
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport  

København Kommune  
 

Sundheds- og Omsorgsforvaltning 

Plejehjemmet Verdishave 

 

  

 

Uanmeldt ordinært tilsyn 2021 

 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET VERDISHAVE KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
2 

INDHOLD 
 

1. FORMALIA ............................................................................................4 

2. VURDERING ..........................................................................................5 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING ............................................................. 5 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER ............................................ 6 

3. DATAGRUNDLAG ....................................................................................7 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE ...................................................................... 7 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER ........................................................................ 8 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE ................................................................... 12 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE .................................................... 17 

4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE ............................................................... 22 

4.1 FORMÅL ........................................................................................ 22 

4.2 METODE ........................................................................................ 22 

4.3 VURDERINGSSKALA ............................................................................ 23 

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE ............................................................. 24 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER ..................................................................... 24 

6. BILAG – HØRINGSSVAR FOR OPKLARENDE FEJL OG INFORMATIONER ................... 25 

  



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 PLEJEHJEMMET VERDISHAVE KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
3 

  

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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Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Verdishave, Tartinisvej 31, 2450 København SV 

Leder: Iben Børgesen 

Antal boliger: 70 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 22. oktober 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets afdelingsledere 

• Observationsstudier  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (en social- og sundhedshjælper, en social- og sundheds-
assistent, en sygeplejerske) 

 

Tilsynsførende: 

Pernille Breck Johansson, Manager og sygeplejerske 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

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 Verdishave.  

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

 

Meget tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at ledelsen har fulgt op på anbefalingerne fra seneste tilsyn, og at der arbejdes med 
relevante emner i kvalitetsarbejdet. Plejehjemmets organisering understøtter det tværfaglige samarbejde, 
og BPSD-indsatsen er igangsat som et led i kvalitetsarbejdet. 

I forhold til observationsstudiet af plejen vurderer tilsynet, at kommunikationen under plejen foregår på 
venlig og respektfuld vis, samt at plejen tager udgangspunkt i medarbejdernes store kendskab til beboeren. 
Tilsynet vurderer, at medarbejderne tilrettelægger plejen på en hensigtsmæssig måde, dog observeres det, 
at begge medarbejdere udfører plejeopgaver samtidig, hvilket ikke tager udgangspunkt i beboerens behov. 
Det er tilsynets vurdering, at den praktiske støtte og personlige pleje tager udgangspunkt i beboerens behov, 
dog er det tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke overholder de gældende retningslinjer for korrekt 
håndhygiejne. 

I forbindelse med observationsstudiet af måltidet vurderer tilsynet, at kommunikationen generelt under-
støtter Det gode måltid, mens der i ét tilfælde ingen dialog er mellem en medarbejder og den beboer, der 
modtager hjælp. Beboerne har indflydelse i forhold til den mad, der serveres for dem. Måltidets rammer 
giver en meget begrænset rehabiliterende tilgang. Tilsynet vurderer, at arbejdsgangene under frokosten er 
velorganiserede, dog forstyrres medarbejderen flere gange af telefonen. Tilsynet vurderer, at afrydning 
efter frokost foregår på en mindre hjemlig måde, og tilsynet vurderer endvidere, at den personlige støtte 
til indtagelse af frokostmåltidet for en beboer ikke sker på en fagligt korrekt måde, og samtidig afbrydes 
støtten til beboerens måltid, inden beboeren er færdig med at spise. 

Tilsynet vurderer, at indretningen og samværet på fællesarealerne bidrager til en hyggelig stemning, og at 
der kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. Det er tilsynets vurdering, at pleje-
hjemmet har et varieret aktivitetstilbud, der er tilpasset målgruppen, og at medarbejderne inviterer bebo-
erne til at deltage i disse.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjem-
met. Beboerne er generelt tilfredse med den pleje og støtte, de modtager, og de oplever, at medarbejderne 
støtter dem i at anvende egne ressourcer. Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje og støtte, de 
har behov for. Beboerne oplever generelt kontinuitet i plejen, dog oplever beboerne, at det kan give udfor-
dringer, når der er vikarer på arbejde, dette særligt i weekenderne. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever 
en respektfuld og venlig kommunikation fra medarbejderne, og at medarbejderne respekterer deres privat-
liv og personlige grænser. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet om samvær og aktivitet er tilpasset mål-
gruppen, og at beboerne er meget tilfredse med disse tilbud, dog oplever beboerne, at der er stille og ingen 
aktiviteter på plejehjemmet i weekenderne. Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med ma-
dens kvalitet. Én beboer synes, at maden er for fed, og beboeren savner flere grøntsager. Alle beboere, 
fraset to, oplever mulighed for medinddragelse i menuvalg, og de oplever, at der bliver lyttet til deres 
ønsker. Det er tilsynets vurdering, at der er divergerende holdninger til stemningen ved måltidet.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med overgangen mellem hospitalet og plejehjemmet. Beboerne 
føler sig godt modtaget, når de kommer hjem fra hospitalet, og de oplever, at medarbejderne er godt 
informerede, har overblik over beboernes helbredsmæssige situation, samt at der finder et godt tværfagligt 
samarbejde sted. 
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Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet. Medar-
bejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation og adfærd, samt at der er fokus 
på beboernes selvbestemmelsesret og indflydelse i den personlige pleje og støtte, som udføres med en 
rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for det tværfaglige sam-
arbejde både internt og eksternt i forhold til at sikre den rette pleje og støtte til beboerne. Medarbejderne 
kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne. Medar-
bejderne kan på særdeles tilfredsstillende måde redegøre for, hvorledes der sikres overholdelse af gæl-
dende retningslinjer ved udlevering af medicin. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres 
arbejdsgange ved den personlige pleje og dokumentationsarbejdet samt for anvendelsen af instrukser og 
vejledninger. Medarbejderne kan redegøre for besøgsplanerne og handlingsanvisningerne, samt hvorledes 
de anvendes i hverdagen. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke udfø-
rer handskeskift under observationsstudiet af den 
personlige pleje.  

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
medarbejderne følger gældende retningslinjer for 
korrekt håndhygiejne. 

