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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 tilsynsbesøg hos beboerne. For hvert mål foretager de 
tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede 
vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

Birgitte Hoberg Sloth  Gitte Ammundsen 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 4190 0406 
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: gia@bdo.dk  
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Rosenborgcentret, Rosengade 1, 1309 København K 

Leder: Lotte Alsløw 

Antal boliger: 84 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 23. marts 2021 (Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2020) 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Observationsstudie  

• Fokusemne 

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med 4 medarbejdere (3 social- og sundhedsassistenter, 1 sygeplejerske) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, manager og sygeplejerske 

Margit Kure, Senior manager, sygeplejerske, MHM 

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Rosenborgcen-
tret. Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet målrettet med at følge op på anbefalinger fra sidste års 
tilsyn. Der arbejdes med emner, der medvirker til at styrke og udvikle kvalitetsarbejdet. Tilsynet vurderer, 
at indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- og problemområder, og at organiseringen understøt-
ter det systematiske kvalitetsarbejde på plejehjemmet. 

 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen i observationsstudierne er anerkendende og respektfuld. Beboernes 
selvbestemmelse og medindflydelse sikres under hjælpen, og der arbejdes målrettet med udgangspunkt i 
den rehabiliterende tilgang. Det er tilsynets vurdering, at observationsstudierne er velorganiserede og til-
rettelagt på en hensigtsmæssig måde, uden unødige afbrydelser eller forstyrrelser. Hjælpen til personlig 
pleje og praktiske opgaver udføres generelt på meget tilfredsstillende vis, og der tages højde for beboers 
individuelle behov. Det er dog tilsynets vurdering, at der i et tilfælde ikke udføres korrekt skift af handsker. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets indretning giver mulighed for aktivitet og socialt samvær, men at der 
på tilsynsdagen foregår få aktiviteter og socialt samvær. 

 

Tilsynet har talt med otte beboere og vurderer herudfra, at beboerne generelt oplever livskvalitet, selvbe-
stemmelse og tryghed i deres hverdag, men at deres kendskab til klippekortet er sparsomt. Det er tilsynets 
vurdering, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af den pleje og støtte, som de modtager. To 
beboere oplever dog, at forskellige praktiske opgaver ikke altid udføres som aftalt.  

Beboerne er soignerede og veltilpasse, men det er tilsynets vurdering, at hjælpemidler hos tre beboere 
fremstår snavset.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever kontinuitet i den hjælp, de modtager. Beboerne oplever en 
god og respektfuld dialog og en tilfredsstillende kontakt til medarbejderne. Det er tilsynets vurdering, at 
beboerne har lidt forskellige oplevelser af aktivitetstilbuddet, som har været naturligt begrænset i tiden 
med COVID-19. 

Tre af beboerne har erfaring med at deltage i organisatorisk borgerinddragelse, og det er tilsynets vurdering, 
at beboerne oplever gode overgange og samarbejde mellem hospital, læge og plejehjem. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til fokusområder i kvalitetsarbejdet på plejehjemmet og 
fagligt reflekteret kan redegøre for disse. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for respektfuld 
kommunikation, beboernes selvbestemmelse samt rehabilitering i leveringen af pleje, omsorg og praktisk 
hjælp. Medarbejderne har relevant fokus på det tværfaglige samarbejde. Det er tilsynets vurdering, at 
medarbejderne er fagligt reflekterede i forhold til, hvordan der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne, 
og at de på tilfredsstillende vis kan redegøre for korrekt medicinadministration. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange omkring plejen og dokumenta-
tionen. Medarbejderne er bekendte med, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. Tilsynet vurderer, 
at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger, og at arbejdsred-
skaberne anvendes som tiltænkt. 
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Fokusområdet – Ernæring: 

Det er tilsynets vurdering, at en beboer mangler tilbud om ernæringsscreening ifølge Instruks for Arbejds-
gangen til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats. For begge beboere mangler angivelse af 
beboers kostform i journalen. Det er tilsynets vurdering, at beboernes vægtøgninger ikke understøttes til-
strækkeligt i dokumentationen.  

Tilsynet vurderer, at der er udfyldt generelle oplysninger og helbredstilstande for beboerne i forhold til 
ernæring. En beboers helbredstilstand mangler opdatering, svarende til beboers nuværende situation. Der 
er udfyldt handlingsanvisning for vejning for en beboer, og en handlingsanvisning kan afsluttes. Tilsynet 
vurderer, at besøgsplanerne kan udfoldes yderligere i forhold til beboernes mad og drikke. 

 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange, der understøtter overdragelse af oplysninger på tværs af 
faggrupper, og for hvordan relevante faggrupper involveres i problemstillinger omhandlende beboernes er-
næringsmæssige problemstillinger. Medarbejderne har kendskab til køkkenets sortiment og de forskellige 
kostformer samt forståelse for, hvorledes tilbuddet tilpasses den enkelte beboers behov. Tilsynet vurderer, 
at medarbejderne har kompetence til at udføre ernæringsscreening og vurdere screeningsresultatet, og at 
medarbejderne samarbejder og sparre med relevante faggrupper om ernæringsindsatsen. Det er tilsynets 
vurdering, at medarbejderne ikke kender til ”Instruks for Arbejdsgangen til indsatserne ernæringsscreening 
og ernæringsindsats”, men at de kan italesætte handlinger, som er i overensstemmelse med instruksen. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres individuelle tilbud om mad. En beboer har 
en bekymring i forhold til en vægtøgning, som i journalen er beskrevet som et mål for beboer. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejecen-
tret:  

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der under observations-
studierne i et tilfælde ikke udføres korrekt skift 
af handsker. 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat sikres fagligt fokus 
på de hygiejniske retningslinjer, herunder korrekt 
skift af handsker i forbindelse med personlig pleje. 

 

Tilsynet bemærker, at to beboere oplever, at 
forskellige praktiske opgaver ikke altid udføres 
som aftalt. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at beboerne til en-
hver tid modtager den nødvendige hjælp og støtte 
til praktiske opgaver.  

 

Tilsynet bemærker under observationsstudiet og 
beboerinterview, at i alt tre hjælpemidler ikke 
fremstår tilstrækkeligt rengjort. 

 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at 
sikre tilstrækkelig rengøring af hjælpemidler. 

Tilsynet bemærker, at en beboer ikke er tilbudt 
ernæringsscreening, samt at beboers kostform 
ikke fremgår tydeligt af dokumentationen. 

 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at alle beboere til-
bydes ernæringsscreening i forhold til ”Instruks - 
Arbejdsgangen til indsatserne ernæringsscreening 
og ernæringsindsats”. 

Tilsynet anbefaler ligeledes, at beboernes kostform 
fremgår tydeligt af dokumentationen. 
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Tilsynet bemærker, at dokumentationen har 
mangler i forhold til beboernes ernæring, herun-
der at der mangler opdatering, og at besøgspla-
nerne ikke er handleanvisende beskrevet i forhold 
til beboers ressourcer og behov for støtte til er-
næring, mad og måltider.  

Tilsynet bemærker samtidig, at medarbejderne 
under interview redegør relevant for arbejdet 
med beboernes ernæring. 

 

Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på, at bebo-
ernes ernæring, mad og måltider beskrives individu-
elt og handleanvisende i besøgsplanerne, således at 
besøgsplanerne kan anvendes som et værktøj i støt-
ten til beboerne. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke ken-
der til ”Instruks for Arbejdsgangen til indsatserne 
ernæringsscreening og ernæringsindsats”. 

