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

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

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

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

Konstitueret forstander: Charlotte Lykke Winsløw  

Antal boliger: 37 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 14. juli 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos 4 beboere  

• Gruppeinterview med 2 medarbejdere (2 social- og sundhedsassistenter) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt relevant op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det 
vurderes ligeledes, at der arbejdes med relevante områder i kvalitetsarbejdet, hvor BPSD-projektet er op-
startet, og der er uddannet en hygiejne-nøgleperson. Organiseringen understøtter et systematisk kvalitets-
arbejde, men det vurderes, at denne er naturligt påvirket af de midlertidige organisationsændringer. 

Tilsynet har foretaget et observationsstudie af et bad. Det vurderes herudfra, at kommunikationen i obser-
vationsstudiet er ligeværdig, venlig, respektfuld og tilpasset beboerens behov. Beboerens selvbestemmelse 
og medindflydelse sikres under besøget, og der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboer gives 
mulighed for at løse relevante opgaver, svarende til beboerens funktionsniveau. Arbejdet er organiseret og 
fordelt hensigtsmæssigt, og der forekommer ingen unødige forstyrrelser under forløbet. Det er ligeledes 
tilsynets vurdering, at indsatsen til praktisk støtte og personlig pleje udføres ud fra relevante faglige ret-
ningslinjer, og at beboeren støttes i liftning og medicinadministration på faglig korrekt vis. 

Indretningen på plejehjemmet vurderes at være tilpasset målgruppen og generelt indbydende til social 
aktivitet og hyggeligt samvær. Dog vurderes det, at en afdeling fremtræder en smule mere rodet end de 
øvrige afdelinger, hvor placeringen af enkelte hjælpemidler på fællesarealerne bidrager til, at enkelte små 
hyggekroge fremstår mindre indbydende til socialt samvær. Det vurderes, at der på tilsynsdagen observeres 
god interaktion mellem beboere og medarbejdere, hvor der ligeledes foregår en venlig og imødekommende 
kommunikation. Der udvises respekt for beboernes privatliv. 

Tilsynet har talt med fire beboere, som er særdeles tilfredse med deres hverdag på plejehjemmet. Herudfra 
er det tilsynets vurdering, at beboerne i høj grad oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres 
hverdag på plejehjemmet. Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og boligerne fremstår rengjorte. 
Det vurderes, at beboerne får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de er tilfredse med 
kvaliteten af plejen. Beboerne oplever, at de gør de ting, de kan, og at plejen udføres ud fra deres ønsker 
og vaner. Beboerne oplever kontinuitet i plejen, samt at der generelt bliver fulgt op på aftaler. Tilsynet 
vurderer, at beboerne i høj grad oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der foregår en 
respektfuld og anerkendende kommunikation, samt at der udvises respekt for privatliv og personlige græn-
ser. Det vurderes, at beboerne oplever gode muligheder for aktivitet og socialt samvær, og at medarbej-
derne opfordrer til deltagelse, men samtidig respekterer beboernes fravalg. Det vurderes, at to beboere 
oplever tilfredshed med overgange mellem hospital og plejehjem. Beboerne giver udtryk for, at de følges 
på hospitalet, og at pårørende kontaktes på relevant vis. Ligeledes vurderer tilsynet, at alle beboere har 
indtryk af, at medarbejderne vil reagere og kontakte læge/hospital, såfremt behovet er der. I forhold til 
maden er det tilsynets vurdering, at beboerne oplever tilfredshed med kvaliteten af maden og med målti-
derne, hvor stemningen overordnet beskrives som fin og hyggelig. Det vurderes, at beboerne ikke har søgt 
indflydelse i forhold til maden, men at de er sikre på, at der vil blive lyttet til dem, hvis de gjorde. 

Tilsynet har foretaget interview med to af plejehjemmets social- og sundhedsassistenter. På baggrund heraf 
vurderes det, at medarbejderne har kendskab til og kan redegøre for fokus i kvalitetsarbejdet. Det vurderes, 
at medarbejderne har særdeles tilfredsstillende fokus på beboernes selvbestemmelsesret og respektfuld 
individuel kommunikation. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan der arbejdes reha-
biliterende og for det tværfaglige samarbejde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvor-
dan der skabes tryghed og sikkerhed for beboerne samt for korrekt medicinadministration. Medarbejderne 
kan redegøre for arbejdsgange i forhold til pleje- og dokumentationsområdet. Det er tilsynets vurdering, at 
medarbejderne har kendskab til VAR, og at redskabet anvendes som tiltænkt. Medarbejderne kan fagligt 
reflekteret redegøre for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet har ingen bemærkninger. Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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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 