Tilsynet bemærker, at to medarbejdere i en ple-
jesituation arbejder samtidig med beboeren fra 
hver sin side af sengen, hvilket ikke er afstemt 
beboerens behov. 

Tilsynet anbefaler, at der i plejesituationer med to 
medarbejdere reflekteres over, at plejen tilpasses 
beboerens behov.  

Tilsynet bemærker, at medarbejderen under ob-
servationsstudiet af frokosten forstyrres flere 
gange af telefonen, samt at afrydning efter fro-
kost foretages på en mindre hjemlig måde. 

Tilsynet bemærker desuden, at den personlige 
støtte til indtagelse af frokostmåltidet for en be-
boer ikke sker på en fagligt korrekt måde, og at 
støtten til beboerens måltid afbrydes, inden be-
boeren er færdig med at spise. 

Tilsynet bemærker, at flere beboere oplever, at 
måltiderne er meget stille og uden megen social 
interaktion. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på 
rammerne for ’Det gode måltid’, herunder hvordan 
den sociale del af måltidet bedst understøttes, samt 
at der iværksættes faglig drøftelse af den korrekte 
faglige støtte til indtagelse af mad. 

 

Tilsynet bemærker, at beboerne oplever, at med-
arbejderne har travlt i weekenderne, samt at der 
er stille og få aktiviteter. 

Tilsynet anbefaler, at der sættes et ledelsesmæssigt 
fokus på beboernes oplevelse af weekenderne både i 
forhold til beboernes oplevelser af travlhed, og at 
der er få aktiviteter. 
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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 

Ledelsen oplyser, at der er fulgt op i forhold til tilsynets seneste anbefalinger. I for-
hold til anbefaling om forstyrrelser under medicindispensering er der arbejdet med, 
at medarbejderne selv sikrer sig ro til dispensering ved at sætte sig på et lukket 
kontor, samt at der er gensidig respekt imellem medarbejderne for denne opgave. 
Dosering er nedskrevet i dagens arbejdsplan, så det tydeliggøres, at det er en vigtig 
opgave. 

Der er fulgt op på anbefaling om den sundhedsfaglige dokumentation gennem et fo-
kusområde i Forbedringsindsatsen. Dette er sket gennem et samarbejde med for-
valtningens Kvalitetsteam. Der er fastsat drivere og sekundære drivere samt udar-
bejdet en liste, der tydeliggør medarbejdernes ansvar. Ledelsen oplever, at der er 
kommet en mere tydelig struktur for arbejdet, omend tidsplanen presser opgaverne 
lidt. Der er ligeledes fokus på helbredstilstandene som et led i forbedringsarbejdet. 

Der blev givet anbefaling til Klippekortsordningen ved seneste tilsyn. Der er siden 
udarbejdet en individuel beskrivelse af beboernes ønsker til aktiviteter i en afde-
ling, mens der i en anden afdeling er fokus på at italesætte ordningen over for be-
boerne. Der har netop været politisk debat på plejehjemmet, heri indgik også de-
bat om Klippekortsordningen. Ledelsen oplyser, at der er informationsmateriale til 
beboerne om ordningen ved indflytning. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen oplyser, at der er store udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Det 
er svært at finde kvalificerede medarbejdere, og pt. er der tre ubesatte sygeple-
jerskestillinger. Målet er to sygeplejersker i hver afdeling. Det er ligeledes vanske-
ligt at rekruttere social- og sundhedsassistenter. 

Der har været stor opmærksomhed på hygiejne under COVID-19 epidemien, og der 
er fortsat opmærksomhed på dette. Der er tilgængelig hånddesinfektion overalt på 
plejehjemmet, og beboerne støttes i at holde en god håndhygiejne. 

Plejehjemmet arbejder meget med at få gang i aktiviteter for beboerne efter epi-
demien. Aktivitetsmedarbejderne inddrager beboerne i valg af aktiviteter. Der er fx 
gymnastik og filmvisning, og der arbejdes med forskellige temaer. såsom fx ’Den 
kolde krig’. Der har endvidere været arrangeret valgdebat på baggrund af beboer-
nes ønsker.  

Udviklingssygeplejersken er tovholder på UTH-arbejdet. Ledelsen oplyser, at der 
arbejdes med en medicindoseringsproblematik i forhold til markering af dosetter til 
lige og ulige uger. Dette sker på baggrund af en utilsigtet hændelse, hvor medar-
bejderne ikke forstod forskellen på lige eller ulige uge. De utilsigtede hændelser 
følges op i ledergruppen, forbedringsteamet og på møder for de medicinansvarlige. 

Ledelsen oplyser, at der er tekniske udfordringer i CURA. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at ledelsen har fulgt op på anbefalingerne fra seneste tilsyn, og at der arbejdes med 
relevante emner i kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Der er sygeplejersker på alle afdelinger i dagvagt og en sygeplejerske på tværs af 
afdelingerne om aftenen. Der er ligeledes en social- og sundhedsassistent i alle af-
delinger i aftenvagt. Der videndeles via omsorgssystemet, på møde for medicinan-
svarlige på tværs af vagtlag og på personalemøder i afdelingerne. 

Der arbejdes med e-tavler, som giver et godt overblik i hverdagen. Der arbejdes 
ikke med triagering på plejehjemmet. 

I forhold til beboere med demens arbejdes der ud fra Tom Kitwoods teori om per-
soncentret omsorg. Der er uddannede demensvejledere på plejehjemmet, og udvik-
lingssygeplejersken er vidensperson for demens. Plejehjemmet har opstartet arbej-
det med BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) kort før som-
merferien, og de står foran opstart af beboerkonferencer. Der er organisatoriske 
overvejelser omkring tidspunkt for placering af beboerkonferencerne. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet skal have fokus på stemningen og relationerne.  

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje i seng ved to medarbejdere: 

Medarbejderne hilser pænt på beboeren og tiltaler beboeren ved navn. Beboeren 
har intet sprog. Medarbejderne taler i en respektfuld og venlig tone, og de er op-
mærksomme på beboerens kropssprog. 

Den ene medarbejder informerer beboeren undervejs, og medarbejderne bruger 
humor, fx i en situation om tøjvalg. 