Tilsynet anbefaler, at medarbejdernes kendskab sik-
res i forhold til ”Instruks for Arbejdsgangen til ind-
satserne ernæringsscreening og ernæringsindsats”. 
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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 redegør for opfølgning på anbefalinger fra sidste års tilsyn, hvor der i for-
hold til at sikre det gode måltid er gennemført undervisning med fokus på at skabe 
ro, tryghed og en god kommunikation under måltidet. Ledelsen beskriver, at der 
blev indført forskellige tiltag, fx at maden blev serveret fra fade på bordene, så be-
boerne selv kunne tage maden. Situationen med COVID-19 har udfordret måltidet, 
hvor det i dag er medarbejderne, der anretter og serverer maden. 

For at sikre samvær og aktiviteter har plejehjemmet ansat en aktivitetsmedarbej-
der, flex-medarbejdere og en kort aftenvagt, som alle bidrager til fælles aktivite-
ter. Som led i at sikre aktiviteter på afdelingsniveau laves daglige planer, hvor 
medarbejderne selv byder ind med aktiviteter. COVID-19 har bevirket, at aktivite-
ter gennemføres en-til-en eller i mindre grupper, som fx højtlæsning. Ledelsen har 
forskellige overvejelser i forhold til aktiviteterne når restriktionerne ophører. 

I forhold til anbefaling på en konkret beboer er der ledelsesmæssigt fulgt op på de 
specifikke hændelser. Videre er der implementeret medicinvogne, hvor medicinen 
er tydelig adskilt. Der er også gennemført undervisning i anlæggelse af kompressi-
onsforbinding, og alle nyansatte sikres fortsat en systematisk oplæring, hvor de 
blandt andet modtager kompetencebevis, inden de varetager medicinhåndtering. 

Ledelsen beskriver, at rengøring af hjælpemidler kræver kontinuerlig opfølgning, 
men at plejehjemmet er godt på vej. Der er indført flere tiltag for at gøre opgaven 
nemmere for medarbejderne. Der er fx installeret brusere, som sikrer gode ar-
bejdsstillinger, og der er lavet små kurve med sæbe og børste. Rengøring af hjæl-
pemidler italesættes som kontaktpersonens ansvar. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen italesætter medicin og hygiejne som fokusområder i kvalitetsarbejdet. I 
forhold til hygiejnen er der fx trænet af- og påtagning af værnemidler og håndhygi-
ejne. Der er indført ”Corona-kasser”, som anvendes ved udbrud, og der er arbejdet 
med forskellige grader af zoneopdeling. Der har været en god kontakt til og et godt 
samarbejde med de pårørende, hvor der er udsendt ugentlige informationsmails og 
faste tidsrum for telefonisk kontakt.  

På medicinområdet er der, ud over indførelsen af medicinvogne, arbejdet med at 
sikre korrekt opbevaring samt systematik og ro under dispenseringen. Der udføres 
egenkontrol ud fra et skema, og der er netop genoptaget fast auditering.  

Ledelsen fortæller, at der er arbejdes systematisk med den sundhedsfaglige doku-
mentation ud fra et årshjul, hvor hver måned har et område. Rammerne for den sy-
geplejefaglige dokumentation er ændret, så sygeplejerskerne har et kontor samt 
faste dage og tidsrum, hvor de udfører dokumentationen. 

Der er arbejdet med demens, hvor BPSD er ved at blive implementeret. Hver afde-
ling har flere demensvejledere, og demensvidenspersonen arbejder systematisk 
med indsatsen. Der er opstartet BPSD-konferencer, hvor videnspersonen deltager, 
og demensvejlederne gennemgår beboere med demens fast en gang om ugen. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet målrettet med at følge op på anbefalinger fra sidste 
års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med emner, der medvirker til at styrke og udvikle 
kvalitetsarbejdet. 
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Mål 2: Indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- eller problemområder 

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Ud over indsatser med hygiejne, medicin- og dokumentation arbejdes der med fald-
forebyggelse, hvor sygeplejerskerne udfører faldudredning.  

Kvalitets- og udviklingssygeplejersken sagsbehandler på de utilsigtede hændelser og 
afholder faglige udviklingsmøder, hvor læring og konkrete hændelser drøftes, hertil 
udføres der også hændelsesanalyser. På baggrund af læring fra de utilsigtede hæn-
delser er der gennemført forskellig undervisning, blandt andet ved en farmaceut. 
Der er også undervist i inhalationsmedicin og gennemført arbejdsgangsbeskrivelser. 
Forebyggelse af urinvejsinfektioner var et fokusområde inden COVID-19 ud fra for-
bedringsindsatsen. Her har fx været en indsats omkring rette blestørrelse. 

Situationen med COVID-19 beskrives af ledelsen som værende gået godt, hvor ple-
jehjemmet undgik smittede beboere frem til udgangen af december 2020. 

 

 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet har den 1. marts 2020 fået ny forstander. Herudover er plejehjem-
met organiseret med forskellige faggrupper, herunder sygeplejersker, social- og 
sundhedsmedarbejdere, en aktivitetsmedarbejder og en pædagog. 

Kvalitetsarbejdes understøttes af de daglige møder kl. 8 og kl. 11, hvor beboere og 
indsatser drøftes. Der arbejdes med triagering ud fra e-tavler, hvor terapeuterne 
deltager, så snart COVID-19 tillader det.  

Der afholdes tværfaglige konferencer med fast dagsorden, hvor beboer og dennes 
pårørende deltager. Herudover deltager kontaktperson, sygeplejerske og eventuelle 
ressourcepersoner.  

Der arbejdes med forbedringsmodellen, hvor der gennemføres auditering på for-
skellige områder, herunder den sundhedsfaglige dokumentation. Der afholdes faste 
udviklingsmøder, hvor sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne gen-
nemgår data med henblik på udviklingsområder, og der gennemføres forskellig un-
dervisning. Kvalitets- og udviklingssygeplejersken afholder også faste møder med 
henholdsvis sygeplejerskerne og med social- og sundhedshjælperne, hvor der også 
undervises, og hvor der er mulighed for at byde ind med emner. 

Der afholdes kvalitetsudviklingsmøder på ledelsesniveau, og ledelsen beskriver, at 
der er en naturlig opmærksomhed på videndeling og læring i hele huset.  

 

 

Mål 4: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet er bedt om at lægge særligt mærke til, hvordan tonen generelt er i afde-
lingerne? 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- og problemområder. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter det systematiske kvalitetsarbejde på plejehjemmet. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Medarbejder taler under hele forløbet til beboer i en rolig, venlig og anerkendende 
tone. Beboer er selv aktiv i dialogen og stiller spørgsmål, og den gensidig dialog 
mellem medarbejder og beboer vidner om, at beboer og medarbejder har et godt 
kendskab til hinanden. Medarbejder fortæller løbende beboer om, hvad der skal 
ske. Beboer og medarbejder bidrager begge til en god og munter stemning. 

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje i sengen udført af to medarbejdere: 

Begge medarbejdere hilser venligt på beboer, som ligger roligt i sengen. Beboer er 
præget af sin demens og svarer tilbage på engelsk. Medarbejderne taler i en rolig 
og venlig tone, der anvendes berøring og sikres øjenkontakt.  

Dialogen under plejen er sparsom, hvor medarbejderne er opmærksomme på at 
italesætte de handlinger, der udføres over for beboer. Der kommunikeres i korte 
sætninger, og der anvendes pauser for at sikre, at beboer har forstået budskabet. 
Medarbejderne er opmærksomme på deres kropssprog og mimik i kommunikatio-
nen, hvor tilgangen er rolig, anerkendende og positiv.  

