de gør det samme hos mig”.  

• ”Ved ikke, de har et ”hønsehus”, de sidder i og taler om beboerne, regner 
jeg med – tror de vil prøve at gøre det så godt som muligt”. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Generelt er beboerne tilfredse med maden. Beboerne siger:  

• ”Det er god mad”. 

• ”Maden - den kan man ikke klage over - den er fin”. 

• ”Den er dejlig - ih når vi får frokost, er det bare så skønt. Køkkenet pyn-
ter det så flot, det er lige så pænt som på en restaurant, det er bare helt 
fantastisk”. 

 

Tre beboere er ikke tilfredse, de siger: 

• ”Maden er rædselsfuld, den er som min mor lavede den i 50’erne, der 
mangler grøntsager. Det er tyggevenlig mad, og jeg har hele mit tandsæt 
og har ikke brug for tyggevenlig mad”. 

• ”Den er kedelig, det er det samme og det samme. Det er dog ikke dårligt. 
Man bliver ikke motiveret for at spise mere, end det er serveres på taller-
ken”. 

• ”Den er ikke altid god, har klaget meget, men har opgivet nu”. 

 

Beboerne har forskellige oplevelser af, om man kan ønske noget i forbindelse med 
maden, og om de bliver spurgt til deres ønsker. En beboer vil gerne undgå fisk, og 
det skulle være muligt, men beboeren får stadig fisk, hver gang det er på menuen.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at to beboere kan huske deres indflytning, og at de oplevede, at de var velkomne på 
plejehjemmet. 
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Når beboeren afviser maden, får beboeren ikke et andet tilbud. Beboerne siger: 

• ”Hvis der er noget, man ikke kan lide, så får man bare noget andet. Det er 
der ingen problemer med”. 

• ”Det er der nogle, der gør. Jeg har ikke gjort det endnu, det kan være 
særlige ønsker i forhold til fravalg af bestemte fødevarer”.  

• ”Har klaget flere gange, sidste gang hjalp det. Jeg foreslog, at hun skulle 
bruge muskatnød i sovsen. Jeg fortæller hende, (Ernæringsfaglig medar-
bejder) at hun skulle sige det videre til Madhuset”. 

Beboeren er meget glad for, at dette kunne lade sig gøre. 

Flere beboere siger, at der ikke rigtig kommer noget ud af at sige sin mening.  

 

De fleste beboere spiser i spisestuen. Beboerne siger: 

• ”Jeg gider ikke sidde alene – vi sidder og snakker – det er hyggeligt”. 

• ”Jeg spiser frokost og aftensmad, men der er næsten ingen beboere sam-
let, måske 5-6 stykker. Der er tavshed og stort set ingen, der taler, der er 
ingen samtale. Personalet sidder kun med, der hvor beboerne skal have 
hjælp”. 

• ”Der er meget stille, kunne godt tænke mig, at der var lidt mere liv, nu 
og da sidder medarbejderne med ved bordet”.  

• ” Jeg vil helst spise med de andre, men nogle gange er det så sølle, så jeg 
spiser hos mig selv eller spiser på en anden afdeling”.  

• ”Der er nogle beboere, der synger, det er hyggeligt. Medarbejderen sidder 
med ved bordet, og der er ofte snak og muntre indslag”.  

• ”Som regel er det hyggeligt, det er dog ikke alle, der spiser i spisestuen, 
men det er helt ok. Jeg spiser både i boligen og i spisestuen – det bestem-
mer jeg selv”. 

• ”Jeg går ned og spiser i dagligstuen – jeg kan godt lide at tale med de an-
dre”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der er et stort fokus på COVID–19 epidemien. De skal 
overholde retningslinjerne for hygiejne, og dette drøftes dagligt ved morgenmø-
det. Der er fokus på, om beboerne har symptomer på COVID-19. Hver dag er der 
triagering, og det drøftes, hvis beboerne har særlige problemstillinger. 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes tværfagligt, og at der en gang om ugen 
afholdes tværfaglige konferencer. Her drøftes beboernes tilstand på en mere dyb-
degående måde. Aktivitetsmedarbejderne deltager også i de tværfaglige konferen-
cer. 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne har forskellige oplevelser af madens kvalitet, og tre beboere er util-
fredse med maden. En beboer får jævnligt mad, som beboeren har frabedt sig, og der serveres ikke an-
det for beboeren. Flere beboere virker opgivende i forhold til at blive inddragede omkring deres ønsker 
til maden. 

