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

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interview med leder, gruppein-
terview med medarbejdere, observationsstudie samt beboerinterviews. For hvert mål foretager de tilsyns-
førende en vurdering ud fra 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 

 

 

 

  

FORORD 

 

Tilsynet er altid udtryk for et 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Tingbjerghjemmet, Midtfløjene 1, 2700 Brønshøj 

Leder: Jette Riis 

Antal boliger: 55 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 23. juni 2021   

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

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

 

Tilsynsførende: 

Mette Norré Sørensen, Senior manager og sygeplejerske 

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 Plejehjemmet Tingbjerghjem-
met. Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Anbefalingen er givet på baggrund af, at forholdene på plejehjemmet kan karakteriseres som fremragende 
og eksemplariske. Tilsynet har kun konstateret mindre mangler på et område, som let vil kunne afhjælpes. 

 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det vurderes 
ligeledes, at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet, herunder dokumentation, hygiejne og 
BPSD, som alle understøtter en høj kvalitet i opgaveløsningen. Det er tilsynets vurdering, at der på pleje-
hjemmet er en struktureret organisering, som understøtter det systematiske kvalitetsarbejde, samt at der 
i høj grad er fokus på synlig og nærværende ledelse i hverdagen. 

 

Tilsynet har foretaget to observationsstudier – et på personlig pleje og et ved en Sankthans frokost. På 
baggrund af observationerne er det tilsynets vurdering, at kommunikationen under begge observationsbesøg 
foregår på en særdeles ligeværdig, venlig og respektfuld måde. Ligeledes sikres beboernes selvbestemmelse 
og medindflydelse under begge observationsbesøg, hvor der samtidig i høj grad tages individuelle hensyn. 
Der arbejdes på særdeles tilfredsstillende vis ud fra en rehabiliterende tilgang under observationsbesøget 
til personlig pleje. Dette er ligeledes gældende for frokostmåltidet, hvor alle beboerne anvender deres 
ressourcer i det omfang, de kan, inden for rammerne af arrangementet. Arbejdet under den personlige pleje 
er organiseret hensigtsmæssigt, så der ikke forekommer unødige forstyrrelser. Dette vurderes ligeledes i 
særdeles tilfredsstillende grad for frokostmåltidet, hvor størstedelen af plejehjemmets beboere var samlet 
til Sankthans i fællesgården. 

Tilsynet vurderer, at indsatsen til praktisk støtte og personlig pleje udføres ud fra relevante faglige ret-
ningslinjer, hvor beboer får mulighed for at være aktiv deltagende i relevant omfang. Beboerne støttes i 
medicinadministration på faglig korrekt vis under begge observationsbesøg. 

På plejehjemmet er der, efter tilsynets vurdering, en hjemlig og hensigtsmæssig indretning, som er tilpasset 
målgruppen, og som virker indbydende til socialt samvær og aktivitet. Tilsynet vurderer, at der på tilsyns-
dagen observeres høj grad af interaktion mellem beboere og medarbejdere, hvor kommunikationen foregår 
på en særdeles venlig, imødekommende og respektfuld måde. Ligeledes vurderes det, at der er stor aktivitet 
på plejehjemmet, hvilket både omhandler den kommende Sankthansfest og hverdagslivet generelt. 

 

På baggrund af otte beboerinterviews vurderer tilsynet, at beboerne i høj grad oplever livskvalitet, tryghed 
og selvbestemmelse i deres hverdag på plejehjemmet. Det er tilsynets vurdering, at beboerne får den hjælp 
til personlig pleje, som de har brug for, og at de er tilfredse med kvaliteten heraf. Beboerne oplever, at de 
gør de ting, de kan, og at plejen udføres ud fra deres ønsker, vaner og rutiner. Beboerne oplever i høj grad 
kontinuitet, og at der bliver fulgt op på aftaler. Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og boligerne 
fremstår ryddelige og rengjorte. Det vurderes, at flere hjælpemidler trænger til en let aftørring. Det er 
tilsynets vurdering, at beboerne i høj grad oplever at have en god kontakt til medarbejderne. Kommunika-
tionen foregår på en respektfuld og anerkendende måde, og der udvises respekt for privatliv og personlige 
grænser. Det vurderes, at beboerne oplever gode muligheder for aktivitet og socialt samvær. To beboere 
kan redegøre for forhold omkring overgange. Begge beboere oplever gode overgange i forbindelse med hos-
pitalsbesøg, og en beboer beskriver et godt samarbejde med den faste plejehjemslæge. 
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I forhold til maden og måltiderne vurderes det, at beboerne i høj grad er tilfredse med maden og rammerne 
for måltidet, hvor stemningen generelt beskrives som normal og hyggelig. Det vurderes, at beboerne oplever 
indflydelse på menuen til fødselsdage. Herudover er enkelte beboere ikke bekendte med, om der er indfly-
delse, mens andre oplever at have mindre indflydelse på maden og måltidet, efter at de vanlige møder er 
pauseret grundet COVID-19. 