Dialogen mellem medarbejderne under plejen er sparsom og omhandler udeluk-
kende afklarende forhold omkring plejen. Dette virker ikke forstyrrende over for 
beboer, som fremstår afslappet og tryg under hele forløbet.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Medarbejder har stor opmærksomhed på at medinddrage beboer og på at sikre be-
boers selvbestemmelse under hele plejen. Medarbejder afstemmer og spørger lø-
bende ind til beboers ønsker til fx sæbe, tøj og hår. Medarbejder afstemmer lø-
bende vandets temperatur under badet med beboer, da temperaturen varierer un-
der forløbet. Medarbejder spørger ind til, om beboer ønsker at vente med påtag-
ning af støttestrømperne, da huden er lidt fugtig, hvilket beboer tager imod.   

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje i sengen udført af to medarbejdere: 

Medarbejderne er opmærksomme på beboers signaler og sikrer sig løbende, at be-
boer er okay og indforstået med plejen.  

Beboer fremvises den trøje, som medarbejderne har valgt, og der tales positivt om 
farven på trøjen.  

Beboer har kun boet på plejehjemmet i kort tid, og medarbejdernes kendskab til 
beboer er derfor sparsomt. Det er dog tydeligt for tilsynet, at plejen tager ud-
gangspunkt i en rutine, som er mest hensigtsmæssig for beboeren. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Medarbejder inddrager beboeren under hele forløbet og i alle opgaver. Hjælpen 
udføres i et samarbejde mellem beboer og medarbejder, hvor medarbejder kom-
penserer for beboers hukommelsessvækkelse ved at spørge ind og støtte og guide 
beboer til selv at udføre opgaven. Medarbejder sikrer et fast underlag, så beboer 
selv kan hjælpe til og rejse sig under badet. Ved forflytning fra toilet til kørestol 
får beboer fodtøj på, medarbejder guider nænsomt beboer i situationen og tilby-
der beboer flere små pauser. Beboer deltager aktivt i forbindelse med påklædning 
og frisering af håret.    
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Observationsstudie 2 af personlig pleje i sengen udført af to medarbejdere: 

Beboeren gives mulighed for at anvende sine ressourcer i det omfang, det er mu-
ligt. Indledningsvis tilbydes beboer fx noget at drikke og støttes i selv at holde 
koppen og føre denne op til munden.  

Beboer støttes i at deltage i påklædningen, hvor medarbejder italesætter over for 
beboer, at ”vi hjælpes ad”, og hvor beboer efterfølgende roses for sin deltagelse. 
Det samme er gældende, da beboer skal vendes.  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Medarbejder har klargjort alle remedier forinden badet. Tilrettelæggelsen af ple-
jen gennemføres på en hensigtsmæssig og rutineret måde og uden forstyrrelser. 

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje i sengen udført af to medarbejdere: 

Arbejdet er tilrettelagt, så plejen kan udføres hensigtsmæssigt og uden unødige 
forstyrrelser. Medarbejderne indleder med at klargøre vaskefad, klude og hånd-
klæder på et rullebord, inden plejen påbegyndes. Der er lagt tøj frem til beboer 
på en stol i nærheden af sengen. Der er en tydelig rollefordeling mellem de to 
medarbejdere, som arbejder sammen på en god og hensigtsmæssig måde, hvor en 
medarbejder hele tiden søger at skabe ro og tryghed for beboer.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Afslutningsvis foretager medarbejder oprydning på badeværelse og i bolig. Sengen 
redes, og affald og snavsetøj placeres i lukkede poser og bæres ud.  

Medarbejderne anvender værnemidler under plejen og følger gældende hygiejni-
ske retningslinjer.  

Tilsynet observerer et snavset hjælpemiddel. 

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje i sengen udført af to medarbejdere: 

Beboer er sengeliggende, og sengen redes derfor ikke. Medarbejderne udfører øv-
rige praktiske opgaver efter de relevante faglige retningslinjer, efter at plejen er 
færdiggjort.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen i observationsstudierne er anerkendende og respektfuld. Bebo-
ernes selvbestemmelse og medindflydelse sikres under hjælpen, og der arbejdes målrettet med ud-
gangspunkt i den rehabiliterende tilgang. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at observationsstudierne er velorganiserede og tilrettelagt på en hensigtsmæssig 
måde uden unødige afbrydelser eller forstyrrelser. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2020 ROSENBORGCENTRET KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
12 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie 1 af personlig pleje: 

Beboer har efter eget ønske forud for badet fået serveret morgenmad og sin medi-
cin i boligen.   

Beboer sidder på toilettet, da tilsynet kommer ind. Beboer sidder selv med bruser 
og skyller sit hår og får udleveret vaskeklude uden sæbe til sit ansigt. Beboer ud-
trykker, at medarbejder gerne må tage ”godt fat”, når hun vasker håret. Beboer 
rejser sig kortvarigt og får hjælp til nedre hygiejne. Medarbejder er omhyggelig og 
sikrer, at beboer er grundigt tørret i alle hudfolder. Beboer har få ressourcer, men 
kan med let støtte selv forflytte sig til kørestol.  

Beboer støttes og guides ved påklædning og får redt håret, som beboer selv gør 
færdig. Beboer kan ikke finde sine briller, men med fælles hjælp, bliver brillerne 
fundet.    

 

Observationsstudie 2 af personlig pleje i sengen udført af to medarbejdere: 

Medarbejderne ifører sig korrekte værnemidler, herunder forklæde og handsker. 

Forløbet indledes med, at medarbejderne skaber kontakt til beboer, som kun har 
boet på plejehjemmet i kort tid, og som er præget af sin demenssygdom. Der er to 
medarbejdere under hele forløbet, og der er en stor opmærksomhed på at skabe 
tryghed for beboer under plejen.   

Plejen foregår i sengen, og der indledes med at vaske beboer foroven, hvor en 
medarbejder vasker, mens den anden holder beboer beroligende i hånden. Plejen 
foregår hurtigt og ud fra stor rutine, hvor beboer løbende forklares de ting, der 
udføres. Medarbejderne er opmærksomme på, at beboer hurtigt kommer til at 
fryse og lægger derfor dynen over beboers ben. Beboer får et håndklæde over bry-
stet, og plejen udføres med stor respekt for beboers værdighed og blufærdighed. 
Beboer inviteres til at deltage i at tage bluse på og roses for sin indsats. 

Medarbejder skifter handsker og udfører korrekt håndhygiejne mellem handske-
skift, inden den nedre pleje påbegyndes. Beboer har kateter og er iført ble, og der 
foretages vask efter de hygiejniske retningslinjer. Medarbejderne støtter beboer i 
at dreje sig om på siden, og beboer vaskes bagpå og påsmøres creme for rødme. 
Ble og underbukser påføres, og medarbejderne sikrer, at beklædningen sidder godt 
og uden folder. Beboer lejres i sengen og får smurt begge ben ind i creme, inden 
beboer igen får dyne på.  