Tilsynet vurderer, at de fleste beboere gerne vil spise i selskab med andre. Flere beboere oplever, at 
måltiderne er stille. 
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Medarbejderne oplever, at der er travlt på plejehjemmet, især i weekenden. Op 
til en weekend for nylig var der 24 sygemeldinger. Medarbejderne beskriver, hvor-
dan de har arbejdet med at isolere beboerne på en etage i deres boliger, og at der 
anvendes værnemidler. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med kommunikationen med beboerne, ved 
at: 

• Have et godt kendskab til beboerne. 

• Der tages hensyn til beboernes ønsker. 

• Man lytter til beboerne. 

• Man anvender fx sang under plejen. 

• Man har øjenkontakt. 

• Der anvendes et aktivt kropssprog. 

 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne oplyser, at de skal have respekt for beboernes ønsker, men de for-
klarer samtidigt beboerne, hvorfor det er nødvendigt, at beboerne fx bliver va-
sket. 

Medarbejderne fortæller, at når beboerne flytter ind på plejehjemmet, så kan der 
findes oplysninger i dokumentationen fra hjemmeplejen. Sygeplejersken afholder 
forventningssamtaler. Medarbejderne tilretter besøgsplanen ved indflytning. 

Under plejen observeres beboernes tilstand, og medarbejderne fortæller bebo-
erne, hvad der skal foregå. Beboernes nej accepteres, men medarbejderne forsø-
ger at motivere beboerne til at indgå i plejen. 

Der arbejdes med klippekortet, og der dokumenteres anvendelse af klip i Cura. 
Medarbejderne taler med beboerne om, hvad de ønsker at anvende klippekortet 
til. Lige nu er det vanskeligt at nå at bruge klippekortet, men aktivitetsmedarbej-
derne arbejder også med klippekortet. 

Rehabilitering Medarbejderne redegør for den rehabiliterende tilgang, og de fortæller om ”hjælp 
til selvhjælp”, og hvordan beboernes ressourcer inddrages i plejen. Medarbejderne 
fortæller, hvordan de arbejder med at motivere beboerne, hvis beboerne er afvi-
sende. Det er særligt vigtigt at arbejde med rutiner og vaner. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at der ved modtagelse af beboerne retur fra hospitalet 
undersøges, hvilke ændringer der er i forhold til beboernes helbred og pleje. Med-
arbejderne beskriver, hvordan de observerer beboerne og dokumenterer beboer-
nes tilstande. 

Medarbejderne oplever, at der er en god tværfaglig sparring i forhold til ændringer 
hos beboerne. Hvis en beboer er på hospitalet i længere tid, kontaktes hospitalet 
af social- og sundhedsassistenten eller sygeplejersken. 

Der er generelt et godt tværfagligt samarbejde med læger og terapeuter. Sygeple-
jerskerne kontakter ergo- og fysioterapeuter, når der er behov for dette. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne spejler ledelsens beskrivelser af den aktuelle situation på pleje-
hjemmet.  

Tilsynet vurderer, at der arbejdes tværfagligt i hverdagen, og at der er fokus på at opretholde en god 
hygiejne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne beskriver ressourcemangler og travlhed. 
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Medarbejderne fortæller, at beboerne oplever, at de bliver passet godt på, og de 
bliver trygge ved, at medarbejderne reagerer på ændringer i deres tilstand. Med-
arbejderne italesætter overfor beboerne, hvis de observerer ændringer, fx i et 
sår. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne fortæller, at der skabes tryghed ved at: 

• Der er kontinuitet i plejen. 

• Der er genkendelighed for beboerne. 

• Der arbejdes med rutiner og vaner. 

• Der er tid til at samtale og at være nærværende. 

• Der er opmærksomhed på beboere, der oplever ensomhed. 

 

Medarbejderne beskriver, at der i arbejdet med sikkerhed er fokus på at: 

• Udføre god nedre hygiejne - for at forebygge UVI. 

• Observere ændringer i beboernes tilstand, som altid dokumenteres. 

• Observationer fortælles til social- og sundhedsassistenten. 

• Der arbejdes med trykaflastning – for at forebygge tryk. 

• Der sikres tilstrækkelig væske – evt. anvendes væskeskema – for at fore-
bygge dehydrering. 
 

Medarbejderne fortæller, at der udføres TOBS af social- og sundhedsassistenten el-
ler sygeplejersken. 

Medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration, herunder at det 
ses, at medicin indtages. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
indsatser efter 

Plejen planlægges efter kompetencer og i forhold til at sikre bedst mulig kontinui-
tet. Medarbejderne beskriver, hvordan der sker delegation af opgaver til social- og 
sundhedshjælperne. Medarbejderne orienterer social– og sundhedsassistenten og 
sygeplejerske ved ændringer. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for respektfuld og individuel kommunikation med be-
boerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes de arbejder med at sikre beboernes selv-
bestemmelse og inddragelse samt for den rehabiliterende tilgang, hvor medarbejderne motiverer bebo-
erne. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes tværfagligt på plejehjemmet. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for det faglige arbejde med beboernes tryghed og 
sikkerhed. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt medicinadministration. 
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Servicelo-
ven/Sundhedslo-
ven 

 

Under plejen kan det ske, at medarbejderne bliver forstyrret, men der er fokus på 
at prioritere, hvornår en forstyrrelse er rimelig. Medarbejderne forsøger ikke at 
forstyrre hinanden unødigt, og man fortæller, hvis man går ind til en beboer, der 
ikke tåler forstyrrelser. 

Ved ændringer i bebeboerens tilstand spørges beboeren om, hvordan de har det, 
og der gives tid til, at beboeren kan svare. Der dokumenteres i Cura, så aftenvag-
ten er orienteret. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne redegør for, hvorledes der dokumenteres i løbet af dagen. En med-
arbejder fortæller, at hun ofte dokumenterer over middag, når der er tid til det. 
En medarbejder skriver på sin hånd for at huske det nødvendige. Medarbejderne 
oplyser, at de altid når at dokumentere det nødvendige, før de går hjem. Hjælp til 
at dokumentere fås hos social- og sundhedsassistenter og sygeplejerskerne.  

Der er mulighed for at få installeret Interword, som er et godt redskab for medar-
bejderne. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne fortæller, at der findes instrukser og vejledninger i dokumentati-
onsrummet. Medarbejderne oplyser, at de vil spørge en social- og sundhedsassi-
stent eller en sygeplejerske, når de er i tvivl. 

Medarbejderne orienterer sig en gang imellem i Indsatskataloget. Medarbejderne 
kender KK-nettet og VAR. Men det er ikke meget, medarbejderne anvender det. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Det er alle plejemedarbejdere, der skriver i besøgsplanen. På de tværfaglige kon-
ferencer rettes besøgsplanen til, så den til enhver tid stemmer overens med bebo-
erens situation. 

Medarbejderne beskriver de forskellige temaer i besøgsplanen. Medarbejderne 
ved, hvilken del af besøgsplanen de har ansvar for. Medarbejderne kan alle udar-
bejde en besøgsplan. 

Medarbejderne fortæller, at vikarer bedes om at orientere sig i besøgsplanen for 
at sikre kontinuitet i plejen. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne er alle social– og sundhedshjælpere, og de oplyser, at det er social- 
og sundhedsassistenterne, der udarbejder og arbejder efter handlingsanvisninger. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, der indgår i planlægning af opgaverne, 
og for deres overvejelser omkring forstyrrelser under plejen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejde med dokumentationen.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til instrukser, vejledninger og VAR. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes både besøgsplaner og handlingsanvis-
ninger anvendes i hverdagens praksis. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet oplever, at medarbejderne på tilsynsdagen virker fortravlede, men at de 
samtidig gør alt, hvad de kan for at imødekomme beboernes behov. 

Under interview med medarbejderne kommer det frem, at vikarer ikke har adgang 
til Cura, og at dette kræver ekstra indsats af medarbejderne, samt at vikardæk-
ning ofte kræver, at medarbejderne følger op på vikarernes arbejde. 

Ligeledes gør travlhed, at medarbejderne ikke oplever at kunne yde den pleje, 
som de ønsker. Fx nævnes det, at mundplejen ikke altid er tilstrækkelig. 

Medarbejderne, der indgår i interviewet med tilsynet, fremstår fagligt velreflekte-
rede og engagerede. 

Tilsynets samlede vurdering - 4 

Tilsynet vurderer, at de rekrutteringsmæssige og kompetencemæssige udfordringer påvirker kvaliteten 
på flere måde, og at det samlede niveau ikke anses for tilstrækkeligt. 

Tilsynet vurderer, at medarbejdernes indsats er påvirkede af forholdene, men at de yder en efter for-
holdene god indsats.  
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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. 

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

 

Der er ikke fundet faktuelle fejl i rapporten 

 

Med venlig hilsen  

Jan Nybo Jensen 

Centerchef 
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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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