Medarbejderne taler et par gange om beboeren i 3. person. Dette sker, imens 
medarbejderne planlægger beboerens påklædning. Tilsynet oplever, at det foregår 
på værdig vis, da fokus er på beklædningen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Medarbejderen, der serverer for beboerne, nævner beboerne ved navn under ser-
vering. Beboerne taler med medarbejderne om maden og om gårsdagens menu. 

En medarbejder sætter sig ved bordet, efter at maden er serveret. Medarbejderen 
taler med en beboer om emner, der interesserer beboeren. Andre beboere inddra-
ges ind imellem i samtalen. Hertil igangsætter flere beboere selv samtale, og 
stemningen er god. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter det tværfaglige samarbejde, og at BPSD-
indsatsen er igangsat som et led i kvalitetsarbejdet. 
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En anden medarbejder sætter sig og hjælper en beboer, der sidder skærmet ved 
et bord for sig selv. Beboeren kan ikke spise selv. Der foregår ingen dialog mellem 
beboeren og medarbejderen. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje i seng ved to medarbejdere:  

Medarbejderne fortæller tilsynet, at beboeren ikke kan give udtryk for egne øn-
sker og behov. Medarbejderne har et stort kendskab til beboeren, og plejen er til-
rettelagt ud fra beboerens vaner og rutiner.  

Undervejs i plejen italesætter medarbejderne deres handlinger løbende.  

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

En medarbejder spørger beboerne om, hvilken mad og hvor meget mad, de ønsker 
at spise. Senere spørger medarbejderen beboerne, om de ønsker mere mad. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje i seng ved to medarbejdere:  

Beboeren kan ikke deltage aktivt i plejen grundet funktionsnedsættelse. Der be-
nyttes vend-let-lagen under plejen, for at skåne beboeren i forbindelse med for-
flytningerne. Medarbejderne forsøger, særligt ved påklædningen, at motivere be-
boeren til at deltage i plejen, ved at italesætte deres kommende handlinger, så 
beboeren trods sin funktionsnedsættelse, får mulighed for at hjælpe til. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der er sat drikkevarer frem på bordet, som beboerne selv kan tage af. Maden tal-
lerkenserveres fra et rullebord, hvor medarbejderen øser maden op på en taller-
ken til hver beboere, og derved er der meget begrænset rehabiliterende tilgang 
under måltidet. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af den personlige pleje i seng ved to medarbejdere: 

Medarbejderne indleder plejeforløbet med at gøre alle remedier klar på et rulle-
bord, så der sikres et hensigtsmæssigt forløb uden unødige afbrydelser. Medarbej-
derne har på forhånd afstemt deres roller, så den ene medarbejder har den sty-
rende rolle under plejen. 

Ved den øvre pleje står medarbejderne på hver sin side af sengen. Den ene medar-
bejder vasker beboeren, og samtidig tørrer den anden medarbejder beboeren med 
et håndklæde. Beboeren, der ikke kan udtrykke sig, reagerer ved at gribe fat i 
begge medarbejdernes hænder og holde fast. Tilsynet drøfter efterfølgende med 
medarbejderne, at det ikke er hensigtsmæssigt, at begge medarbejdere udfører 
plejehandlinger samtidigt, da beboeren ikke kan rumme dette. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under observationsstudiet af plejen foregår på venlig og re-
spektfuld vis, samt at plejen tager udgangspunkt i medarbejdernes store kendskab til beboeren. 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen i forbindelse med måltidet generelt understøtter Det gode mål-
tid, mens der i ét tilfælde ingen dialog er mellem en medarbejder og den beboer, der modtager hjælp. 
Beboerne har indflydelse i forhold til den mad, der serveres for dem. Måltidets rammer giver en meget 
begrænset rehabiliterende tilgang. 
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Observationsstudie af frokostmåltid: 

Medarbejderen, der har ansvaret for servering af frokosten, er velorganiseret, og 
medarbejderen har alle remedier og mad inden for rækkevidde, før serveringen 
startes. 

Medarbejderens telefon ringer mange gange, mens maden serveres. Medarbejde-
ren svarer telefonen én gang.  

Afrydning efter maden foregår på et rullebord i spisestuen, hvor tallerkenerne 
skrabes rene i en plastspand foret med en pose, dette foregår tæt ved spisebor-
det, og mens beboerne stadig er til stede. 

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje i seng ved to medarbejdere: 

Beboeren har ikke ressourcer til at deltage aktivt i de praktiske opgaver. Medar-
bejderne foretager oprydning og sengeredning efter de gældende retningslinjer. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid:  

Ikke relevant. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje i seng ved to medarbejdere: 

Beboeren kan ikke deltage aktivt i plejen, grundet funktionsnedsættelse. 

Medarbejderne ifører sig korrekte værnemidler i form af forklæde og handsker og 
foretager vask af beboeren. Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke skifter 
handsker mellem øvre og nedre hygiejne. Efterfølgende håndteres både kørestol, 
lift og fjernbetjening til seng med urene handsker. Der sprittes ligeledes først 
hænder, da al plejen er færdig, og stuen skal forlades. 

Begge medarbejdere hjælper beboeren med påklædning, hvorefter beboeren liftes 
over i sin kørestol. Medarbejderne har hele tiden fokus på beboerens sikkerhed og 
komfort. 

Beboeren friseres siddende i sin kørestol og køres herefter til spisestuen, hvor be-
boeren hjælpes med indtagelse af morgenmad og medicin. 

Tilsynet observerer, at beboerens tænder ikke børstes, og tilsynet har efterføl-
gende en drøftelse med medarbejderne, der oplyser, at beboeren finder det me-
get ubehageligt og ikke vil samarbejde om dette. Der er beskrevet en indsats i for-
hold til mundhygiejne i samråd til omsorgstandplejen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

En beboer sidder alene ved et bord og modtager hjælp til at spise. Hjælpen gives 
ikke på korrekt faglig vis, da medarbejderen ikke informerer beboeren om, at 
skeen med maden kommer, så skeen i stedet presses mod beboerens lukkede 
mund.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne tilrettelægger plejen på en hensigtsmæssig måde.  