Plejehjemmet havde i marts 2021 virtuelt tilsyn for tilsynsåret 2020, og her modtog 
plejehjemmet anbefalinger i forhold til dokumentationsområdet. Tilsynet indledes 
med, at konstitueret leder fortæller, at tilsynsrapport og tilhørende anbefalinger 
blev gennemgået på et MED-møde. Herefter blev der arbejdet med opdatering af 
handlingsanvisninger. Herudover gennemgik den faglige koordinator dokumentatio-
nen, og der blev udført en-til-en læring, hvor det var nødvendigt. Der sikres grun-
dig introduktion til nyansatte, hvor opmærksomhedspunkterne også bliver gennem-
gået. Dokumentation af opfølgning på blodtryksmålinger er italesat over for medar-
bejderne.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ved tilsyn i marts 2021 blev tilsynet oplyst, at flere af de vanlige kvalitetsindsatser 
var pauseret på grund af COVID-19. I den korte periode siden sidste tilsyn er der 
blandt andet arbejdet med BPSD, hvor der er gennemført en seance for medarbej-
derne, samt en konference målrettet en konkret beboer. Der er planlagt yderligere 
to seancer efter sommerferien, hvor demenskoordinator underviser øvrige medar-
bejdere.  

Der arbejdes fortsat målrettet med medicinauditering, ernæringsområdet og util-
sigtede hændelser. I forhold til de utilsigtede hændelser har der været en indsats 
med fokus på at øge antal indberetninger. Der er udarbejdet en ny arbejdsgang for 
indberetning, og området italesættes på morgenmøder.  

Herudover er en af afdelingens social- og sundhedsassistenter udpeget som hygi-
ejne-nøgleperson, og vedkommende har gennemgået fire dages undervisning. Der 
planlægges opstart med faste auditeringer på området efter sommerferien. 

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Den normale organisering er midlertidig ændret frem til 1. september grundet fra-
vær i ledelsen. Den konstituerede forstander sikrer et tæt samarbejde med MED-
udvalget og AMR. Den faglige koordinator, som er uddannet social- og sundhedsassi-
stent, har fortsat ansvaret for udviklingsområder, og der arbejdes fortsat med for-
bedringsmodellen, hvor der udføres medicinauditeringer.   

På plejehjemmet er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassi-
stenter samt øvrige faggrupper, såsom pædagog og en tidligere falckredder. Der er 
uddannet ressourcepersoner i blandt andet forflytning. Der er ikke ansat faste syge-
plejersker. Det er dermed ledelsen, der bistår med sygeplejefaglige kompetencer, 
hvilket på nuværende tidspunkt udelukkende er den konstituerede forstander.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt relevant op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det 
er ligeledes tilsynets vurdering, at der arbejdes med relevante områder i kvalitetsarbejdet, hvor BPSD-
projektet er opstartet, og der er uddannet hygiejne-nøgleperson.  
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Herudover er der et tæt samarbejde med den kommunale sygepleje og akutteamet, 
som bistår med sygeplejefaglige kompetencer.  

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet er blevet bedt om at lægge særligt mærke til medarbejdernes møde med 
beboerne med respekt for beboernes livshistorie 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Besøget indledes med, at medarbejderne siger godmorgen og præsenterer tilsynet. 
Beboeren har sparsomt sprog, men kan svare ja/nej samt udtrykke enkelte for-stå-
elige sætninger.  

Medarbejderne taler til beboer i en venlig og rolig tone. Beboerens fornavn anven-
des. Der er en god kontakt og en positiv stemning mellem medarbejderne og bebo-
eren. Medarbejderne udviser forståelse for beboerens situation. Fx er der kun 
sparsom dialog under badet, og der stilles spørgsmål på en måde, så beboeren kan 
svare. Ligeledes giver medarbejder sig tid, til at forsøge at forstå de ting, som be-
boeren siger. Medarbejder gentager herefter beboerens ord og sikrer sig, at det er 
korrekt forstået.   

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Beboeren ønsker at sove længe på tilsynsdagen, og plejen varetages først, da be-
boeren ønsker det. Medarbejder italesætter løbende sine handlinger og afventer 
beboerens accept inden handlingen udføres. Under forløbet sikrer medarbejder 
sig, at temperaturen på vandet er afstemt beboerens ønsker. Beboeren inddrages 
og sikres medindflydelse på relevant vis, blandt andet ved at medarbejder giver 
beboeren relevante valgmuligheder. Beboeren fremstår rolig og tryg under forlø-
bet.  

Rehabilitering  

 

Beboer har nedsat funktionsniveau og er kognitivt præget. Beboeren gives mulig-
hed for at anvende sine ressourcer på relevant vis under forløbet. Fx sætter bebo-
eren sig selv op på sengekanten og løfter sine ben ved placering af stålift.  