Tilsynet bemærker, at medarbejder ikke foretager handskeskift efter nedre hygi-
ejne, men først efter, at forløbet er afsluttet. Tilsynet er efterfølgende i dialog 
med medarbejder herom.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af tre afdelinger, som er lokaliseret på to etager. Etagerne 
består af lange gange med udsigt til gården og er opdelt af et stor personalerum 
med glasvægge og en spisestue/opholdsstue. Her er indrettet med mindre borde, 
og et sofaarrangement med fjernsyn. Der er akvarium og en hjemlig indretning. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og praktiske opgaver generelt udføres på meget til-
fredsstillende vis, og der tages højde for beboernes individuelle behov. Det er dog tilsynets vurdering, 
at der i et tilfælde ikke udføres korrekt skift af handsker.  
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På gangene ses der små indhak, som er indrettet med bord og stole, som indbyder 
til socialt samvær. Herudover er der placeret hjælpemidler, medicinvogne og op-
bevaring til opvask på gangene. 

Sociale aktiviteter På den ene etage observerer tilsynet sparsom aktivitet, og der er kun få beboere 
til stede på fællesarealerne. 

Medarbejderne fremstår optaget af plejeopgaver hos beboerne og administrative 
opgaver på kontoret. Tilsynet bemærker, at der sidder tre medarbejdere i op-
holdsstuens sofaarrangement, som tilsyneladende er optaget af dokumentation. På 
bordet ligger papirer tilhørende medarbejderne. Da tilsynet vender tilbage senere 
på dagen, sidder medarbejderne igen i sofaen. På et tidspunkt rejser medarbej-
derne sig op, men lader deres papirer blive liggende. Tilsynet observerer, at papi-
rerne bliver liggende over længere tid, og at pladsen dermed syner optaget. Tilsy-
net drøfter med ledelsen, om hændelsen kan have indflydelse på beboernes mulig-
hed og lyst til at deltage i aktivitet og socialt samvær i opholdsstuen. 

Over middag observerer tilsynet, at en beboer hviler i sin kørestol med udsigt til 
gården. 

Tilsynet observerer, at der på en anden afdeling midt på formiddagen sidder to be-
boere og spiser morgenmad. Tre beboere kommer til, hvor en beboer får serveret 
morgenmad, og to andre beboere får serveret en kop formiddagskaffe. Beboerne 
sidder med afstand ved to borde, og der er ingen samtale. En medarbejder hjæl-
per beboer med morgenmad. Beboer skal nødes til at spise, og medarbejder udvi-
ser nærvær og opmærksomhed på beboeren. Tre medarbejdere går lidt frem og 
tilbage og hjælper med fx mad og kaffe. På opfordring af beboer bliver fjernsynet 
tændt. Der ses flere eksempler på, at medarbejderne henvender sig til beboerne 
ved at søge øjenkontakt og fysisk berøring, og der tales til beboerne i en respekt-
fuld tone. Derudover er der meget stille i dagligstuen.  

3.3 FOKUSEMNE 

Mål 1: Det valgte tema 

Tema for det fokuserede tilsyn: 
 

A. Arbejdsprocesserne omkring ernæringsscreening og forebyggelse af utilsigtede vægttab 

B. Sammenhæng mellem borgerens ernæringsbehov og de tilbudte indsatser 

 

Temaet er udpeget af forvaltningen som det fokuserede tilsyn i årets tilsynskoncept på plejehjem i Kø-
benhavns Kommune. Dette som et led i at klarlægge, i hvor høj grad ernæringsscreeninger efterfølges 
af relevante indsatser 

 

Tilsynet har udpeget to beboere fra hver sin afdeling til at indgå i tilsynet. Begge beboere har eller har 
haft forskellige ernæringsmæssige problemstillinger.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets indretning giver mulighed for aktivitet og socialt samvær, men at 
der på tilsynsdagen foregår få aktiviteter og socialt samvær. 
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Mål 2: Dokumentation - Kvalitet i dokumentationen 

Emne Data 

Ernæringsscree-
ning og forebyg-
gelse 

Begge journaler er gennemgået med en social- og sundhedshjælper og en sygeple-
jerske fra den pågældende afdeling.  

 

Ernæringsscreening  

For en beboer findes en ernæringsscreening fra før, beboer flyttede ind på pleje-
hjemmet. Screeningen er ikke længere aktuel i forhold til beboers situation. 

For den anden beboer findes ikke en ernæringsscreening, og det er i besøgsplanen 
angivet, at beboer ikke ønsker at deltage i screening. Tilsynet drøfter med medar-
bejderne, at dette med fordel kan noteres under Helbredstilstande og ikke i be-
søgsplanen. 

Der er ikke noteret i journalerne, hvilken kostform beboerne spiser. 

 

Notater under observationer 

For en beboer ses regelmæssig vejning med betydelig vægtøgning over syv måne-
der. Der er ingen notater med vurdering af beboers vægtøgninger. 

For den anden beboer findes kun to vægtmålinger med tre måneders interval, der 
er en betydelig vægtøgning, som er noteret under den seneste vejning. Der findes 
ingen vurdering af vægtøgningen.  

Sammenhæng 
mellem behov og 
tilbudte indsatser 

Generelle oplysninger og stamdata 

For begge beboere er noteret, at beboerne ingen allergier har. 

 

Helbredstilstande 

For den ene beboer findes beskrivelse af beboers tidligere vægttab. Beboers øn-
skede mål i forhold til vægt er beskrevet. Der er andre relevante beskrivelser i for-
hold til beboers ernæring og behandling. I forhold til beboers vægtstatus finder til-
synet, at opfølgningsdato ligger langt ude i fremtiden. 

For den anden beboer er beskrevet nedsat appetit, og at beboer er småtspisende.  

Medarbejderne finder, at beskrivelsen ikke længere er gældende, og at helbreds-
tilstanden bør opdateres. Det er ikke beskrevet under helbredstilstande, at beboer 
ikke ønsker at deltage i vejning og ernæringsscreening. 

 

Handlingsanvisninger - Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

For den ene beboer er der udarbejdet handlingsanvisning for vejning. Der mangler 
beskrivelse af beboers påklædning ved vejning. 

For den anden beboer findes handlingsanvisning for ernæringsindsats med fagligt 
mål om at opretholde vægt og øge proteintilførsel. Handlingsanvisningen er opda-
teret marts 2020. Medarbejderne finder, at handlingsanvisningen ikke længere er 
relevant og bør afsluttes. Der findes ingen handlingsanvisning for vejning. Der fin-
des i besøgsplanen notat om, at beboer ikke ønsker vejning. Tilsynet drøfter med 
medarbejderne, at notat om dette med fordel kan noteres under Helbredstilstande 
og ikke i besøgsplanen. 

Begge beboer har givet samtykke. 

 

Besøgsplanen 

Der er ingen beskrivelse af beboernes kostformer i besøgsplanen.  

For den ene beboer er der ved et hovedmåltid beskrevet, hvad beboer ønsker at 
spise, og for de to øvrige hovedmåltider hvor beboer spiser.  
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Beboer skal ifølge medarbejderne nødes til at indtage væske. Dette er ikke be-
skrevet i besøgsplanen eller under helbredstilstande. Beboer har noget særlig væ-
ske i eget køleskab, dette er ikke beskrevet i besøgsplanen. 

For den anden beboer er kun angivet, hvor beboer ønsker at spise sine to måltider, 
og for det ene af måltiderne findes en handleanvisende beskrivelse af, hvordan be-
boer ønsker maden serveret.  

For begge beboer gælder, at der mangler individuel beskrivelse af beboers ressour-
cer, og hvilken støtte beboer evt. skal modtage ved måltiderne. Der er ikke be-
skrevet mellemmåltider. 