Tilsynet observerer, at begge medarbejdere udfører plejeopgaver samtidigt, hvilket ikke tager udgangs-
punkt i beboerens behov. 

Tilsynet vurderer, at arbejdsgangene under frokosten er velorganiserede, dog forstyrres medarbejderen 
flere gange af telefonen. 

Tilsynet vurderer, at afrydning efter frokost foregår på en mindre hjemlig måde.   
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Dette sker flere gange. Medarbejderen forsøger at give beboeren skeen i hånden. 
Medarbejderen forlader beboeren, mens beboeren stadig har mad på sin tallerken 
og øl i glasset. Beboeren forsøger at tage om glasset, men kan ikke selv drikke og 
spise. Tilsynet oplyses om, at medarbejderen hjælper en anden beboer i dennes 
bolig. Efter tilsynets spørgsmål, træder en anden medarbejder til og hjælper be-
boeren med at spise færdig på en faglig korrekt måde. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Der observeres en hyggelig morgenstemning, hvor beboere sidder og spiser mor-
genmad ved veldækkede borde. Beboerne vælger selv, hvad de vil spise, og de 
smører selv deres morgenmad. Der er en god stemning, og en beboer sidder med 
avisen og hygger sig længe med kaffen. 

Indretningen er afstemt efter målgruppen, og den indbyder til, at beboerne kan 
sætte sig i en lille krog og stadig følge med i det, der sker på fællesområdet. Flere 
steder ses demensdukker liggende fremme. Dagligstuerne er indrettet i varme far-
ver, og på fællesarealet ligger en avis på et lille bord, og på et andet bord står et 
skakspil fremme. På altanen og på fællesarealerne er der mange blomster og plan-
ter, og beboerne fortæller, at det er beboerne selv, der passer blomsterne. Pleje-
hjemmet har en have med en pavillon, som der er udsigt til fra alle etager. Flere 
beboere taler om haven under tilsynets besøg. 

Medarbejderne møder beboerne på en venlig og værdig måde. En beboer taler 
længe med en medarbejder om forskellige emner, der optager beboeren. Medar-
bejderen går ind i samtalen og bekræfter beboeren i dennes oplevelser. Medarbej-
deren takker for samtalen, og beboeren kvitterer.  

Medarbejderne er omkring beboerne, og de støtter ved behov. 

Tilsynet observerer, at medarbejderne banker på døren, før de træder ind i bebo-
ernes boliger. 

Sociale aktiviteter Flere steder på fællesarealerne observeres oversigter over de forskellige aktivi-
tetstilbud. Ud fra aktivitetsplanerne ses et varieret aktivitetstilbud tilpasset mål-
gruppen. Eksempelvis er der tilbud om gymnastik, kortspil, koncert, cykeltur, bio-
graf, gudstjeneste og besøgshund. 

En beboer kommer ind i dagligstuen og fortæller, at hun lige skal se, hvad der er 
på programmet i dag. Beboeren går hen og orienterer sig på opslagstavlen.  

Medarbejderne understøtter, at beboerne deltager i de forskellige tilbud. En med-
arbejder fortæller beboerne, at der er besøgshund i afdelingen på tilsynsdagen, så 
de har mulighed for at deltage i dette. 

Observationer af socialt samvær/aktiviteter: 

• En beboer sidder og spiser morgenmad. Beboeren fortæller, at han har 
fået serveret skøn havregrød. Der sidder en medarbejder ved siden af be-
boeren, og de to taler hyggeligt sammen. 

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurder, at den praktiske støtte og personlige pleje tager udgangspunkt i beboerens behov. Det 
er tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke overholder de gældende retningslinjer for korrekt hånd-
hygiejne. 

Tilsynet vurderer, at den personlige støtte til indtagelse af frokostmåltidet for en beboer ikke sker på 
en fagligt korrekt måde, samtidig afbrydes støtten til beboerens måltid inden, beboeren er færdig med 
at spise. 
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• En medarbejder fortæller en beboer, at han vil undersøge mulighed for, at 
beboeren kan komme ned og cykle i dag. Senere på formiddagen observe-
rer tilsynet, at beboeren træner på en cykel i plejehjemmets trænings-
rum. 
 

Tilsynet observerer en medarbejder, der forsøger at nøde en beboer til at spise.  

Beboeren takker nej til alt, hvad medarbejderen foreslår. På et tidspunkt viser be-
boeren interesse for medarbejderens egen mad, som er en smoothie. Medarbejde-
ren spørger beboeren, om hun gerne vil smage smoothien. Medarbejderen hælder 
lidt i et glas, som tilbydes beboeren. Beboeren smager let på denne, men ønsker 
ikke en mundfuld mere. Lidt senere tilbydes beboeren en portion havregrød, hvil-
ket beboeren takker ja til, hvis blot det er en meget lille portion. 

Tilsynet observerer, at en beboer hjælper en nabo til boligen ved at køre køresto-
len. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Alle beboerne beskriver, at de har det godt på plejehjemmet, og at de er trygge 
ved at bo der.  

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Jeg har altid sagt, at jeg ikke ville på plejehjem, men jeg er opereret i 
hoften – så nu skal jeg det, men det er nu rart at blive opvartet hele da-
gen”. 

• ”Man skal slet ikke bekymre sig om noget. Jeg har det godt her. Har man 
brug for hjælp – kan man få det. Her er, hvad jeg skal bruge”. 

• ”Jeg er glad for at bo her… Vi har det så frit og godt”. 

• ”Jeg føler mig tryg, fordi jeg ved, at der er nogen man kan få fat i hele 
tiden”. 

• ”Jeg er i hvert fald tryg og også glad for at bo her. Her er jeg mere social, 
end jeg var derhjemme”. 

Selvbestemmelse Beboerne oplever, at de har selvbestemmelse og medindflydelse på egen hverdag. 

Beboerne siger: 

• ”Jeg gør det, der passer mig, og medarbejderne er gode til at spørge, 
hvad jeg kunne tænke mig”. 

• ”Det føler jeg bestemt, at jeg har meget indflydelse på, fx kan man ved 
spisetider få maden bragt, hvis man en dag ikke ønsker at deltage”. 
 