Efter badet deltager beboeren i påklædningen, og beboeren udfører den indle-
dende tandbørstning selvstændigt (medarbejder børster efter).   

Beboeren gives tid til at løse opgaverne, og medarbejder anvender guidning. Bebo-
eren instrueres i selv at åbne kørestolen, og beboeren skubber sig herefter selv ud 
fra boligen og ud i fællesstuen, hvor måltidet serveres.   

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at organiseringen understøtter et systematisk kvalitetsarbejde, men at denne er na-
turligt påvirket af de midlertidige organisationsændringer. 
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Medarbejderne lægger telefonen fra sig, og alle remedier findes klar, inden plejen 
påbegyndes.  

Der foregår ingen unødige forstyrrelser under forløbet.  

Under besøget er der to medarbejdere til stede. Medarbejderne arbejder sammen 
på rutineret vis, og der ses en tydelig fordeling af arbejdsopgaver. Den ene medar-
bejder er hos beboeren under hele forløbet, mens den anden støtter, når det er 
nødvendigt, fx under forflytning. Den anden medarbejder udnytter tiden under ba-
det hensigtsmæssigt til at løse praktiske opgaver og til at klargøre måltidet.   

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Alle praktiske opgaver udføres af medarbejderen. Der skiftes sengetøj og ryddes 
op i boligen. Opgaverne udføres ud fra relevante retningslinjer, og medarbejder er 
iført korrekte værnemidler. Vasketøj håndteres på korrekt vis, og det placeres i 
den medbragte vasketøjskurv uden at komme i berøring med medarbejders ar-
bejdsdragt. Beboeren har ikke ressourcer til at deltage i opgaveløsningen, så bebo-
eren gives derfor heller ikke mulighed for dette.  

Personlig støtte og 
pleje 

 

Medarbejderne ifører sig korrekte værnemidler, herunder engangsforklæde og 
mundbind. Der udføres håndhygiejne umiddelbart inden, de går ind i boligen. Be-
boeren sætter sig på sengekanten og liftes med stålift over i kørestolen. Beboeren 
køres herefter ud på badeværelset og liftes igen med stålift over på toilettet. Un-
der liftning guides beboeren i at strække benene, og medarbejder berører let be-
boerens lårmuskel for visuel vejledning af handlingen. Under badet gør medarbej-
der sig relevante faglige observationer, som italesættes over for beboeren. Hertil 
fortæller medarbejder, at i morgen skal beboeren på hospitalet til opfølgning. 
Medarbejderen skaber tryghed ved at fortælle, at hun tager med beboeren på hos-
pitalet.  

Efter badet tørres beboeren og støttes i påklædningen. Liftsejlet påsættes, og be-
boeren liftes i ståliften. Her udføres den nedre hygiejne på korrekt vis. Efter kort 
tid giver beboeren udtryk for at være træt. Den ene medarbejder forsøger at be-
rolige beboeren og skabe tryghed. Medarbejder lægger en hånd på beboerens arm, 
roser beboer for sin indsats og fortæller, at det snart er overstået.  Beboeren pla-
ceres herefter i kørestolen, og beboeren støttes i selv at varetage tandbørstnin-
gen. Medarbejder børster efter og guider beboeren i at åbne mundet, så hun kan 
se tænderne.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen i observationsstudiet er ligeværdig, venlig og respektfuld og til-
passet beboerens behov. Beboerens selvbestemmelse og medindflydelse sikres under besøget, og der 
arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor beboeren gives mulighed for at løse relevante opgaver, 
svarende til beboerens funktionsniveau.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at arbejdet er organiseret og fordelt hensigtsmæssigt, og at der ikke fore-
kommer unødige forstyrrelser under forløbet. 
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Under hele forløbet udviser medarbejderne stor faglig opmærksomhed på korrekt 
anvendelse samt skift af handsker med tilhørende korrekt håndhygiejne i forbin-
delse hermed. Der udføres ligeledes håndhygiejne, da boligen forlades. 

Morgenmaden serveres i det fælles opholdsrum, hvor beboeren støttes i at spise og 
i at indtage sin morgenmedicin. Medicinen kontrolleres på korrekt vis. Hertil be-
mærker tilsynet positivt, at der er placeret forskellige piktogrammer i flere af me-
dicinrummene. Tilsynet oplyses, at piktogrammerne viser, at en beboer fx skal 
have anden medicin kl. 8 og kl. 21. Dermed støttes medarbejderne i at huske ad-
ministration af al medicin.  

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af fem etager, hvoraf de fire afdelinger er lokaliseret på de 
fire øverste etager. I stuen er to store fællesrum. Det ene er anrettet med køkken 
og flere små spiseborde. Det andet rum er indrettet som dagligstue med fjernsyn, 
sofa og stolearrangement, et stort akvarium og flere spil. 