 

 

Mål 3: Overgange og sammenhæng 

Emne Data 

Overgange Ernæringsscreening og forebyggelse 

Medarbejderne fortæller, at alle nye beboere ernæringsscreenes, og at beboerne 
vejes regelmæssigt herefter. Når medarbejderne observerer vægtændringer, do-
kumenteres observationerne i Cura, hvor der lægges en opgave og laves et notat i 
sygeplejekalenderen, hvis der er behov for opfølgning.   

Der arbejdes med e-tavler og triagering, som også bidrager til øget fokus på ernæ-
ringsområdet og understøtter overdragelse af oplysninger. Medarbejderne fortæl-
ler, at der er overlap mellem vagtlagene, hvor de vigtigste oplysninger overdrages.  

 

Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

Medarbejderne fortæller, at de kontakter en vidensperson inden for ernæring, som 
udfører ernæringsscreening i samarbejde med kontaktpersonen, og at frekvens for 
vejning tilpasses screeningsresultat. Herudover involveres relevante faggrupper 
som egen læge og tandpleje. Hos beboere med mistanke om dysfagi tages kontakt 
til en ergoterapeut, der sørger for udredning af beboeren.  

Medarbejderne fortæller, at plejehjemmet har eget køkken, hvor der er et tæt og 
godt samarbejde i forhold til at sikre beboer den rette kost. 

Medarbejderne beskriver, at der er et godt samarbejde på tværs af døgnet, hvor 
de oplever, at aftenvagterne er gode til at melde tilbage og drøfte alternative mu-
ligheder for ernæring ved behov. Hertil beskriver medarbejderne, at der tilbydes 
minimum seks måltider til småtspisende, fordelt over døgnet. Beboerne kan godt 
få en proteindrik om morgenen, hvis beboer fx har sovet dårligt og gerne vil spise 
sent morgenmad. 

 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at en beboer mangler tilbud om ernæringsscreening ifølge Instruks for Arbejdsgangen 
til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats. For begge beboerne mangler angivelse af bebo-
ers kostform i journalen. 

Tilsynet vurderer, at beboernes vægtøgninger ikke understøttes tilstrækkeligt i dokumentationen. 

Tilsynet vurderer, at der er udfyldt generelle oplysninger og helbredstilstande for beboerne i forhold til 
ernæring. En beboers helbredstilstand mangler opdatering, svarende til beboers nuværende situation. 

Tilsynet vurderer, at der er udfyldt handlingsanvisning for vejning for en beboer, og at en handlingsan-
visning kan afsluttes. 

Tilsynet vurderer, at besøgsplanerne kan udfoldes yderligere i forhold til beboernes mad og drikke. 
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Kvalitet i madtilbuddet 

Samarbejdet med køkkenet beskrives af medarbejderne, som værende godt, hvor 
de oplever, at ændringer til kosten hurtigt kan iværksættes.  

Medarbejderne beskriver, at køkkenet har et bredt udvalg af forskellige kosttyper, 
som vurderes af medarbejderne som værende tilstrækkeligt. Medarbejderne for-
tæller, at der kræses om kosten, hvor der samtidig arbejdes med, at maden præ-
senteres på en indbydende måde med fokus på farver, smag og duft.  

Af forskellige kostformer nævner medarbejderne blød kost og gratin kost. Med 
hjælp fra tilsynet italesættes konsistensformen til cremet kost.  

 

 

Mål 4: Praktisk udførsel 

Emne Data 

Observation af op-
gavens udførsel  

Ernæringsscreening og forebyggelse 

En medarbejder fortæller tilsynet om sit arbejde gennem de seneste år med sær-
ligt fokus på ernæringsscreening og ernæringsindsats for beboerne. Medarbejder 
redegør relevant for arbejdet og de overvejelser, medarbejder har gjort sig i for-
hold til en konkret beboer. 

Hvem udfører op-
gaven? 

Ledelsen fortæller, at beboerne skal ernæringsscreenes inden for fire uger efter 
indflytning, og at det er scoren, der afgør, hvor ofte beboer skal vejes. Der anven-
des en arbejdsgang, hvor der sættes en opgave ind i beboers kalender for at sikre, 
at beboerne vejes efter fast struktur. Ledelsen italesætter også, at e-tavlerne un-
derstøtter det systematiske arbejde omkring ernæringsområdet og opfølgning her-
på, da tavlen bidrager med et godt overblik. På plejehjemmet arbejdes der med 
triagering efter en fast struktur, hvor også ernæringsproblematikker italesættes. 
Når COVID-19 restriktioner tillader det, vil terapeuterne være en del af triage-
ringsmøderne. Ledelsen fortæller, at der er et godt samarbejde med ergoterapeu-
ter og køkken.  

 

Medarbejderne beskriver, hvordan de samarbejder og koordinere opgaver omkring 
den enkelte beboer med hensyntagen til kompetencer og erfaring. Medarbejderne 
beskriver mulighed for sparring med sygeplejerske og huslæge, samt at status og 
udfordringer omkring beboerne ofte drøftes til de daglige møder. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange, der understøtter overdragelse af 
oplysninger på tværs af faggrupper, og hvorledes relevante faggrupper involveres i problemstillinger 
omhandlende beboernes ernæringsmæssige problemstillinger.  

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til køkkenets sortiment og de forskellige 
kostformer samt forstående for, hvorledes tilbuddet tilpasses den enkelte beboers behov. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kompetence til at udføre ernæringsscreening og vurdere scree-
ningsresultatet. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne samarbejder og sparre med relevante faggrupper om ernærings-
indsatsen. 
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Mål 5: Borgeroplevelse 

Emne Data 

Selvbestemmelse Tilsynet taler med to beboere. 

 

Kvalitet i madtilbuddet 

Beboerne udtrykker generel tilfredshed med madens kvalitet. Beboerne siger: 

• ” Kaffen om morgenen er SÅ god” 

• ”Hvis jeg er mere sulten, så siger jeg bare til” 

• ”Maden er udmærket”. 

 

En beboer finder dog, at noget mad er svært at tygge. Beboer siger: 

• ”Kødet er ikke til at tygge – fx flæskesteg, og det er ikke kun mig”. 

 

Medarbejder oplyser tilsynet om, at beboer ikke har generelle tyggeproblemer. 

En beboer mener at spise sine måltider med de andre beboere, men mener måske 
også at spise alene nogle gange. Den anden beboere kan ikke huske, hvor målti-
derne indtages. 

 

Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

En beboer, der ikke ønsker at blive vejet, mener, at det går udmærket med at 
holde vægten. I løbet af samtalen viser beboer interesse for at blive vejet. 

En anden beboer fortæller på eget incitament tilsynet, at beboer er bekymret for 
en vægtstigning. Beboer mener altid at have vejet en konkret vægt, men at be-
boer nu har taget en del på. Beboer siger: 

• ” Det må jeg klare selv - mine nederdele kan ikke lukkes” 

 

Beboer taler om at skulle holde igen ved måltider og er lidt bekymret i forhold til 
et snackprodukt, som beboer har i egen bolig. Beboers oplevelse af vægtøgningen 
er ikke i overensstemmelse med journalen, hvor det fremgår, at beboer netop har 
nået sin ønskelige vanlige vægt igen. Beboer har ikke drøftet sin bekymring med 
medarbejderne. 

En beboer kan ikke huske den ernæringsindsats, som beboer har modtaget. 

Sammenhæng og 
overgange 

Beboerne kan ikke udtale sig om sammenhænge og overgange. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres individuelle tilbud om mad.  