En beboer oplyser at være glad for at kunne bestemme over egen bolig. Beboeren 
oplevede tidligere, at medarbejderne meget gerne ville rydde op i beboerens bolig 
hele tiden, men nu respekterer medarbejderne beboerens livsstil.  

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at indretningen og samværet på fællesarealerne bidrager til en hyggelig stemning. 
Tilsynet vurderer, at der kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til beboerne. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et varieret aktivitetstilbud, der er tilpasset målgruppen, og at 
medarbejderne inviterer beboerne til at deltage i disse. 
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Beboeren siger: 

• ”Jeg bor, som jeg godt selv vil bo, også selv om det kan være lidt rodet i 
andres øjne… Det er der ingen andre, der skal bestemme, og det har de 
forstået”. 

En beboer fortæller, at der lige har været besøg af politikere på plejehjemmet. 
Beboeren siger: 

• ”Dejligt lige at høre lidt om dem, så man kan træffe det rigtige valg. Jeg 
sagde til dem, at det er dårligt, der er så få medarbejdere om aftenen”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Generelt nævner beboerne, at de er tilfredse med kvaliteten af den tilbudte 
hjælp, og de fortæller, at der altid er mulighed for at få mere hjælp ved behov. 
To beboere oplyser, at det særligt er de faste medarbejdere, som de er tilfredse 
med, men at der kan være lidt udfordringer med vikarerne, særligt sprogligt.  

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”De faste medarbejdere er meget dygtige og professionelle, men vika-
rerne har endnu lidt at lære”. 

• ”Kvaliteten er meget god”. 
 

En beboer er træt, og tilsynet stiller derfor kun få spørgsmål. Tilsynet spørger be-
boeren, om hun kommer i bad en gang om ugen. Hertil svarer beboeren, at dette 
sker oftere. 

Beboerne oplever, at medarbejderne inddrager beboernes ressourcer i plejen, og 
at der bliver fulgt op på aftaler. 

Beboerne siger: 

• ”Jeg går selv i bad. Mine støttestrømper kan jeg ikke selv få af, men så 
kommer medarbejderne og hjælper mig”. 

• ”Jeg vasker mig selv”. 

• ”Ja, der er ikke noget at klage over”. 

En beboer fortæller, at beboeren opfordres til at gøre så meget som muligt selv – 
fx henter beboeren post i stueetagen.  

 

Generelt oplever beboerne, at medicinen gives rettidigt. Enkelte beboere får udle-
veret medicin til selvadministration. 

To beboere har dog oplevet udfordringer med medicingivning. En beboer har en 
sjælden gang måtte efterspørge sin morgenmedicin. En anden beboer nævner, at 
beboeren har oplevet udfordringer med at få sin parkinsonmedicin til tiden, hvilket 
har gjort beboeren utryg. Det er beboerens oplevelse, at der er taget hånd om 
dette. Tilsynet har drøftet problemstillingen med en medarbejder og ledelsen, og 
de redegør for en række initiativer, der sikrer beboerne medicin til tiden. 

Beboerne fortæller, at de ved, hvor de skal henvende sig, hvis de er utilfredse. 
Flere nævner, at der ikke er noget at klage over. 

De siger: 

• ”Jeg ville tale med min familie eller tale med min kontaktperson. Jeg har 
ikke brug for at klage”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever trivsel, tryghed og selvbestemmelse ved at bo på plejehjemmet. 
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• ”Jeg ville gå til min kontaktperson, det har jeg god erfaring for virker”. 

• ”Jeg ville benytte beboermødet, gå til min kontaktperson eller til afde-
lingslederen”. Beboeren fortæller, at der lige er opstartet beboermøde 
igen (efter COVID-19 epidemien), hvor man kan komme til orde. 

En beboer nævner, at beboeren ville gå til sygeplejersken. Beboeren siger:  

• ”Sygeplejersken kan jeg sige alting til”. 

Observation Tilsynet observerer, at alle beboerne fremstår soignerede, svarende til beboernes 
ønsker og livsstil. Beboernes boliger er ligeledes rene og ryddelige, og også disse 
svarer til beboernes ønsker og livsstil. I ét tilfælde ses en kørestol, der trænger til 
rengøring. 

Kontinuitet i støt-
ten 

 

Beboerne oplever generelt kontinuitet i plejen og nævner, at de har en fast kon-
taktperson eller et fast team af medarbejdere, der kommer hos dem. Flere bebo-
ere oplever, at medarbejderne generelt ved, hvad der skal gøres hos dem, og at 
aftaler overholdes. 

Flere beboere nævner dog, at der er mange vikarer på plejehjemmet, særligt i 
weekenden, og to beboere har en opfattelse af, at det skyldes en del sygdom 
blandt personalet. En beboer bemærker, at medarbejderne bliver påvirkede og 
stressede i weekenderne.  

Beboerne siger: 

• ”Jeg har en kontaktperson. Jeg kender dem, der kommer ind til mig. Men 
jeg møder mange forskellige ude på fællesarealerne”. 

• ”Det er nogenlunde de samme, der kommer og hjælper mig. I dag er her 
vist en afløser”. 

• ”Min kontaktperson er enestående”.  

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboerne oplever, at medarbejderne taler i en pæn og høflig tone. 

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”Jeg har fundet ud af, at man skal smile til dem – i stedet for at skælde 
dem ud”. 

• ”Der bliver altid talt pænt til os”. 

• ”Min kontaktperson er fyldt med humor og har en smittende latter”. 

• ”Ja, tonen er god – der er en sjov jargon i afdelingen… Vi kan godt være 
lidt uartige, men kun på den sjove måde”. 

 

Beboerne oplever, at medarbejderne respekterer deres privatliv og personlige 
grænser. En beboer fortæller, at der tidligere var ”et rend af forskellige menne-
sker” i beboerens bolig, men at dette hurtigt blev ændret, da beboeren nævnte 
det for sin kontaktperson. Nu oplever beboeren, at medarbejderne er gode til at 
informere om fx vinduespudser og rengøring i boligen, så beboer ikke bliver over-
rasket.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med den pleje og støtte de modtager. Beboerne op-
lever, at medarbejderne støtter dem i at anvende egne ressourcer.  

Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje og støtte, som de har behov for. 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever kontinuitet i plejen, dog oplever beboerne, at det kan 
give udfordringer, når der er vikarer på arbejde - dette særligt i weekenderne. 
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En anden beboer nævner desuden, at medarbejderne altid banker på døren, og de 
respekterer, når beboeren har besøg. 

Beboerne fortæller, at de er meget tilfredse med aktivitetstilbuddene, og flere 
beboere roser aktivitetsmedarbejderne. 

 

Beboerne siger: 

• ”Vi går til stolegymnastik to gange om ugen – det er dejligt – der er fore-
drag og film”. 

• ”Jeg kan slet ikke undvære aktiviteterne”. 

• ”Jeg er særligt glad for banko, og det ved personalet, så de sørger altid 
for at få mig af sted”. 

En beboer viser tilsynet en liste over aktivitetstilbud, både de faste ugentlige akti-
viteter og denne uges aktiviteter. Beboer fortæller i detaljer om de gode tilbud og 
om haven og altanen. En svagtseende beboer oplyser, at beboeren er meget glad 
for lydbøger. 

Flere beboere oplyser, at weekenderne er meget stille, og at der ingen aktiviteter 
er. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Tre beboere har erfaring med overgangen mellem plejehjemmet og hospital, for 
resten af beboerne er emnet ikke aktuelt. 

En beboer oplyser, at beboeren har været til undersøgelse på hospitalet, og bebo-
eren blev ledsaget af en medarbejder fra plejehjemmet. Det synes beboeren var 
udmærket. En anden beboer er netop blevet udskrevet fra hospitalet, og beboeren 
fortæller, at:  

• ”Det var så skønt at komme hjem igen. Jeg mødte glade medarbejdere”. 

Beboeren fortæller flere gange tilsynet, at hun er meget glad for at komme hjem 
igen, da det var en lidt ubehagelig oplevelse at være indlagt. Beboeren tror helt 
sikkert, at medarbejderne ved, hvad beboeren har været igennem. Beboeren for-
tæller, at beboeren stadig har det dårligt og ikke helt har styr på tingene. Beboe-
ren føler tryghed ved at vide, at medarbejderne hjælper og har styr på planen. 

Alle beboerne har en oplevelse af, at medarbejderne har et godt samarbejde med 
deres læge, og at medarbejderne er godt orienteret om beboernes planer. 

Beboerne har følgende udsagn:  

• ”Der er stuegang hver tirsdag, hvor jeg kan tale med lægen, og hvor læ-
gen taler med personalet – det fungerer fint”. 

• ”Der er godt styr på det – lægen kommer forbi hver uge og taler med 
dem… det er meget trygt”. 

• ”Lægen kommer én gang om ugen, og man bliver kaldt ud, hvis der er no-
get, man skal tale om. Medarbejderen sidder med spørgsmål til lægen”. 

• ”De er godt informeret”. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en respektfuld og venlig kommunikation fra medarbejderne, og 
at medarbejderne respekterer deres privatliv og personlige grænser.  

Tilsynet vurderer, at tilbuddet om samvær og aktivitet er tilpasset målgruppen, og at beboerne er me-
get tilfredse med disse tilbud, dog nævner beboerne, at der er meget stille i weekenderne, og ingen 
aktivitet. 
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En beboer fortæller, at det primært er sygeplejerskerne eller social- og sundheds-
assistenterne, der er inde i det helbredsmæssige, og at de har været behjælpelige 
med at kontakte fx hospitalet, hvis beboeren har været i tvivl om noget, eller hvis 
det blev vurderet, at der skulle ændres i den medicin, som hospitalet står for. 

To beboere nævner, at de særligt er glade for ordningen med, at medarbejderne 
på plejehjemmet doserer og bestiller medicinen.  

Beboerne siger:  

• ”Personalet bestiller min medicin, og jeg er meget glad for denne ordning 
– det fungerer bare”. 

• ”Personalet har styr på det, og de bestiller selv, når der mangler – jeg er 
meget glad for at være sluppet for den del, da jeg ikke kunne overskue 
det til sidst”. 
 

En beboer oplever ikke, at medarbejderne altid videregiver relevante oplysninger 
til de øvrige medarbejdere. Tilsynet drøfter dette med afdelingslederen, der ople-
ver, at der er et stort fokus på beboeren og dennes behov, men at beboeren nemt 
kommer til at føle sig tilsidesat. Det er afdelingslederens oplevelse, at beboeren 
stemningsmæssigt er på vej op, og at beboeren sjældnere føler sig tilsidesat eller 
overset. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider 

 

 

Generelt giver alle beboerne udtryk for, at de er tilfredse med maden. 

Beboerne siger: 

• ”Maden kommer på et fad, så jeg selv kan vælge. Den varme mad kan vi 
ikke selv vælge, men jeg spiser det meste”. 

• ”Maden er dejlig. Det er fin mad, vi får”. 

• ”Den er jævnt god, men det er meget gammeldags retter vi får – der er 
begyndt at komme lidt mere variation med flere grøntsager - det er dej-
ligt” 

• ”Det er ikke lige det, man er vant til at få, det er nogle andre retter - de 
er mere moderne, men ellers er det udmærket”. 

En beboer er lidt utilfreds, da beboeren mener, at der alt for ofte er retter med 
farsbrød, og at maden er meget fed. Beboeren savner lidt sundere alternativer el-
ler retter med flere grøntsager i, og beboeren ønsker også mere frugt tilgængeligt 
i afdelingen. Beboeren siger:  

• ”Man skal næsten bruge kniv og gaffel for at kunne spise sovsen, den er 
alt for tyk, og fyldt med fløde – man bliver jo kuglerund”. 

En anden beboer nævner, at der mangler groft brød og fortæller, at beboeren selv 
køber groft brød. 