Afdelingerne har hvert et køkken, hvor der er spiseborde, så beboerne kan indtage 
maden i fællesskab. Herudover ses forskellige opholdsrum, hvor der på alle afde-
linger er en opholdsstue med sofaarrangement, fjernsyn og forskellige spil. På en 
afdeling er der opstillet et staffeli, hvor et maleri er i gang. 

Afdelingerne er hjemligt indrettet, og der er små hyggekroge, som indbyder til so-
cial aktivitet og samvær. Atmosfæren og stemningen bærer generelt præg af ro, 
hygge og hjemlighed. Tilsynet bemærker dog, at en afdeling fremtræder en smule 
mere rodet end de øvrige afdelinger. Placeringen af enkelte hjælpemidler på fæl-
lesarealerne bidrager fx til, at enkelte hyggekroge fremstår mindre indbydende til 
socialt samvær. Tilsynet er oplyst, at den pågældende afdeling har udfordringer 
med en beboer, som påvirker indretningen af fællesarealerne. Der arbejdes med 
forskellige løsninger hertil.  

Overalt på plejehjemmet ses smilende og imødekommende medarbejdere. Medar-
bejderne hilser venligt på de beboere, de møder, og kommunikationen foregår i en 
anerkendende og respektfuld tone. Ligeledes observeres det, at medarbejderne 
udviser respekt for beboernes privatliv, fx ved at banke på døren og afvente bebo-
ers svar, inden de går ind i boligen. 

Sociale aktiviteter I formiddagstimerne observeres det, at flere beboere opholder sig på fællesarealer 
eller forlader plejehjemmet for at gå en tur. På afdelingerne ses synlige medar-
bejdere, som indgår i interaktion med beboerne. I stuen sidder fx fire beboere fra 
forskellige afdelinger samlet og nyder morgenmaden ved et fælles bord. Bordet er 
anrettet med mange forskellige typer morgenmad, og der er anrettet en lille tal-
lerken med frisk frugt til hver beboer. Under måltidet er der en hyggelig stemning 
og god dialog. Herudover observeres: 

• To beboere sidder og nyder en kop kaffe med en medarbejder. 

• Tre beboere sidder og lytter til musik.  

• En beboer sidder og ser fjernsyn.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at indsatsen til praktisk støtte og personlig pleje udføres ud fra relevante faglige ret-
ningslinjer, hvor beboeren får mulighed for at være aktivt deltagende i relevant omfang. Det er tilsy-
nets vurdering, at beboeren støttes i liftning og medicinadministration på faglig korrekt vis. 
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3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Tilsynet har været i dialog med fire beboere, som alle fortæller, at de er glade for 
at bo på plejehjemmet. Beboerne beskriver en hverdag med trivsel og tryghed, 
hvilket blandt andet begrundes med medarbejderne tilstedeværelse og deres 
måde at være på. En beboer fortæller, at han har fået det meget bedre, efter at 
han er flyttet på plejehjem, hvilket hans pårørende også oplever.  

Beboerne siger fx:  

• ”Jeg har aldrig haft det så godt, som efter jeg er kommet her”. 

• ”Det er et dejligt sted”. 

• ”Det er et godt sted - personalet er yderst flinke”. 

Selvbestemmelse Beboerne beskriver alle, at de oplever selvbestemmelse og indflydelse på egen 
hverdag. Flere af beboerne beskriver, at de går tur hver dag, eller at de står op og 
går i seng på tidspunkter, som de selv ønsker. En beboer er gået i seng igen, da til-
synet besøger beboer, hvilket beboer udtrykker glæde ved at kunne.  

Beboerne siger:  

• ”Jeg er ude hver dag – Jeg kalder det ikke plejehjem, men bofællesskab”. 

• ”Jeg har fået lavet en god rytme her”. 

• ”Jeg er stået op, spist min mad, røget min cigaret, og nu er jeg gået i 
seng igen”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Nogle af beboerne støttes i forhold til plejeopgaver, mens andre støttes i forhold 
til at skabe struktur i hverdagen.  Alle beboere beskriver at få den hjælp og støtte, 
som de har brug for. Samtidig beskriver de, at der er mulighed for at få mere 
hjælp, hvis det er nødvendigt. En beboer fremhæver også rengøringsmedarbejde-
ren, og beboer glædes ved, at hun nynner en sang, mens hun gør rent. En anden 
beboer siger: 

• ”Jeg får morgenmad på sengen - De kommer med en velduftende kop 
kaffe og morgenbrød”. 

