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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, beboer-
interviews, gruppeinterview med medarbejdere samt gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation.  

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

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

 

 

  

Forord 

 
Tilsynet afholdes som et virtuelt tilsyn, således er de tilsynsførende ikke fysisk til stede på plejehjemmet. 
Interviews foretages dels ved brug af Teams - Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatform - og dels 
ved telefonisk opringning.  

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

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:gia@bdo.dk
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Rundskuedagens Plejehjem, Dannebrogsgade 44, 1660 København V 

Leder: Jette Pedersen 

Antal boliger: 37 boliger 

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

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets kvalitetssygeplejerske og afdelingsleder 

• Interview af 4 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (1 sygehjælper, 2 social- og sundhedsassistenter) 

• Gennemgang af sundhedsfaglig og social- og plejefaglig dokumentation 

 

Tilsynsførende: 

Mette Norré Sørensen, Senior manager og sygeplejerske 

Christina Frederikke Olsson, Seniorkonsulent og kandidat i folkesundhedsvidenskab 

 

  



UANMELDT ORDINÆRT VIRTUELT TILSYN 2020 PLEJEHJEMMET RUNDSKUEDAGEN KØBENHAVN KOMMUNE 

 

  
5 

2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et virtuelt uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Rund-
skuedagen.  

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 anbefalingen fra sidste års 
tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på emner, der medvirker til at styrke og udvikle kvalitets-
arbejdet. Det er tilsynets vurdering, at indholdet i kvalitetsarbejdet afspejler kendte risiko- og problemom-
råder, og at organiseringen understøtter det systematiske kvalitetsarbejde på plejehjemmet. 

 

Tilsynet vurderer, at tre ud fire beboere i høj grad oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i deres 
hverdag på plejehjemmet. Tilsynet bemærker, at der er fokus og indsatser i forhold til en beboer, der ikke 
oplever at trives på plejehjemmet. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er meget tilfredse med kvaliteten 
af den pleje og støtte, som de modtager, og at de generelt kender deres kontaktpersoner. Beboerne oplever, 
at medarbejderne kender til deres behov for hjælp. Tilsynet vurderer, at beboerne ikke kan erindre at have 
nogen former for organisatorisk borgerinddragelse. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever at have 
en god kontakt til medarbejderne, og at kommunikationen er respektfuld og anerkendende. Beboerne op-
lever gode muligheder for aktivitet og socialt samvær samt gode overgange imellem sektorer. 

 

Medarbejderne har kendskab til fokusområder i kvalitetsarbejdet på plejehjemmet og kan fagligt reflekteret 
redegøre for disse. Det er desuden tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre 
for beboernes selvbestemmelse, respektfuld kommunikation og den rehabiliterende tilgang i leveringen af 
pleje, omsorg og praktisk hjælp. Medarbejderne har relevant fokus på det tværfaglige samarbejde. Tilsynet 
vurderer, at medarbejderne er fagligt reflekterede i forhold til, hvordan der skabes tryghed og sikkerhed 
for beboerne, ligesom de kan redegøre tilfredsstillende for medicinadministration. Det er tilsynets vurde-
ring, at medarbejderne oplever tilfredsstillende arbejdsgange omkring plejen og dokumentationen. Medar-
bejderne er bekendte med, hvor der kan søges instrukser og vejledninger. Tilsynet vurderer, at medarbej-
derne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner, hvorimod arbejdsgange med handlingsanvisninger kræ-
ver lidt hjælp fra tilsynet. Det er tilsynets vurdering, at arbejdsredskaberne anvendes som tiltænkt 

 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende kvalitet, og at der 
overordnet er sammenhæng i dokumentationen. Det er tilsynets vurdering, at medicindokumentationen på 
medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i 
handlingsanvisninger for medicindispensering og støtte til medicinindtagelse er særdeles tilfredsstillende. 
Dokumentationen under de generelle medicinoplysninger lever op til kravene på området. Det er tilsynets 
vurdering, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisning for medicinadministration er af meget 
tilfredsstillende kvalitet. I to tilfælde mangler oprettelse af handlingsanvisning. Det er desuden tilsynets 
vurdering, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for sygeplejeydelser ud over medicin er 
meget tilfredsstillende. I et tilfælde mangler der opfølgning på blodtryksmålinger. 