Seks ud af otte beboere oplever, at de kan komme med ønsker til maden, og at 
der bliver lyttet til deres ønsker.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med overgangen mellem hospitalet og plejehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at beboerne føler sig godt modtaget, når de kommer hjem fra hospitalet, og at med-
arbejderne er informerede, har overblik over beboernes helbredsmæssige situation, samt at der finder 
et godt tværfagligt samarbejde sted. 
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De siger: 

• ”Det er dejlig mad, der er selvfølgelig altid noget, man ikke spiser, fx fisk 
eller indmad, men så får vi noget andet”. 

• ”Man kan tale med køkkenet, hvis man har et ønske”. 

• ”Der var eksempelvis en, der ikke kunne lide fisk, og så fik beboeren bare 
stegt flæsk i stedet – det synes jeg er godt”. 

• ”Jeg har nævnt for medarbejderne, at jeg savner mere frugt og grønt, og 
de siger, at de fortæller det videre til køkkenet” 

En beboer mener ikke, at man kan komme med ønsker til maden. 

De beboere, der spiser deres mad ude i spisestuen, har forskellige oplevelser af 
stemningen i forbindelse med måltidet. Fire beboere oplever, at det er hyggeligt, 
og at der er god stemning i spisestuen, mens tre beboere har en oplevelse af, at 
der er meget stille. 

De siger:  

• ”Når man spiser, taler man ikke så meget sammen, men det gør vi bagef-
ter, når vi drikker kaffen. Vi taler om vind og vejr”. 

• ”Der er meget stille omkring måltiderne. Der sidder medarbejdere med 
ved bordene. Nogle gange prøver medarbejderne at holde en dialog i 
gang”. 

• ”Det er hyggeligt, fordi jeg sidder med min gruppe, men det kommer nok 
lidt an på, hvem man sidder ved siden af”. 

• ”Der er hyggeligt i spisestuen, og der er faste pladser”. 

En beboer oplever, at der ikke er så mange at tale med, da beboeren har en ople-
velse af, at mange af de øvrige beboere har en demenssygdom. En anden beboer 
ønsker ikke at spise sammen med de andre, da beboeren mener, at mange af de 
andre er så dårlige, at beboeren bliver trist af at se dette. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne oplyser, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på hygiejne. Herunder 
anvendelsen af værnemidler og en øget opmærksomhed på håndhygiejne. Fx har 
udviklingssygeplejersken udført test af medarbejdernes håndhygiejne med UV-lys-
kasse.  

Der arbejdes også med at sikre trivsel for beboerne, så beboerne støttes til at del-
tage i aktiviteter. Der er tilbud om aktiviteter i hverdagene, og alle beboerne 
modtager tilbud, der er individuelt tilpasset. En aktivitetsmedarbejder udfører 
også en-til-en aktivitet for beboere med demens. 

Der udføres medicinaudit hver 4. uge, og der er fokus på sikkerhed omkring medi-
cinhåndteringen. Alle afdelinger har en medicinansvarlig, der fungerer som nøgle-
person. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med madens kvalitet. Én beboer synes, at maden er 
for fed, og beboeren savner flere grøntsager.  

Tilsynet vurderer, at alle beboere, fraset to, oplever mulighed for medinddragelse i menuvalg, og de 
oplever, at der bliver lyttet til deres ønsker. Det er tilsynets vurdering, at der er divergerende holdnin-
ger til stemningen ved måltidet. 
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I forhold til den sundhedsfaglige dokumentation er der nedsat en arbejdsgruppe, 
der undersøger, hvilke områder der kan skabes forbedringer omkring. Dette sker 
ud fra udviklingssygeplejerskens indsamlede data. 

Der er kommet e-tavler på plejehjemmet, og implementering er i gang. Det er lidt 
forskelligt, hvordan tavlerne anvendes på afdelingerne, fx anvendes tavlen på en 
afdeling, til at gennemgå beboernes status om morgenen. På en anden afdeling er 
det ikke muligt at anvende tavlen til dette formål pga. pladsproblemer.  

Der er fokus på beboernes kost og vægt. Der udføres vejning og indsats efter gæl-
dende retningslinjer, og der arbejdes ud fra handlingsanvisningen for vejning. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  For at sikre en respektfuld og ligeværdig kommunikation med beboerne beskriver 
medarbejderne vigtigheden i at: 

• Medinddrage beboeren. 

• Respektere selvbestemmelsesretten. 

• Der bankes på døren, inden man træder ind i boligen. 

• Beboeren kan forstå, hvad man siger. 

• Møde beboeren i øjenhøjde. 

• Respektere individuelle hensyn – nogle beboere er til humor. og andre be-
boere foretrækker en mere rolig kommunikation. 

• Kigge på beboeren under samtale. 

• Udvise en rolig adfærd. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at de ved indflytningen taler med beboeren om, hvordan 
beboeren ønsker at modtage hjælp til personlig pleje, og til livet på plejehjem-
met. Dette sker ved en indflytningssamtale og i den daglige kontakt. Der er kon-
taktpersonsordning på plejehjemmet, så medarbejderne kender de enkelte bebo-
ere rigtig godt. Pårørende informeres om beboerens sundhedsmæssige tilstand 
med samtykke fra beboeren. 

Medarbejderne beskriver, hvordan de understøtter beboernes selvbestemmelse, og 
at beboernes valg respekteres. Dette fx, hvis en beboer ikke ønsker pleje af en 
mand. I visse situationer benyttes faglige argumenter, hvis beboerens ønsker stri-
der imod helbredsmæssige hensyn. Beboernes medindflydelse understøttes blandt 
andet ved, at medarbejderne har et godt samarbejde med køkkenet, og de kan vi-
deregive ønsker på beboerens vegne. Der afholdes også beboermøde, hvor bebo-
erne kan komme til orde. 

Klippekortsordningen anvendes, og der tages udgangspunkt i beboernes ønsker. 
Klippekort bruges fx på ture ud af huset. Afholdelse af klip registreres i Cura. 

Rehabilitering Medarbejderne redegør for, hvordan beboerne gør mest muligt selv i forhold til 
personlig pleje og praktiske opgaver med støtte og vejledning fra medarbejderne. 
Der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, og der tages udgangspunkt i bebo-
erens ressourcer. Der arbejdes med guidning, motivation og støtte ved selv de 
mindste hverdagsaktiviteter. 