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at indretningen på plejehjemmet er tilpasset målgruppen, og at den generelt indby-
der til social aktivitet og hyggeligt samvær. Dog vurderes det, at en afdeling fremtræder en smule mere 
rodet end de øvrige afdelinger, hvor placeringen af enkelte hjælpemidler på fællesarealerne bidrager 
til, at enkelte hyggekroge fremstår mindre indbydende til socialt samvær. Det vurderes, at der på til-
synsdagen er observeret god interaktion mellem beboere og medarbejdere, hvor der ligeledes foregår 
en venlig og imødekommende kommunikation. Der udvises respekt for beboernes privatliv.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse i deres hver-
dag på plejehjemmet. 
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Beboernes funktionsniveau er påvirket i forskellig grad, men de oplever alle, at de 
bruger deres ressourcer, og at de selv varetager de opgaver, de kan. Samtidig op-
lever beboerne, at medarbejderne lytter til dem, og at plejen udføres på en 
måde, som beboerne godt kan lide, hvor de støttes i at gøre mest muligt selv.  

En beboer siger: 

• ”Alt det jeg kan, gør jeg selv”. 

 

Alle fire beboere modtager støtte til medicin, hvor de beskriver, at de får medici-
nen på de rigtige tidspunkter.  Beboerne siger fx: 

• ”De kommer hver eneste dag om morgenen og så igen kl. 18”. 

• ”Ja, jeg får det som regel i forbindelse med maden”. 

 

Beboerne fortæller alle, at de hverken har noget at klage over eller at være util-
freds med. Beboerne beskriver, at hvis de kom i en situation, hvor det var nødven-
digt, ville de tale med medarbejderne om det.  

Observation Beboernes tilstand bærer præg af, at den tildelte indsats er svarende til deres be-
hov. Beboerne fremstår alle soignerede og veltilpasse. De besøgte boliger fremstår 
efter beboernes habitus, og de er tilstrækkeligt rengjorte. I en bolig ses flere 
brændemærker på gulvet efter cigaretter. Tilsynet er oplyst, at der arbejdes med 
forebyggende indsatser hos den pågældende beboer.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne giver udtryk for, at det nogenlunde er de samme medarbejdere, som 
kommer og hjælper dem. Beboerne oplever, at de kender medarbejderne, og at 
medarbejderne kender dem. Flere beboere taler om deres kontaktpersoner, og en 
beboer viser, at navnene på beboerens to kontaktpersoner hænger på køleskabet. 

En beboer siger:  

• ”Jeg har to kontaktpersoner, og dem er jeg glade for”. 

 

Tre af beboerne oplever i høj grad, at der bliver fulgt op på aftaler, mens en be-
boer generelt oplever at dette er tilfældet. Den pågældende beboer beskriver her-
til, at der godt kan være ventetid i forbindelse med nødkald. Beboer, som har nød-
kald om halsen, hiver i klokkesnoren, som er fastgjort sengen og siger: ”Se, den 
virker ikke – Der kommer jo ikke nogen”. Tilsynet er nødsaget til at forlade boligen 
kort efter, og tilsynet observerer derfor ikke, hvor lang tid der går, før kaldet be-
svares. Tilsynet er efterfølgende i dialog med en medarbejder, som fortæller, at 
klokkesnorene tjekkes jævnligt, og at den virker hos beboeren, ligesom kaldet om 
beboers hals også gør. Medarbejder tilføjer, at beboeren ønsker besvarelse af nød-
kald inden for få minutter, men at dette desværre ikke altid kan imødekommes, 
da medarbejderne kan være optaget af opgaver hos andre beboere. Der er dog op-
mærksomhed på den pågældende beboer.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og at boligerne fremstår rengjorte. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de 
er tilfredse med kvaliteten af plejen. Beboerne oplever, at de gør de ting, de kan, og at plejen udføres 
ud fra deres ønsker og vaner. Beboerne oplever kontinuitet i plejen, samt at der generelt bliver fulgt op 
på aftaler.  
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboere beskriver, at de har en god kontakt til medarbejderne, og at medar-
bejderne taler til dem i en venlig og respektfuld tone. Beboerne oplever alle, at 
medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og personlige grænser, fx ved at 
banke på døren, inden de går ind i boligen. Beboerne siger fx: 

• ”Det gode her er, at der bliver ikke snakket ned til folk – Her er en god 
stemning”. 

• ”99 % af dem taler rigtigt godt – de fleste er søde”. 

• ”De banker på. Der er ikke nogen, der bare vælter ind”. 

 

Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter og socialt samvær, som de deltager 
i. Flere af beboerne fortæller også, at de selv går ture udenfor plejehjemmet, og 
at de har en hverdag med høj grad af trivsel. En beboer fortæller, at han ikke har 
lyst til at deltage i samvær og aktivitet, men at medarbejderne ofte tilbyder 
dette. Beboeren oplever, at hans fravalg respekteres. Beboerne siger: 

• ”Jeg har været på ture med personalet to gange - Jeg er nede og træne 
om torsdagen, det er rigtigt godt”.  