 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger og i besøgsplaner er af særdeles tilfreds-
stillende kvalitet. Besøgsplanerne fremstår overordnet handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold 
til hjælpen til personlig pleje og praktiske opgaver, ligesom de indeholder beskrivelser af, hvorledes der 
sikres en rehabiliterende tilgang i leveringen af hjælpen. Beboernes ønsker og vaner er veldokumenterede, 
og besøgsplanerne indeholder relevante beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. 
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Tilsynet vurderer, at plejehjemmet bør rette fokus på at sikre, at der i besøgsplaner sker henvisning til 
handlingsanvisninger i forhold til opgaveoverdragede indsatser. Det samme gør sig gældende for forflyt-
ningsplaner. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der i besøgsplanerne ikke 
henvises til handlingsanvisninger i forhold til op-
gaveoverdragede indsatser samt forflytningspla-
ner.  

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter fokus på 
at sikre, at der i besøgsplaner sker henvisning til 
handlingsanvisninger i forhold til opgaveoverdragede 
indsatser. Det samme gør sig gældende for forflyt-
ningsplaner. 

Tilsynet bemærker, at der i to tilfælde mangler 
oprettelse af handlingsanvisning, og at der i et en-
kelt tilfælde mangler opfølgning på blodtryksmå-
linger. 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der oprettes de 
nødvendige handlingsanvisninger, samt at der sker 
opfølgning på blodtryksmålinger. 
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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 

 

Tilsynet indledes med, at ledelsen redegør for opfølgning på sidste års tilsyn. 

Ledelsen fortæller vedrørende anbefaling om hygiejne, at der i umiddelbar forlæn-
gelse af tilsynet blev igangsat en indsats i forhold til de hygiejniske retningslinjer 
med undervisning og dialog. Der følges op vedrørende hygiejne på teammøder, og 
gennemgang af de hygiejniske retningslinjer er en del af introduktionen til nye 
medarbejdere og elever. Der er indkøbt vaskevogne, så vasketøj kan håndteres hy-
giejnemæssigt korrekt. Ledelsen italesætter, at Covid-19 naturligvis har bidraget til 
et målrettet fokus på hygiejne, blandt andet vedrørende brugen af værnemidler.  

I forhold til Covid-19 fortæller ledelsen, at hverken personale eller beboere har 
været smittede under pandemien. Det er ledelsens oplevelse, at samarbejdet imel-
lem medarbejderne er blevet styrket, idet indstillingen hos medarbejderne har væ-
ret – og stadigvæk er - at Covid-19 er en kamp, som skal kæmpes i fællesskab.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller, at der inden Covid-19 var rigtigt godt gang i arbejdet med for-
bedringsindsatsen med udgangspunkt i PDSA-cirkler i forhold til blandt andet medi-
cin. Der har fortsat været arbejdet med forbedringsindsatsen under Covid-19, men 
ikke i samme grad. Der foretages medicinaudits og følges op på signering. 

Arbejdet med e-tavler er endnu ikke sat i værk, men medarbejderne er orienterede 
om, at disse skal implementeres. Det samme er tilfældet i forhold til BPSD-projek-
tet, der heller ikke er kommet i gang grundet Covid-19.  

 

 

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

Emne Data 

Kendte risiko- el-
ler problemområ-
der 

Plejehjemmet er et profilplejehjem for ernæring, så der gøres meget ud af at 
sikre, at beboerne har den rigtige ernæringstilstand. Al mad laves fra bunden, og 
plejehjemmet har en økologiprocent på 98. Menuplaner laves for en uge ad gangen, 
og beboerne inddrages i udarbejdelsen. Der ernæringsscreenes i forhold til beboere 
med utilsigtet vægttab, samt når beboere flytter ind. Alle medarbejdere side-
mandsoplæres i arbejdet med dokumentationen.  