Tilsynet vurderer, at en beboer har en bekymring i forhold til en vægtøgning, som i journalen er beskre-
vet som et mål for beboer. 
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Mål 6: Retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser 

Emne Data 

Temaets retnings-
linjer 

Under interviewet er det tydeligt for tilsynet, at medarbejderne arbejder efter In-
struks for Arbejdsgangen til indsatserne ernæringsscreening og ernæringsindsats, 
men direkte adspurgt har medarbejderne ikke kendskab til instruksen. Medarbej-
derne forklarer at der tidligere har været en del fokus på ernæringsområdet, hvor 
særligt én medarbejder varetog området.   

 

Ernæringsscreening og forebyggelse 

Ledelsen fortæller, at der er en social- og sundhedshjælper med særlige kompe-
tencer inden for ernæringsområdet. Ernæringsscreeninger er tidligere udført i et 
samarbejde mellem denne medarbejder og en sygeplejerske, og der har været et 
stort fokus på ernæring, dog har COVID-19 sat flere af indsatserne på pause.  

Det italesættes ledelsesmæssigt, at der er plan om at finde ressourcepersoner på 
området, eller at sygeplejerskerne skal varetage større dele af ernæringsarbejdet, 
men at dette arbejde endnu ikke er påbegyndt. 

3.4 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Tilsynet taler med otte beboere, som kan deltage i interview i forskelligt omfang, 
herunder er særligt to beboere præget af kognitiv sygdom.  

Beboerne beskriver, at de er glade for at bo på plejehjemmet, hvor de oplever at 
kunne tale med medarbejderne om de ting, de ønsker. En beboer udtrykker glæde 
over at kunne sidde i boligen og ryge, og en anden beboer udtrykker glæde over, 
at ægtefælle ligeledes har en bolig på plejehjemmet. Beboerne siger fx: 

• ”Jeg var ikke glad for ordningen til en start, men jeg er glad for det i dag. 
Vi spiser ofte sammen til frokost – nogle gange kommer de med min ægte-
fælle, og andre gange går jeg selv ned og taler med hende” 

• ”Jeg har altid haft så nemt ved at falde til” 

• ”Jeg synes simpelthen, at det er et rart sted, fordi man kan omgås dem 
man vil og undgå dem, man ikke bryder sig om” 

• ”Ja, det oplever jeg - de spørger ind til, hvad jeg ønsker”. 

Selvbestemmelse Beboerne giver generelt udtryk for at opleve selvbestemmelse, hvor personalet 
spørger ind til ønsker og behov i forhold til plejen. 

En beboer fortæller dog, at medarbejderne ikke spørger ind til fx vaner og rutiner, 
men at beboer har en aktiv pårørende, som er i dialog med personalet. En anden 
beboer fortæller, at meget af dagen foregår efter faste rutiner, men at der er mu-
lighed for at bestemme enkelte ting. Beboerne udtrykker blandt andet: 

• ”Jeg får hjælp, når jeg har brug for det” 

• ”Jeg er med til at bestemme - fx hvad tøj jeg har på” 

• ”Der er selvfølgelig visse ting, som man selv tager stilling til – Men det er 
småting, synes jeg” 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke kender til ”Instruks for Arbejdsgangen til indsatserne ernæ-
ringsscreening og ernæringsindsats”, men at de kan italesætte handlinger, som er i overensstemmelse 
med instruksen.  
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• ”Der har man det jo godt, når man har en aktiv pårørende”. 

 

Beboernes kendskab til klippekortet er varierende, hvor tre beboere beskriver at 
have kendskab til klippekortet. Hertil siger to af beboerne, at klippekortet ikke 
anvendes i øjeblikket, hvilket tilskrives COVID-19. 

Tryghed Beboerne beskriver alle, at de oplever tryghed ved den hjælp og støtte, som de 
modtager. Beboerne begrunder trygheden med, at de har nødkaldet og med, at 
døren kan låses. En beboer beskriver at have sprogvanskeligheder, hvor beboer 
ikke altid forstår de ting, som medarbejderne siger i forbindelse med anvendelse 
af nødkald. Beboer beskriver herudover tryghed i forhold til hjælpen.  

Beboerne siger fx: 

• ”At jeg kan låse min dør, det giver da tryghed”  

• ”Jeg tror, at jeg bare skal ringe, og så er de her, men jeg har ikke prøvet 
det” 

• ”Det er gode medarbejdere, som kommer, når jeg bruger mit nødkald og 
har brug for hjælp”.   

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Flere af beboerne beskriver, at de får den hjælp, de har behov for, og at de selv 
varetager de ting, som de magter. Hertil siger flere af beboerne, at de snakker 
med medarbejderne om hjælpen, og at medarbejderne giver sig tid til beboerne.  

En beboer giver udtryk for selv at kunne varetage den personlige pleje, men for-
tæller samtidig, at medarbejderne hjælper med ting, som beboer godt selv kan. 
Beboer siger:  

• ”Jeg har indtrykket af, at de og jeg må mødes på midten, men jeg ville 
gerne klare det hele selv”. 

 

Flere af beboerne fortæller, at de ikke umiddelbart er oplyst om, hvor de kan 
klage, men udtrykker selv forskellige handlinger, som de kan udføre, hvis de ople-
ver utilfredshed, som fx at tale med medarbejderne. Beboerne siger samtidig, at 
der ikke er noget at klage over. Beboerne udtrykker: 

• ”Det snakker vi os nok lidt til rette om” 

• ”Ja, der er ikke nogen problemer” 

• ”Det ved jeg ikke, for jeg har ikke noget at klage over” 

• ”Så går jeg ned til damen, der står for etagen her”. 

 

To beboere giver udtryk for utilfredshed omkring den praktiske hjælp. En beboer 
fremviser en fyldt skraldespand for tilsynet og fortæller, at den ikke er tømt de 
sidste 3-4 dage. Ifølge beboer varetages de praktiske opgaver, når beboer ikke er i 
boligen, hvilket gør, at beboer ikke kan fortælle medarbejderne, at de skal huske 
skraldespanden.  

En anden beboer fortæller tilsynet, at medarbejderne i weekenderne ofte glem-
mer forskellige praktiske opgaver, såsom fx skraldespanden eller beboers urinpose. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres hver-
dag. Det er tilsynets vurdering, at beboernes kendskab til klippekortet er sparsomt. 
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Dette bevirker, at beboer er nødt til at tilkalde hjælp, hvilket beboer er ked af, da 
beboer oplever at blive afhængig af medarbejderne.  

 

Beboerne oplever generelt at få den ordinerede medicin på de aftale tidspunkter. 
En beboer oplyser dog over for tilsynet, at medicinen om aftenen til tider udleve-
res på anden måde en aftalt. Tilsynet har været i dialog med ledelsen herom, som 
følger op hos den konkrete beboer.  

Observation Beboerne fremstår soigneret og veltilpasse. 

Generelt fremstår boligerne rene og ryddelige, fraset eksemplet med skraldespan-
den. Tilsynet bemærker to hjælpemidler, som ikke fremstår tilstrækkeligt ren-
gjorte. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne fortæller enten, at de har en kontaktperson, eller at det generelt er de 
samme medarbejdere, som hjælper dem. Beboerne oplever, at medarbejderne 
ved, hvilken hjælp de skal have, og at aftaler overholdes. Beboerne siger fx: 

• ”Ofte er det de samme” 

• ”Der er en, som er utrolig sød ved mig, og hende kunne jeg måske dårligt 
undvære” 

• ”Medarbejder overholder aftaler, det er mig, som er nødt til at skrive ned 
på grund af min dårlige hukommelse – det går bedre for medarbejderne”.  