• ”Om aftenen så sidder vi sammen og snakker, det er hyggeligt”. 

• ”Min nabo går mange ture, ham kunne jeg godt finde på at gå en tur 
med”. 

• ”Der er lidt forskelligt, ellers går jeg en tur”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange To af beboerne kan beskrive situationer med indlæggelse eller andet samarbejde 
med hospitalet. Hertil har beboerne positive beskrivelser af samarbejdet mellem 
plejehjem og hospital. En beboer oplever, at medarbejderne er gode til at tage 
med beboeren på hospitalet, mens den anden beboer oplevede, at hans pårørende 
blev kontaktet og mødte op på hospitalet ved sidste indlæggelse.  

Beboerne giver alle udtryk for, at medarbejderne vil tale med deres læge eller 
hospitalet, hvis der er behov for det. Beboerne siger blandt andet: 

• ”Jeg har været til nogle undersøgelser, og der har de været så søde at 
tage med mig”. 

• ”Plejehjemmet ringede efter en ambulance, og inden jeg så mig om, var 
min kone derude”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvor der 
foregår en respektfuld og anerkendende kommunikation, samt at der udvises respekt for privatliv og 
personlige grænser. Det vurderes, at beboerne oplever gode muligheder for aktivitet og socialt samvær, 
samt at medarbejderne opfordrer til deltagelse, men samtidig respekterer fravalg.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det vurderes, at to beboere oplever tilfredshed med overgange mellem hospital og plejehjem. Bebo-
erne giver udtryk for, at de følges på hospitalet, og at pårørende kontaktes på relevant vis. Ligeledes 
vurderer tilsynet, at alle beboere har indtryk af, at medarbejderne vil reagere og kontakte læge/hospi-
tal, såfremt behovet er der.  
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Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne beskriver alle maden som god, og de udtrykker tilfredshed med udval-
get. En beboer siger, mens han griner: ”Maden er alt for god. Man bliver tykkere 
og tykkere”.  

Det varierer, om beboerne oplever indflydelse i forhold til maden og menuen. En 
beboer fortæller, at han savner flere retter med ris, eller at der bliver lavet pizza 
eller burger. Beboeren har ikke talt med medarbejderne om dette. Ingen af bebo-
erne giver udtryk for, at de er kommet med forslag til menuen, men de er alle 
sikre på, at der vil blive lyttet til dem, hvis de gjorde. Beboerne siger fx: 

• ”Man kan bare sige det til køkkenet eller personalet”. 

• ”Jeg har ikke selv taget initiativ – Men det (forslag til menuen) ville de 
sikkert gerne have”. 

 

To af beboerne indtager måltidet i boligen efter eget ønske. De to øvrige beboere 
spiser i fællesstuen sammen med andre beboere. Her beskrives stemningen som fin 
og hyggelig.  

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der er arbejdet med dokumentationsområdet, hvor 
besøgsplanerne blandt andet er rettet til. 

Der er forsat stort fokus på medicin, hvor der også udføres audits. En medarbejder 
fra én afdeling er uddannet til at udføre hygiejneaudits, hvilket så småt afprøves.  

Herudover er der arbejdet med BPSD på en afdeling, hvor der er udfordringer om-
kring en enkelt beboer. Her beskrives et forløb med tæt kontakt til demenskoordi-
nator. En medarbejder beskriver, at tilgangen skal udbredes til de øvrige afdelin-
ger efter sommerferien.   

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, som vurderes vigtige i kommunikationen med 
beboerne samt for, hvordan venlighed, respekt og ligeværdighed kommer til ud-
tryk i kommunikationen. Hertil beskrives fx, at det er nødvendigt med en indivi-
duel tilgang, som er tilpasset den enkelte beboer. Ligeledes beskrives opmærk-
somhed på kropssprog samt rolig adfærd og toneleje.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever tilfredshed med maden og med måltiderne, hvor stemningen be-
skrives som fin og hyggelig. Det vurderes, at beboerne ikke har søgt indflydelse i forhold til maden, men 
at de er sikre på, at der ville blive lyttet til dem, hvis de gjorde. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til og kan redegøre for fokus i kvalitetsarbejdet. 
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En medarbejder fortæller, at der arbejdes med en tilgang, hvor der ikke siges nej 
til beboerne, men at der opstilles alternativer. Der er fokus på at anerkende det 
gode, beboerne gør, og på proaktivt samvær initieret af medarbejderne.   