Der arbejdes meget stabilt med utilsigtede hændelser, som blandt andet tages op 
på plejehjemmets teammøder. Der er således fokus på at skabe læring og udvikling 
på baggrund af de utilsigtede hændelser, der indberettes. Der har været enkelte 
utilsigtede hændelser, hvor beboere har fået forkert medicin. Plejehjemmets fag-
lige koordinator har fulgt målrettet op, og der har ikke været utilsigtede hændelser 
i forhold til medicin siden.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har arbejdet målrettet med at følge op på anbefalingen fra sidste 
års tilsyn. Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på emner, der medvirker til at styrke og udvikle 
kvalitetsarbejdet. 
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Vedrørende beboernes træning fortæller ledelsen, at der er et rigtigt godt samar-
bejde med fysioterapeuter fra Træningscenter Vesterbro. Før Covid-19 kom tera-
peuterne jævnligt på plejehjemmet. Træningsindsatserne har været sat på pause 
under pandemien, men er nu taget op igen. Under pandemien arbejdede medarbej-
derne målrettet med at motivere beboerne og understøtte dem i deres fysiske akti-
vitet, blandt andet med udgangspunkt i deres træningsprogrammer.  

Ifølge ledelsen har en del af plejehjemmets beboere kunne opretholde deres aktive 
liv under Covid-19, da mange af dem går på gaden. I forhold til de beboere, der er 
mindre aktive, har medarbejderne haft fokus på at lave aktiviteter for beboerne og 
understøtte dem i deres kontakt til pårørende. 

 
 

Mål 3: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret med en forstander, en afdelingsleder og en faglig ko-
ordinator. Den faglige koordinator har ansvar for faglige udviklingsområder som fx 
demens og dokumentation. Derudover har plejehjemmet en økonomimedarbejder. 
Medarbejdergruppen består desuden af social- og sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistenter, sygehjælpere og pædagoger. Plejehjemmet trækker på hjem-
mesygeplejen ved behov. Derudover har plejehjemmet aktivitetsmedarbejdere og 
køkkenpersonale.  

Plejehjemmet har to afdelinger, herunder en afdeling for beboere med alkoholde-
mens og en afdeling med almindelige somatiske pladser.  

Vedrørende tværfagligt samarbejde fortæller ledelsen, at der kommer en pleje-
hjemslæge i huset hver 14. dag, som stiller sig til rådighed for faglig sparring. Der 
afholdes tværfaglige møder en gang om måneden med ergo- og fysioterapeuter. På 
fredagsmøder samles alt personale, der er på arbejde, og drøfter ugens forløb og 
eventuelle problematikker eller udviklingsområder. 

Alle stillinger er besat, og der er lige nu tre medarbejdere i barselsvikariat. 

3.2 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet Tre ud af de fire beboere, som tilsynet taler med, er meget glade for at bo på 
Rundskuedagens Plejehjem: 

• ”Jeg er meget, meget glad for at være her”.  

• ”Det er søde mennesker, der er her – meget”.  

• ”De lytter rigtigt meget, og de kommer og spørger mig om, hvordan jeg 
har det”. ”Jeg er blevet meget mere glad efter, at jeg er kommet her”.  

• ”Jeg synes, at det er formidabelt – jeg synes, at atmosfæren er god”.  

• ”Jeg stortrives her”.  

• ”Jeg er faktisk meget tilfreds med det”. ”Jeg synes fx, at maden er god”. 

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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En beboer er meget påvirket af sin situation, og hun er meget grædende under in-
terviewet. Beboer forklarer tilsynet, at hun ikke bryder sig om at være på pleje-
hjemmet, og at hun savner sit gamle liv. Tilsynet bemærker, at beboers dokumen-
tation indeholder beskrivelser af beboers tilstand og situation samt indsatser, der 
skal støtte beboer og fremme beboers trivsel. Under medarbejderinterviewet taler 
tilsynet ligeledes med medarbejderne om beboer, og medarbejderne redegør fag-
ligt reflekteret for deres fokus i forhold til beboeren samt indholdet i beboers soci-
alpædagogiske handleplan.  

Selvbestemmelse Beboerne oplever selvbestemmelse, og at medarbejderne spørger ind til deres øn-
sker og behov i forhold til plejen: 

• ”Jeg er meget selvstændig, og det får jeg lov at være – det er jeg glad for” 

• ”De kommer gerne og spørger mig først” 

• ”Hvis man spørger om noget, så får man et ordentligt svar”  

• ”Man føler sig ikke presset til noget” 

En beboer kender til klippekortsordningen og oplever at bruge den, imens en an-
den beboer har hørt om ordningen, men ikke oplever at bruge den. En tredje be-
boer kender ikke til klippekortsordningen.  