 

En beboer beskriver at have en kontaktperson, men at det ofte er forskellige med-
arbejdere, der udfører hjælpen. Beboer siger: 

• ”Det er lidt forskelligt, for de skal jo have fri – det med kontaktpersonen, 
det holder ikke rigtigt”. 

 

 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Tre af beboerne giver udtryk for, at de tidligere har deltaget i interview eller spør-
geskemaundersøgelser. Beboerne uddyber ikke dette nærmere. Herudover fortæl-
ler en af beboerne om plejehjemmets bestyrelse.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med kvaliteten af den pleje og støtte, som de mod-
tager. To beboere oplever dog, at forskellige praktiske opgaver ikke altid udføres som aftalt.  

Det er tilsynet vurdering, at beboerne er soignerede og veltilpasse, men at hjælpemidler hos to bebo-
ere fremstår snavset.   

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever kontinuitet i den hjælp, de modtager.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at tre af beboerne har erfaring med at deltage i organisatorisk borgerinddragelse. 
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Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne udtrykker, at de har en god kontakt til medarbejderne, hvor de beskriver 
medarbejderne som søde og rare. Beboerne oplever også at have en god dialog 
med medarbejderne, hvor kommunikationen foregår på en ordentlig måde og i en 
venlig tone. Beboerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres privat-
liv, hvor medarbejderne fx er gode til at banke på døren. Beboerne udtrykker fx.: 

• ”Jeg ville ikke finde mig i, hvis de ikke talte ordentligt” 

• ”Der er en ting, jeg har lagt mærke til – de siger alle sammen dav til mig 
og mit fornavn” 

• ”Det må være en god ledelse, når der er gode medarbejdere” 

• ”Hvis jeg mødte medarbejdere, som ikke talte ordentligt, ville jeg sige 
det”.  

 

Beboerne fortæller i varierende grad om forskellige aktiviteter. Fx fortæller bebo-
erne, at de spiser sammen i spisestuen, at de sidder og snakker med medarbej-
derne, eller at de inviteres til at deltage i sang og musik.  

Flere af beboerne giver dog udtryk for, at omfanget af aktiviteter er sparsomt un-
der COVID-19, hvor beboerne i forskelligt omfang udtrykker at savne aktiviteterne. 
En beboer fortæller, at der tidligere har været foredrag, hvilket beboer savner. En 
anden beboer giver udtryk for at savne musik udefra og aktiviteter ved frivillige. 
Andre beboere fortæller tilsynet, at de nyder at sidde i deres bolig og lytte til ra-
dio eller se fjernsyn. Beboerne siger: 

• ”Vi spiser jo sammen, og her er vi et par damer, der prøver at sidde 
samme sted, så vi er lidt fortrolige med hinanden” 

• ”Det første år jeg boede her, der havde jeg mange kontakter” 

• ”Jeg kunne godt tænke mig, at vi kan gå lidt ud”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange For tre af beboerne er spørgsmålet ikke aktuelt. Herudover beskriver to beboere 
tilfredsstillende overgange i forbindelse med indlæggelse og ambulant kontrol på 
hospitalet. Øvrige beboere fortæller om et godt samarbejde mellem beboers læge 
og plejehjemmet. Beboerne siger blandt andet: 

• ”Det håber jeg, for jeg kan ikke lave aftaler med dem og holde det ajour” 

• ”Mit indtryk er, at samarbejdet eksisterer. Der er fysioterapeut på mig”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en god og respektfuld dialog, og at kontakten til medarbejderne 
er tilfredsstillende. Det er tilsynets vurdering, at beboerne har lidt forskellige oplevelser af aktivitets-
tilbuddet, som har været naturligt begrænset i tiden med COVID-19. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode overgange og samarbejde mellem hospital, læge 
og plejehjem. 
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3.5 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der er arbejdet med flere forskellige fokusområder, 
men at medicin er et af de emner, som der er arbejdet meget med. Her er fx ind-
ført nye medicinvogne, som er med til at sikre en god systematik i medicinhåndte-
ringen, herunder korrekt adskillelse af medicin ved anvendelse af farvede poser. 
Der er lavet medicinrum, hvor medarbejderne kan dispensere uden forstyrrelser, 
og der arbejdes med egenkontrol ved medicindispensering og dosisdispensering. 
Herudover arbejdes der med auditeringer på medicinområdet. Medarbejderne be-
skriver også, at nye medarbejdere oplæres og undervises i medicinhåndtering, in-
den de varetager opgaven selvstændigt.  

Hygiejne er også et af de områder, der har fyldt meget. Særligt i forbindelse med 
COVID-19, hvor medarbejderne beskriver, at de har været gode til at håndtere de 
skiftende retningslinjer og mange informationerne. Medarbejderne beskriver med 
stolthed, at der ikke var COVID-19 blandt beboerne før udgangen af december 
2020. Der er løbende undervist i hygiejne ved kvalitets- og udviklingssygeplejer-
sken, og der er indført ”Corona-kasser”, som skal sikre, at medarbejderne kan rea-
gere hurtigt ved eventuelle udbrud.  

Herudover er der arbejdet med demens, hvor flere af medarbejderne er uddannet 
inden for området. Herunder er der også en demensvidensperson, som kan under-
vise og støtte medarbejderne ved behov. 

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for, hvordan der sikres en respektfuld og ligeværdig dialog 
med beboerne, herunder at kommunikationen skal tilpasses den enkelte beboer. 
Herudover nævner medarbejderne blandt andet: 

• Vigtigt, at beboerne forstår, hvad der tales om 

• Være i øjenhøjde med beboer 

• Være inkluderende, så beboer føler sig set og hørt 

• Tale langsomt og bruge gentagelser 

• Anvende spejling hos beboere med demens 

• Spørge ind til beboeren og dennes ønsker 

• Afstemme jargonen 

• Være åben og imødekommende 

• Kommunikere med sit kropssprog. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Som en del af at sikre beboernes selvbestemmelse og medindflydelse fortæller 
medarbejderne, at der afholdes indflytningssamtaler, hvor der spørges ind til be-
boernes ønsker og behov. Der arbejdes med livshistorie, som kan danne afsæt for 
en god samtale og dialog med beboerne.  

Medarbejderne er opmærksomme på at inddrage beboer under plejen, fx ved at 
fortæller, hvilke handlinger der udføres og at sikre sig beboers accept.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til fokusområder i kvalitetsarbejdet på plejehjem-
met og fagligt reflekteret kan redegøre for disse. 
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Herudover fortæller medarbejderne, at de to gange om året afholder møder med 
beboerne og dennes pårørende, hvor de fx spørger ind til, om beboerne oplever 
selvbestemmelse.  

I forhold til anvendelse af klippekort beskriver medarbejderne, at der er ansat en 
aktivitetsmedarbejder, som planlægger og tilbyder aktiviteter til beboerne. Med-
arbejderne anvender også selv klippekort med beboerne, hvor de spørger ind til 
ønsker og motiverer beboerne til anvendelse af klip. Anvendelse af klippekort regi-
streres i Cura. 

Rehabilitering Ifølge medarbejderne handler rehabilitering om at anvende beboernes ressourcer, 
og at beboerne selv udfører de opgaver, som de kan. Medarbejderne kommer med 
eksempler på, hvordan de arbejder rehabiliterende med beboerne, hvor de er op-
mærksomme på at anerkende og rose beboerne undervejs, så beboerne oplever 
succes med opgaven.  