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne beskriver forskellige eksempler på, hvordan beboerne sikres med-
indflydelse og selvbestemmelse. På plejehjemmet arbejdes der ud fra en tilgang, 
hvor der er stor respekt for den enkelte beboers livsstil og vaner. Her arbejdes fx 
med, at beboerne kommer op på det tidspunkt, de ønsker, også selv om dette 
først er kl. 14. Ligeledes er der mulighed for et bad om aftenen, hvis beboerne øn-
sker det.  

Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende har mulighed for at deltage. Her 
indhentes informationer om beboerne, og der spørges ind til, hvordan beboerne 
ønsker at blive motiveret til fx bad.  

Medarbejderne beskriver, hvordan der tages hensyn til beboernes behov. Herud-
over følges beskrivelserne i besøgsplanen, og der gives både psykisk og social 
støtte.  

Klippekortsordningen anvendes som en naturlig del af hverdagen, fx til at gå ud og 
handle, til hygge eller til at få ordnet negle. Medarbejderne mener selv, at de 
godt kunne blive bedre til at dokumentere klippekortsaktiviteterne.  

Rehabilitering Medarbejderne redegør for den rehabiliterende tilgang, som beskrives som en me-
tode til at bibeholde og anvende beboernes ressourcer. Medarbejderne kommer 
med eksempler fra hverdagen, hvor der arbejdes rehabiliterende i forhold til tand-
børstning, rede hår og andre plejeopgaver. Tilgangen bidrager ifølge medarbej-
derne til, at beboerne føler, at de har styringen, hvilket giver værdighed og livs-
kvalitet.  

Der anvendes motivation og guidning. Hos nogle beboere er det nødvendigt at for-
handle og lave konkrete aftaler. Hertil beskriver medarbejderne, at de altid for-
tæller beboerne, hvorfor det er vigtigt, at de anvender egne ressourcer.  

En medarbejder beskriver, at plejehjemmet har en træningsenhed, og at terapeu-
terne er gode til at sparre omkring vedligeholdende træning og rehabilitering.  

Samarbejde 

 

Medarbejderne beskriver, at de ringer til hospitalerne ved indlæggelse for at sikre 
sammenhæng. Hertil forberedes de ting, som kan forberedes, inden beboeren 
kommer hjem igen. Såfremt der er aftaler om hospitalsbesøg, dokumenteres dette 
i helbredstilstande, så informationen er let tilgængelig, og nogle beboere tilbydes 
følgeskab. Når beboerne udskrives, gennemgås medicinen, og dokumentationen 
opdateres. Der følges ligeledes op med beboerne omkring indlæggelsen, og egen 
læge orienteres.  

For at sikre sammenhæng internt afholdes der blandt andet konferencer en gang 
om ugen, hvor terapeuterne også deltager. Herudover er der et tæt samarbejde 
med køkkenet, som deltager på de faste fredagsmøder. Afdelingerne holder faste 
morgenmøder, hvor beboerne gennemgås. Ligeledes afholdes et kort møde over 
frokost, hvor der samles op på dagen. Der er overlap mellem vagtlagene. Herud-
over deles viden om beboerne gennem dokumentationen. E-tavlerne er hængt op, 
men endnu ikke taget i brug. 

Medarbejderne beskriver, at beboerne kender deres samarbejdspartnere, og at de 
også selv kan finde på at tale med fx kokken.  

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har særdeles tilfredsstillende fokus på beboernes selvbestemmel-
sesret og respektfuld individuel kommunikation. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, 
hvordan der arbejdes rehabiliterende og for det tværfaglige samarbejde. 
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Tryghed skabes ifølge medarbejderne gennem: 

• Synligt personale 

• Tilsyn  

• Nødkald 

• Kontinuitet – og faste afløsere 

• Genkendelig hverdag  

I forhold til sikkerhed beskrives det, at der udarbejdes arbejdspladsvurdering i alle 
boliger. På plejehjemmet er der mange beboere, som ryger. Her anvendes mobile 
sprinkleranlæg, rygeforklæder og evt. cigaretrør. Ligeledes laves konkrete aftaler 
med nogle beboere omkring rygning. Beboerne screenes for tryksår, og der er mu-
lighed for luftmadras.  

Medarbejderne redegør for anvendelse af værnemidler i den personlige pleje.  

En medarbejder redegør for korrekt administration af medicin, herunder at medi-
cinen skal ses indtaget. Dette er særligt vigtigt, da nogle beboere kan finde på at 
gemme medicinen i munden.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

På plejehjemmet arbejdes der med kontaktperson, men fordelingen af beboerne 
sker ud fra beboernes kompleksitet/situation og medarbejdernes kompetencer. 
Der arbejdes ud fra en tilgang om, at plejen håndteres af forskellige medarbej-
dere, så observationen af beboerne styrkes. En gang om ugen laves en arbejdsfor-
deling, og til de daglige morgenmøder udfyldes en dagsseddel, hvor opgaver for 
dagen fordeles. Besøgene varetages ud fra beboernes ønsker, og medarbejderne 
beskriver en høj grad af fleksibilitet i forhold til dette.  