Den fjerde beboer, som tilsynet taler med, oplever ikke, at medarbejderne spør-
ger ind til hendes ønsker og behov. Beboer vil bare gerne have lidt flere penge om 
dagen, hvilket hun er ked af, at hun ikke kan få. Tilsynet bemærker, at dokumen-
tationen indeholder beskrivelser af dette.    

Tryghed Beboerne er generelt trygge ved den hjælp og støtte, de får på plejehjemmet: 

• ”De kommer også og kigger til mig om natten – det er rigtigt godt” 

• ”Jeg føler, at jeg er i gode hænder” 

• ”Hvis jeg spørger om noget, så gør de gerne noget ved det” 

Den fjerde beboer kan ikke rigtig svare på, om beboer er tryg ved at bo på Rund-
skuedagen Plejehjem: ”Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lide at bo her – det er 
svært”.   

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever at få den hjælp, de har behov for. Det er samtidig deres ople-
velse, at de selv gør mest muligt, og flere af dem er meget selvhjulpne: 

• ”Der er en meget god service – den ros skal de have” 

• ”Jeg har ikke brug for så meget hjælp – jeg gør det hele selv”.  

• ”Jeg er glad for, at snakketøjet er i orden, for mit fysiske funktionsniveau 
er meget begrænset”.  

Ifølge beboerne får de deres medicin på de aftalte tidspunkter, og de er generelt 
bekendte med deres muligheder for at klage. En beboer siger: ”Personalet på af-
delingen er meget flinke, og dem har jeg fuld tiltro til, hvis der er noget, jeg er 
utilfreds med”.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at tre ud fire beboere i høj grad oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed i 
deres hverdag på plejehjemmet. Tilsynet bemærker, at der er fokus og indsatser i forhold til en be-
boer, der ikke oplever at trives på plejehjemmet.  
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Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne har generelt kendskab til deres kontaktpersoner. Det er lidt forskelligt, 
hvorvidt de oplever kontinuitet i hjælpen. Beboerne, der ikke oplever kontinuitet, 
giver dog udtryk for, at det ikke har betydning for deres oplevelse af kvaliteten. 
Beboerne siger fx: 

• ”Jeg har to kontaktpersoner, som er alletiders” 

• ”Det er de samme, der kommer her – jeg kender dem alle sammen nu” 

• ”De ved alt om mig”  

• ”Der kommer mange forskellige, men det er ganske hygsomt og slet ikke 
et problem” 

• ”De har god tid, og det kan jeg godt lide” 

• ”Jeg bruger dog personalet i al almindelighed, hvis der er noget, jeg skal 
spørge om” 

Beboerne oplever, at der bliver fulgt op på aftaler.  

 
 

Mål 3: Organisatorisk borgerinddragelse 

Emne Data 

Organisatorisk 
borgerinddragelse 

Beboerne kan ikke erindre at have deltaget i nogen former for organisatorisk bor-
gerinddragelse. En beboer fortæller, at man typisk taler sammen om tingene ved 
frokosten eller aftensmaden.  

 
 

Mål 4: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever en god kontakt til medarbejderne samt en respektfuld adfærd 
og omgangsform: 

• ”De er rigtig søde og rare alle sammen”.  

• ”De banker altid på, inden de går ind i min bolig – der er sgu ikke noget at 
klage over” 

• ”De behandler mig godt, det vil jeg sige” 

• ”De er så søde – andet kan jeg ikke sige” 

• ”Medarbejderne er flinke og venlige, synes jeg”  

• ”Jeg driller pigerne” 

• ”Jeg er gammel lærer, må du regne med, så man har respekt for mig, tror 
jeg” 

Beboerne oplever gode muligheder for at deltage i aktiviteter og socialt samvær 
på plejehjemmet. En beboer fortæller, at der er aktiviteter i dagligstuen, og at 
der fx kommer en person en gang om ugen, der spiller guitar. En anden beboer for-
tæller, at han går til krea. Beboer siger desuden: ”Jeg er en slags dj her på ste-
det, og jeg finder hele tiden på ny musik, som jeg præsenterer de andre beboere 
for ved middagsmaden – og holder et lille foredrag om kunstneren”. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er meget tilfredse med kvaliteten af den pleje og støtte, som de modta-
ger, og at de generelt kender deres kontaktpersoner. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever, at 
medarbejderne kender til beboernes behov for hjælp. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne ikke kan erindre at have nogen former for organisatorisk borgerinddra-
gelse.  
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To beboere fortæller, at de går til træning to gange om ugen. En beboer fortæller, 
at han bedst kan lidt at være sig selv, men at han får mange tilbud om at deltage. 
Beboer siger pænt nej tak, og det bliver respekteret.   