Medarbejderne beskriver, at de er opmærksomme på at tilpasse indsatsen til den 
enkelte beboer og dennes ressourcer, som også prioriteres ud fra beboers øvrige 
aktiviteter og behov. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne har tidligere redegjort for samarbejde med fx ergoterapeut, tand-
læge, køkken og egen læge i forbindelse med ernæringsindsatsen. Herunder har 
medarbejderne også italesat brugen af e-tavler i det tværfaglige samarbejde.  

I forhold til samarbejdet med hospitaler ved indlæggelse beskriver medarbej-
derne, at de har en løbende kontakt med hospitalet. Der afholdes udskrivelsessam-
taler kort før en beboer udskrives, og der arbejdes ud fra en tjekliste med forskel-
lige spørgsmål. Efter udskrivelse afstemmes medicinen ved sygeplejersken og so-
cial- og sundhedsassistenten.  

Der afholdes ugentlige triageringsmøder, og plejehjemmets huslæge kommer fast 
en gang om ugen. Medarbejderne beskriver, at der er et godt tværfagligt samar-
bejde med fx fysio- og ergoterapeut, og at de arbejder sammen omkring beboer-
nes problemstillinger, hvor relevante faggrupper involveres efter behov.  

Beboerne inddrages også i det tværfaglige samarbejde, hvor de altid adspørges, in-
den andre faggrupper involveres.  

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Genkendelighed er noget af det, som ifølge medarbejderne bidrager til at skabe 
tryghed for beboerne. Herudover italesætter medarbejderne forudsigelighed, hvor 
besøgsplanen medvirker til at skabe sikre rutiner og kontinuitet i plejen. Der ar-
bejdes med kontaktpersonsordning, som både skaber tryghed for beboerne og på-
rørende, da de ved, hvem de kan henvende sig til.  

Herudover skaber det tryghed for beboerne, at medarbejderne tager dem alvorligt 
og er anerkendende over for de problemstillinger, som beboerne fremkommer 
med. Endelig beskriver medarbejderne, at det er vigtigt at overholde aftaler.  

Medarbejderne fremhæver arbejdet med medicinhåndtering, egenkontrol, kompe-
tenceskemaer og oplæring som en måde at skabe sikkerhed for beboerne i forhold 
til at sikre korrekt medicin.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for respektfuld kommunikation, 
beboernes selvbestemmelse samt rehabilitering i leveringen af pleje, omsorg og praktisk hjælp. Det er 
tilsynets vurdering, at medarbejderne har relevant fokus på det tværfaglige samarbejde. 
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Herudover arbejdes der med faldforebyggelse ved brug af fx antiskrid og fokus på 
rette fodtøj. Alle fald registreres i Cura, og der udarbejdes faldudredninger ved 
sygeplejersken.  

Som led i at forebygge urinvejsinfektioner fortæller medarbejderne, at de er un-
dervist i korrekt anvendelse af ble, faste toilettider, fokus på væskeindtag, korrekt 
hygiejne, og at kontinentsygeplejerske inddrages ved behov. 

Medarbejderne fortæller, at de alle kan indrapportere utilsigtede hændelser, og at 
dette gøres ved fx medicinfejl og fald.  

Medarbejderne redegør på tilfredsstillende vis for korrekt kontrol i forbindelse 
med medicinadministration.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at afdelingsleder sikrer planlægning af opgaverne, hvor 
der tages hensyn til aftaler og særlige opgaver. Arbejdet tilrettelægges og plan-
lægges med afsæt i kontaktpersonsordning, beboernes kompleksitet og deraf kom-
petencebehov.  

Enkelte medarbejdere møder ind kl. 7, hvor der overlappes med nattevagten. Her 
justeres dagens opgaver efter behov. Øvrige medarbejdere møder ind kl. 8 og ori-
enterer sig i dokumentationen.   

Medarbejderne beskriver, at de sjældent oplever forstyrrelser under plejen af be-
boerne, men at akutte forstyrrelser naturligt kan forekomme. 

Medarbejderne redegør for handlinger, når der observeres forandringer i beboer-
nes tilstand, herunder at social- og sundhedshjælper kontakter social- og sund-
hedsassistenterne. Hertil involveres sygeplejerske og læge efter behov, og der ud-
føres TOBS. Medarbejderne beskriver, at de ofte anvender de daglige kl. 11 møder 
til at drøfte status på beboer og iværksætte relevante handlinger.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Dokumentationsopgaven foretages løbende, hvor medarbejderne også beskriver, at 
de orienterer sig løbende i dokumentationen.  

Medarbejderne fortæller, at det ind imellem kan være vanskeligt at få ro til doku-
mentationsopgaven, men at de har mulighed for at gå til afsindiges lokaliteter.  

Oplever medarbejderne tvivl, sparrer de indbyrdes eller gør brug af Cura-mappen 
med arbejdsgange. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Ifølge medarbejderne kan vejledninger findes på SharePoint, på Teams, på VAR og 
på KK-intranet. 

Medarbejderne beskriver, at de anvender VAR i undervisningen med elever, at de 
linker til VAR i handlingsanvisninger, og at de anvender VAR, hvis de har tvivls-
spørgsmål omkring en behandling. Medarbejderne oplever VAR som brugbart og il-
lustrativt.  

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er fagligt reflekterede i forhold til, hvordan der skabes tryghed og 
sikkerhed for beboerne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre tilfredsstillende for 
medicinadministration. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange omkring plejen og dokumen-
tationen. Medarbejderne er bekendte med, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. 
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Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Ifølge medarbejderne skal besøgsplanen indeholde beskrivelser af beboernes behov 
for, og hvordan plejen skal udføres. Besøgsplanen opbygges ud fra en fast systema-
tik med en række punkter. Beskrivelserne skal være korte og præcise, men kon-
krete nok til at alle kan udføre plejen tilstrækkeligt.  

Besøgsplanen opdateres af kontaktpersonen, men social- og sundhedsassistenterne 
er overordnede ansvarlige. Besøgsplanen opdateres ved ændringer i beboernes til-
stand eller fast efter et årshjul hver 3. måned. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for, at der udarbejdes handlingsanvisninger på alle sund-
hedslovsindsatser, og at beskrivelserne skal være handleanvisende beskrevet, in-
deholde opfølgningsdatoer og link til VAR 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Ingen bemærkninger fra tilsynet. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisnin-
ger. Det er tilsynets vurdering, at arbejdsredskaberne anvendes som tiltænkt. 
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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 2020” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

De anvendte metoder er henholdsvis interview med ledelse, gruppeinterview med medarbejdere, observa-
tionsstudie samt tilsynsbesøg hos beboerne. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybde-
gående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på 
plejecentret. 

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

2 – Godt og tilfredsstillende 

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

3 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – Alvorlig kritik 

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

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

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

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

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

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

Tilsynene afholdes over 1-2 dage afhængigt af plejecentrets størrelse. Ved tilsynets begyndelse aftales 
forløbet konkret med leder, så det tager størst muligt hensyn til såvel beboernes som medarbejdernes 
hverdag.  

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2020”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejecentre, der skal modtage tilsyn i aften- eller weekend-
timer. 

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

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

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

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

 

Jeg har læst rapporten med henblik på at afdække evt. faktuelle fejl eller behov for opklarende informa-
tion. 

Gennemlæsningen har ikke givet anledning til nogen kommentarer. 

  

Med venlig hilsen  

Lotte Alsløw 

Forstander 

Rosenborgcentret 
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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. 