På afdelingerne er der et tæt samarbejde mellem medarbejderne. Såfremt der ob-
serveres ændringer i beboernes tilstand, udføres TOBS, og der sparres med kolle-
gaer. Hertil beskrives, at enkelte social- og sundhedshjælpere er oplært i at måle 
værdier, men at det altid er en social- og sundhedsassistent, der forholder sig fag-
ligt til målingerne. Om dagen er der mulighed for sparring med en sygeplejerske. I 
øvrige tidsrum henvises til døgnbasen/akutteamet for sygeplejefaglige kompeten-
cer.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Dokumentationen foretages på tablet, og dette sker typisk i løbet af dagen. Der 
planlægges tid, hvor der er mulighed for at gå fra, hvis der er større dokumentati-
onsopgaver. Medarbejderne oplever, at der er tid i hverdagen til dokumentatio-
nen, og at der er mulighed for hjælp og sparring. En medarbejder beskriver, at der 
i forbindelse med introduktionsforløb var en lang og grundig oplæring.   

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne beskriver, at instrukser og vejledninger bliver gennemgået i forbin-
delse med introduktionsforløb. En medarbejder kommer med eksempler på in-
strukser, som anvendes i hverdagen, fx forflytning samt actioncard ved brand samt 
vold og trusler. Medarbejderne beskriver, at alle lokale instrukser bliver gennem-
gået i MED, og at der typisk nedsættes en arbejdsgruppe, så medarbejderne delta-
ger i processen.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der skabes tryghed og sikkerhed for be-
boerne samt for korrekt medicinadministration. 
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I forhold til VAR beskrives det, at denne anvendes, hvis der er behov for faglig vi-
den. Fx i forhold til katheterpleje, kompression eller BMI. Den anvendes ligeledes 
af elever. Medarbejderne beskriver VAR som et godt fagligt redskab, men de ople-
ver samtidig, at den er blevet svær at finde rundt i efter sidste opdatering.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne redegør for arbejdet med besøgsplanen, og hvorledes det sikres, at 
denne indeholder individuelle og handlevejledende beskrivelser af den hjælp og 
støtte, som beboerne modtager. Det beskrives, at besøgsplanen udarbejdes efter 
en fast skabelon, og at der anvendes faste overskrifter, så der er mulighed for at 
danne sig et hurtigt overblik. Der indledes med et kort overblik over beboerne, og 
herefter beskrives de fem vigtigste punkter for beboerne. Eksempler herpå kunne 
være: 

• At jeg har cigaretter nok. 
• At jeg har øl hele tiden. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne beskriver, at der er arbejdet meget med handlingsanvisningerne, 
som indeholder detaljerede beskrivelser af indsatsen samt særlige opmærksom-
hedspunkter. Der henvises til VAR i alle handlingsanvisninger. 

Medarbejderne redegør for, at der udarbejdes handlingsanvisninger ved sundheds-
lovsindsatser, og de henviser til, at Indsatskataloget anvendes målrettet i forhold 
til delegationsopgaven.   

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har ikke foretaget observationer, som har givet anledning til yderligere 
drøftelse med medarbejderne. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forhold til pleje- og dokumentati-
onsområdet. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har kendskab til VAR, og at redskabet anven-
des som tiltænkt.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for arbejdet med besøgsplaner og 
handlingsanvisninger.  

Tilsynets samlede vurdering  

Tilsynet har ikke foretaget vurdering.  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Servicelovens § 151 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de 
kommunale opgaver efter §§§ 83, 83a og 86 løses.  

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2021” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremra-
gende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige 
mangler, som let vil kunne afhjælpes. 

• Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 

2 – Meget tilfredsstillende 

• Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være 
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne 
afhjælpes.   

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

• Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og 
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

• Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakterise-
res som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det 
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

• Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udar-
bejdelse af handleplan. 

5 – Ikke tilfredsstillende 

• Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som util-
strækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområ-
derne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, even-
tuelt i samarbejde med forvaltningen.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2021”. Tilsynet foretages 
primært i dagtimer. Tilsynet udvælger årligt 3 plejehjem, der skal modtage tilsyn i aftentimer eller på en 
lørdag. 

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

 

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

  

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

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

Jeg har læst rapporten og der er ingen kommentarer udover vi glædes over de fine resultater og ikke 
mindst opmærksomheden på vores faglige og værdibaserede oplevelser på dagen.  

  

Med venlig hilsen  

Charlotte Lykke Winsløw 

Konstitueret forstander på Rundskuedagens plejehjem.  
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OM BDO 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

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