 

 

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

Emne Data 

Overgange Tre ud af fire beboere har oplevet gode overgange i forbindelse med hospitalsbe-
søg. Den fjerde beboer kan ikke redegøre, men fortæller, at hun oplevede en god 
indflytning på plejehjemmet. 

En beboer fortæller, at medarbejderne kommer og husker beboer på, når han skal 
på hospitalet. Der er typisk en medarbejder, der tager med, da beboer ikke er så 
god til at huske de beskeder, han får på hospitalet. En anden beboer beskriver en 
oplevelse af, at hospitalspersonale og plejepersonale samarbejder.  

3.3 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der lige nu arbejdes meget med beboernes ernæring. 
Der ernæringsscreenes og vejes. Alle beboere tilbydes vejning en gang om måne-
den, og hvis der ses et utilsigtet vægttab, tilbydes beboerne at blive vejet en gang 
om ugen. Beboerne tilbydes individuelt tilpassede mellemmåltider. 

Et andet fokus i kvalitetsarbejdet er at forebygge ensomhed, hvor medarbejderne 
på plejecentret planlægger at bruge en-til-en-tid sammen med beboerne. Under 
Covid-19 har der ikke været terapeuter på plejehjemmet, og i denne periode har 
medarbejderne understøttet beboerne i at følge deres træningsprogrammer. 

Der er arbejdet målrettet med medicin, hvor der blandt andet har været fokus på 
medicinhåndtering og medicinsignering. Medarbejderne fortæller, at der var en-
kelte utilsigtede hændelser i forhold til medicingivningen i starten af sidste år. 
Plejehjemmets faglige koordinator har arbejdet med at oplære alle medarbejdere 
i dokumentation i forhold til medicinen. Der er udarbejdet medicinkompetence-
skema i forhold til alle medarbejdere.  

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne, og at kommunikatio-
nen er respektfuld og anerkendende.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever gode muligheder for aktivitet og socialt samvær. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever gode overgange. 

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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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Ifølge medarbejderne er det vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte beboer og 
tilpasse sin kommunikation individuelt. I de socialpædagogiske handleplaner be-
skrives beboernes specifikke udfordringer, og hvordan medarbejderne herefter kan 
møde beboerne i forhold til kommunikation og adfærd. Det er vigtigt, at medar-
bejderne møder beboerne med venlighed, respekt og interesse. Derudover er det 
afgørende at være lyttende, at sætte sig ind i den enkelte beboers situation, og at 
møde dem, hvor de er.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Vedrørende beboernes selvbestemmelse fortæller medarbejderne, at de fx inddra-
ger beboerne i udarbejdelsen af deres besøgsplan. Beboerne spørges løbende ind 
til deres ønsker og behov i forhold til plejen. Derudover inddrages pårørende fx i 
forbindelse med opfølgende møder samt løbende via e-mail. Medarbejderne for-
tæller, at de er meget opmærksomme på at respektere beboernes til- og fravalg. 
Derfor gør de meget ud af at forklare, guide og vejlede beboerne, så beboerne op-
lever sig inddraget og trygge ved at takke ja til det, medarbejderne tilbyder. Der 
arbejdes med socialpædagogiske handleplaner blandt andet for at forebygge even-
tuelle situationer med magtanvendelse.  

Medarbejderne fortæller, at der i høj grad gøres brug af klippekortsordningen. Der 
tales med beboerne om, hvad de kunne tænke sig at bruge deres klip på, og klip-
pekortet bruges ofte i nuet. Der bruges fx klip på indkøb. Ifølge medarbejderne 
kender de til beboernes ønsker og behov, så de kan guide beboerne i forhold til 
brugen af klip, hvis de ikke selv kan give udtryk for, hvad de ønsker. 