Der er tilbud om træning til alle beboere, og der er beboere, der har ordineret 
træning ved ergo- eller fysioterapeut. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for kvalitetsarbejdet på plejehjemmet.  
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Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at der ved udskrivelse fra hospital sikres sammenhæng i 
forløbet ved at orientere sig i epikrise eller udskrivningsrapport. Der er også ofte 
telefonisk kontakt med hospitalet. Medarbejderne dokumenterer herefter i Cura, 
opdaterer medicinen og informerer kolleger om evt. ændringer. 

Viden om beboernes forløb deles ved tværfaglige konferencer. De faglige ressour-
cer anvendes på tværs af afdelingerne, og ved behov for sygeplejefaglig bistand 
kontaktes akutteamet. Der er også ugentligt besøg af plejehjemslægen. 

Medarbejderne inddrager andre fagpersoner, og der følges op på beboernes udfor-
dringer, når dette er nødvendigt. Medarbejderne oplever generelt et godt tværfag-
ligt samarbejde på plejehjemmet, og de prøver ligeledes at skabe fællesskaber for 
beboerne på tværs af afdelinger ud fra beboernes interesser og kognitive formåen. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne oplyser, at det i forhold til at skabe tryghed for beboeren er vigtigt 
med kontinuitet i medarbejdergruppen, faste rutiner, hyggelige måltider, en hu-
moristisk tone, en anerkendende tilgang, fysisk kontakt, at man hilser på bebo-
erne, samt at man overholder aftaler, der er indgået med beboerne. 

Beboernes sikkerhed understøttes ved at arbejde forebyggende og sundhedsfrem-
mende med fx forebyggelse af urinsvejsinfektion, fald og tryksår. Medarbejderne 
beskriver faglig korrekte og systematiske arbejdsgange, der understøtter indsat-
serne. Medarbejderne anvender TOBS, når en beboer er utilpas eller har ændret 
adfærd eller tilstand. 

Medarbejderne kan redegøre for faglig korrekt medicinadministration, og de un-
derstreger vigtigheden af, at se medicinen indtaget. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
indsatser efter 

Dagsplanen for plejeopgaver tilrettelægges af afdelingssygeplejerske eller medi-
cinansvarlige dagen før og fordeles efter kompleksitet i opgaven og kompetencer i 
medarbejdergruppen. Før plejen sikres det, at alle remedier er til rådighed.  

Medarbejderne kan blive forstyrret af telefonen, dette især når man er medicinan-
svarlig.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres respektfuld kommunikation 
og adfærd. 

Tilsynet vurderer, at der er fokus på beboernes selvbestemmelsesret og indflydelse i den personlige 
pleje og støtte, som udføres med en rehabiliterende tilgang. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for det tværfaglige samarbejde både internt og eks-
ternt i forhold til at sikre den rette pleje og støtte til beboerne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

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

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende måde kan redegøre for, hvorledes der 
sikres overholdelse af gældende retningslinjer ved udlevering af medicin. 
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Servicelo-
ven/Sundhedslo-
ven 

 

Medarbejderne drøfter i dagligdagen, at man ikke skal forstyrre hinanden unødigt 
under plejen. Hvis der er behov for to medarbejdere i plejen, laves der aftaler 
om, hvornår man mødes til den fælles pleje.  

Hvis der observeres ændringer hos en beboer, tilkaldes altid en social- og sund-
hedsassistent eller sygeplejerske. Det aftales, om der skal måles værdier.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne dokumenterer, når der er behov for det. Ofte er der bedre tid om 
eftermiddagen til at udføre dokumentationen, men der skelnes mellem den akutte 
dokumentation og den dokumentation, der kan vente. Medarbejderne når altid at 
dokumentere det nødvendige. Medarbejderne kan hente hjælp og sparring til do-
kumentationsarbejdet hos en nøgleperson eller sygeplejersken. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne anvender VAR og KK-net for at opnå den nyeste viden. En medar-
bejder, der for nyligt er blevet vejleder for elever, oplever at anvende instrukser 
og vejledninger meget mere i denne sammenhæng. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at besøgsplanen skal udarbejdes efter beboerens ønsker 
og behov, og at planen tager udgangspunkt i beboerens funktionsniveau og ressour-
cer. Planen beskriver, hvad beboeren selv kan, og hvad medarbejderne skal give 
støtte til. Besøgsplanen deles op i forskellige opgaver, såsom fx pleje og måltider. 

Det er kontaktpersonen, der udarbejder planen, mens aften- og nattevagt udfylder 
for deres vagtlag. Planen gennemgås minimum hver 3. måned, men den ændres lø-
bende ved behov. Besøgsplanen skal udarbejdes handlevejledende, så alle medar-
bejderne i princippet kan yde støtte og hjælp til beboeren. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Der udarbejdes handlingsanvisninger til sundhedslovsydelser, som fx medicin, blod-
tryk og sårpleje. Det er en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, der ud-
arbejder handlingsanvisningerne. Handlingsanvisningen anvendes, hvis der er tale 
om en beboer, som man ikke kender, eller en ydelse man ikke har udført længe. 
Medarbejderne fortæller, at jo mere de anvender og læser en handlingsanvisning, 
jo bedre bliver de også til at skrive en. Medarbejderne oplever, at anvisningerne 
indeholder de nødvendige oplysninger. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange ved den personlige pleje og 
dokumentationsarbejdet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for anvendelsen af instrukser og vejledninger.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for besøgsplanerne og handlingsanvisningerne, samt 
hvorledes de anvendes i hverdagen. 
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Beboerne fortæller tilsynet, at der er meget stille i weekenderne. På tilsynets 
spørgsmål til dette oplyser medarbejderne, at det er rigtigt, og at det skyldes den 
reducerede bemanding. Fokus er i stedet på social hygge, og ofte sættes der en 
film på, der gås ture i haven, eller der gøres lidt ekstra ud af kaffetid.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering – Ingen særskilt vurdering 

Tilsynet henviser til punkt 3.3.3. 
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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 

Vi har ingen bemærkninger til rapporten. 

  

  

Med venlig hilsen  

Iben Børgesen 

Forstander 

Verdishave 
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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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