Rehabilitering Ifølge medarbejderne handler rehabilitering om hjælp til selvhjælp og således at 
hjælpe beboerne med at gøre mest muligt selv. Medarbejderne giver mange ek-
sempler på, at de sørger for at gå ture med beboerne, at ordne vasketøj sammen 
med dem mv. Medarbejderne forklarer, at det er meget vigtigt at beskrive beboer-
nes ressourcer i dokumentationen, så alle medarbejdere har mulighed for at ar-
bejde ud fra den rehabiliterende tilgang.   

Samarbejde 

 

Medarbejderne fortæller, at der afholdes tværfaglige møder en gang om måneden, 
hvor beboerne gennemgås. Ergo- og fysioterapeuter samt køkkenpersonale delta-
ger i disse møder. 

I forhold til udskrivelse fra hospital fortæller medarbejderne, at de er meget op-
mærksomme på beboernes ressourcer, når de kommer tilbage på plejehjemmet. 
Medarbejderne inddrager relevante fagligheder i forhold til de indsatser, der vur-
deres at være behov for at igangsætte eller ændre på. Der følges fx op på beboer-
nes medicin. Medarbejderne fortæller, at der altid er en medarbejder til at tage 
imod beboerne, når de kommer hjem fra hospitalet. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Ifølge medarbejderne skaber det tryghed for beboerne at lave og overholde afta-
ler. Det er vigtigt at give beboerne en oplevelse af, at medarbejderne er der for 
dem. Mange beboere profiterer også af struktur og genkendelighed.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for beboernes selvbestemmelse, 
respektfuld kommunikation og den rehabiliterende tilgang 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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Medarbejderne forklarer, at relationsarbejdet er en meget stor del af plejen og 
omsorgen for beboerne, da dette i høj grad skaber tryghed for beboerne. Det er 
vigtigt for beboerne, at de kender medarbejderne, og derfor er introduktionspro-
grammet til afløsere også meget grundigt. Desuden er det vigtigt, at afløsere me-
get hurtigt får adgang til dokumentationssystemet, så de kan orientere sig i be-
søgsplaner og socialpædagogiske handleplaner.  

Vedrørende sikkerhed fortæller medarbejderne, at de har stort fokus på sundheds-
fremmende og forebyggende indsatser i relation til fx smittespredning, infektio-
ner, fald og tryksår. Medarbejderne er fortrolige med brugen af værnemidler. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvad der skal kontrolleres, når der gives medicin. 

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Opgaverne fordeles imellem medarbejderne fra morgenstunden. En medicinansvar-
lig medarbejder har ansvar for at udføre de sygeplejefaglige opgaver. 

Medarbejderne er opmærksomme på at tilrettelægge deres arbejde, så det kan 
udføres hensigtsmæssigt og uden afbrydelser. Det er medarbejdernes oplevelse, at 
de kan organisere arbejdet, så de ikke forstyrres af fx telefoner, der ringer.  

Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til tilbagemeldinger ved 
ændringer i en beboers tilstand eller støtte. Der gøres fx brug af TOBS. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne dokumenterer på tablet, og der dokumenteres typisk løbende, så 
det sikres, at dokumentationen er tidstro. Det er medarbejdernes oplevelse, at de 
har den nødvendige tid til at dokumentere. Medarbejderne oplever, at de kan få 
hjælp og sparring, hvis de oplever udfordringer i relation til dokumentationsopga-
ven. Medarbejderne kan fx søge hjælp hos plejehjemmets faglige koordinator.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Instrukser, vejledninger og procedurer kan findes på kk-net, Teams og i VAR. Med-
arbejderne oplever, at de er gode til at orientere sig i dokumentationen, når de er 
i tvivl om en opgave, der skal udføres.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne fortæller, at der gøres meget ud af at udarbejde beboernes be-
søgsplaner i forbindelse med indflytning. Besøgsplanerne skal indeholde individu-
elle beskrivelser af beboernes ønsker, vaner, ressourcer og behov for hjælp igen-
nem hele døgnet.  

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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Handlingsanvisnin-
ger 

Ifølge medarbejderne skal handlingsanvisningerne være vejledende i forhold til, 
hvordan den konkrete handling skal udføres. Direkte adspurgt nikker medarbej-
derne genkendende til, at der skal udarbejdes handlingsanvisninger, når der er 
tale om en sundhedslovsydelse. 

3.4 KONTROL AF DEN SUNDHEDSFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov 

Emne Data 

Stillingtagen til hel-
bredstilstande 

Der gennemgås helbredstilstande for tre beboere. 

I forhold til alle tre beboere er der taget stilling til samtlige problemområder i 
helbredstilstande. 

Sammenhæng i do-
kumentationen 

Hos to beboere er der overensstemmelse imellem beskrivelserne af beboernes 
aktuelle helbredsmæssige situation, den medicinske behandling og de sygepleje-
faglige indsatser. 

I forhold til en beboer ses en mindre mangel, da der ikke er taget stilling til et 
felt, så der er overensstemmelse imellem beskrivelserne af beboerens aktuelle 
helbredsmæssige situation og den medicinske behandling. 

 

 

Mål 2: Kvaliteten af medicindispensering er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer 

 

Dokumentationen på medicinlisten overholder gældende retningslinjer i forhold 
til de tre beboere, som modtager hjælp til medicindispensering. 

 

Handlingsanvisning: 

For alle tre beboere er der udarbejdet handlingsanvisninger i forhold til ydelsen. 
Tilsynet bemærker positivt, at handlingsanvisningerne for medicindispensering 
og støtte til medicinindtagelse er beskrevet handlevejledende og individuelt.  

 

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

 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner, hvorimod arbejds-
gange med handlingsanvisninger kræver lidt hjælp fra tilsynet. 

Det er tilsynets vurdering, at arbejdsredskaberne anvendes som tiltænkt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen i helbredstilstande er af særdeles tilfredsstillende kvalitet, og at 
der overordnet er sammenhæng i dokumentationen.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 
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Mål 3: Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende 

Emne Data 

Overholder medicin-
dokumentationen 
gældende retnings-
linjer 

 

Dokumentationen på medicinlisten overholder gældende retningslinjer i forhold 
til de tre beboere, som modtager hjælp til medicinadministration. 

 

Handlingsanvisning: 

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

For en beboer observeres det, at der mangler beskrivelse af handlingsanvisning i 
forhold til antabusbehandling. I dokumentationen fremgår det ikke tydeligt, 
hvordan indsatsen skal leveres i forhold til denne behandling. I et andet tilfælde 
mangler der beskrivelse af AK-behandling. 

 

 

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

Emne Data 

Handlingsanvisninger Ved gennemgang af handlingsanvisninger på sygeplejeydelser ud over medi-
cin ses flere eksempler på særdeles tilfredsstillende handlevejledende og 
ajourførte handlingsanvisninger. 

Der henvises til VAR i handlingsanvisningerne, som alle er opdaterede og ak-
tuelle. Dog mangler der en opfølgningsdato. Beboernes samtykke til indsat-
serne er dokumenteret. 

Under observationer fremgår relevante notater i forhold til beboernes hel-
bredstilstand. I et tilfælde mangler der opfølgning på blodtryksmålinger. Der 
ses desuden oprettelse af handlingsanvisninger på områder, der kræver en 
målrettet indsats. 

3.5 KONTROL AF DEN SOCIAL- OG PLEJEFAGLIGE DOKUMENTATION 

Mål 1: Kvaliteten af dokumentationen i ’generelle oplysninger’ 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for medicindispensering og 
støtte til medicinindtagelse er særdeles tilfredsstillende. Dokumentationen under de generelle medicin-
oplysninger lever op til kravene på området. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at medicindokumentationen på medicinskemaer overholder gældende retningslinjer. 
Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisning for medicinadministration er 
af meget tilfredsstillende kvalitet. Det er tilsynets vurdering, at der i to tilfælde mangler oprettelse af 
handlingsanvisning. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af dokumentationen i handlingsanvisninger for sygeplejeydelser ud over 
medicin er meget tilfredsstillende. I et tilfælde mangler der opfølgning på blodtryksmålinger.  
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Emne Data 

Er borgerens mestring, 
motivation, ressourcer 
og livshistorie udfyldt i 
generelle oplysninger? 

For tre beboere ses beskrivelser af mestring, motivation, ressourcer og livs-
historie under generelle oplysninger. 

 

Er beskrivelserne i gene-
relle oplysninger beskre-
vet, så de er af generel 
værdi for borgerforlø-
bet? 

For alle tre beboere er beskrivelserne under generelle oplysninger af værdi 
for borgerforløbet. 

Tilsynet observerer, at beskrivelserne indeholder særdeles detaljerede op-
lysninger, der er relevante i forhold til at sikre beboernes trivsel og livskva-
litet samt i forhold til at sikre dokumentationen af vaner, ønsker, særlige 
behov og interesser. 

 

 

Mål 2: Kvaliteten af borgerens ’besøgsplan’  

Emne Data 

Er der oprettet en be-
søgsplan? 

Der er oprettet besøgsplan for alle beboere. 

 

Er besøgsplanen ’handle-
anvisende’ ift. de indsat-
ser som borgeren er     
tildelt? 

For alle tre beboere er besøgsplanen handlevejledende og individuelt be-
skrevet i forhold til de visiterede indsatser. Dog mangler der i en besøgsplan 
handlevejledning i forhold til bad. Det er desuden vanskeligt at få et billede 
af, hvornår badet skal leveres (dag eller aften).  

Er besøgsplanen indivi-
duel og brugbar ift. 
hvordan borgerens øn-
sker og behov imøde-
kommes, når der udføres 
personlig pleje og prakti-
ske opgaver?  

I forhold til alle tre beboere fremgår beskrivelser af beboernes ønsker og be-
hov i relation til udførelse af hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp. 

Beboernes ressourcer er veldokumenterede, og det beskrives, hvorledes 
disse medinddrages i plejen. Besøgsplanerne indeholder ligeledes beskrivel-
ser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 

Er der i besøgsplanen 
henvist til handlingsan-
visningen for en evt. 
’Støtte til indsats’? 

(handlingsanvisning til 
en opgaveoverdraget sy-
geplejeindsats) 

I forhold til alle tre beboere er der udarbejdet handlingsanvisning for en op-
gaveoverdraget sygeplejeindsats, fx relateret til medicinudlevering.  

Der ses ikke henvisninger til handlingsanvisninger i besøgsplanen. 

 

 

 

Er der sammenhæng 
mellem funktionsevnetil-
stande, generelle oplys-
ninger og besøgsplanen? 

 

I forhold til alle tre beboere er der sammenhæng imellem beskrivelserne i 
funktionsevnetilstande, generelle oplysninger og besøgsplanen. 

 

Er det i besøgsplanen 
henvist til en evt. for-
flytningsplan? 

I forhold til en beboer er der udarbejdet forflytningsplan, men der ses ikke 
henvisning til denne i besøgsplanen. 

De to øvrige beboere klarer selv forflytninger. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen under generelle oplysninger er af særdeles tilfredsstillende kva-
litet. 

Tilsynets samlede vurdering – 2 
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Tilsynet vurderer, at dokumentationen i besøgsplaner er af særdeles tilfredsstillende kvalitet.  

Besøgsplanerne fremstår overordnet handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til hjælpen til 
personlig pleje og praktiske opgaver og indeholder beskrivelser af, hvorledes der sikres en rehabiliterende 
tilgang i leveringen af hjælpen.  

Beboernes ønsker og vaner ses ligeledes veldokumenteret.  

Besøgsplaner indeholder relevante beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet bør rette fokus på at sikre, at der i besøgsplaner sker henvisning til 
handlingsanvisninger i forhold til opgaveoverdragede indsatser. Det samme gør sig gældende for forflyt-
ningsplaner. 
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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 i det virtuelle tilsyn er henholdsvis interview med ledelse og gruppeinterview med 
medarbejdere. Interviews vil foregå ved brug af Microsoft kommunikations- og vidensdelingsplatformen 
Teams. Derudover vil der blive gennemført telefonisk interview med udvalgte beboere. Der udtages stik-
prøver af dokumentationen. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en viden om kvaliteten af 
de ydelser, som beboerne modtager på plejehjemmet. Der indgår således ikke observationer på pleje-
hjemmet i dataopsamlingen. 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

2 – Godt og tilfredsstillende 

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

3 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – Alvorlig kritik 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

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

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

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

 

BDO har ikke modtaget høringssvar inden for tidsfristen.  
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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. 