 

På baggrund af medarbejderinterview vurderer tilsynet, at medarbejderne i høj grad har kendskab til og 
kan redegøre for fokusområder i kvalitetsarbejdet. Medarbejderne kan på særdeles tilfredsstillende vis re-
degøre for faktorer, der vurderes vigtige i kommunikationen. Medarbejderne udviser stor faglig forståelse 
for, hvordan der arbejdes med den rehabiliterende tilgang, samt hvordan beboernes selvbestemmelse og 
medindflydelse sikres. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har relevant fokus på det tværfaglige 
samarbejde. Videre kan medarbejderne fagligt reflekteret redegøre for, hvordan der skabes tryghed og 
sikkerhed for beboerne samt for korrekt medicinadministration. Medarbejderne kan ligeledes fagligt reflek-
teret redegøre for arbejdsgange relateret til pleje- og dokumentationsområdet. Det vurderes, at medarbej-
derne har kendskab til VAR samt anvender redskabet i hverdagen. Medarbejderne udviser stor faglig forstå-
else for arbejdet med besøgsplaner og handlingsanvisninger. Det vurderes, at redskaberne anvendes som 
tiltænkt. 

Tilsynet vurderer, at de interviewede medarbejdere kan redegøre for fast procedure for rengøring af hjæl-
pemidler. På trods af dette observerer tilsynet dog flere hjælpemidler, som trænger til en let aftørring. 
Tilsynet vurderer, at der med fordel kan reflekteres over, om arbejdsgangen for rengøringen skal systema-
tiseres yderligere på to af afdelingerne. 

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 få hjælpemidler, som kunne 
trænge til en let aftørring. Tilsynet bemærker 
samtidig, at der på alle afdelinger er arbejds-
gange for rengøring af hjælpemidler, men at 
denne fremstår mere systematisk på en afdeling. 

Tilsynet anbefaler, at arbejdsgang for rengøring af 
hjælpemidler systematiseres yderligere, så der sikres 
tilstrækkelig rengøring af hjælpemidler på alle ple-
jehjemmets afdelinger. 
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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 modtog virtuelt tilsyn i august 2020. Her blev givet en enkelt anbefa-
ling i forhold til dokumentation og journalaudits. Ledelsen beskriver, at der fortsat 
udføres audits, og at auditeringen på en afdeling blev intensiveret, så alle journaler 
er gennemgået to gange. Den systematiske auditering udføres af alle medarbej-
dere, hvilket skaber læring hos den enkelte. Der udføres kontrol, hvor auditeringen 
foretages af to personer, hvilket understøtter ensartet auditering.  

Der er endvidere arbejdet med at styrke medarbejdernes dokumentation yderli-
gere. I den forbindelse har plejehjemmet udviklet et redskab – en ”klogebog” – som 
støtter medarbejderne i at få dokumenteret de rigtige ting, de rigtige steder. Red-
skabet er udviklet og afprøvet på en afdeling, og det blev herefter udbredt til hele 
plejehjemmet. Videre er der talt meget om evaluering af indsatser og handlinger 
samt at få dokumenteret de ting, der iværksættes. Indsatsen omkring vægtkontrol-
ler er ændret, så alles vægt sendes til forstander. Her følger forstander op med 
drøftelser omkring beboere med vægtændringer.  

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ud over ovennævnte beskriver ledelsen, at plejehjemmet har været påvirket af CO-
VID-19 pandemien. Der var udbrud på plejehjemmet i oktober, hvor der både var 
beboere og medarbejdere smittet. Ledelsen beskriver, at udbruddet og hele pande-
mien er håndteret godt. Der har været besøg fra hygiejnesygeplejersken to gange, 
og der er undervist i hygiejne samt anvendelse af værnemidler. Nedlukningen be-
skrives som hård for beboerne, hvor nogle i høj grad var påvirkede af savnet af de 
pårørende. Pårørende har ligeledes været kede af det. Der blev derfor arbejdet in-
tensivt med den tætte kontakt til pårørende, og forskellige muligheder for kontakt 
blev afprøvet, fx opringning fra iPads. I perioden blev der også ansat en ekstra akti-
vitetsmedarbejder, så de afdelingsvise aktiviteter kunne intensiveres. Dette bevir-
kede, at beboere, som normalt ikke deltager i aktiviteter, deltog. Ligeledes har der 
været ledelsesmæssig tæt opfølgning i perioden. Ledelsen beskriver, at der fortsat 
testes to gange om ugen, og at alle medarbejdere er tilbudt vaccination.  

Hverdagen beskrives nu som mere normaliseret. Der er startet stille op med de 
tværgående aktiviteter. Ugeoversigterne over aktiviteter ændres fremadrettet til 
de vanlige månedsoversigter, som indgår i beboerbladet. Der har netop været be-
søg af en konsulent fra Røde Kors, som talte om frivillighed, og hvad Røde Kors kan 
byde ind med. Besøget er en del af et to årigt projekt i Københavns Kommune.  

Ledelsen beskriver, at der fortsat udføres audits på medicinområdet, men at ka-
dencen er nedsat. Årsagen hertil er, at resultaterne er positive, samt at der er 
iværksat øget auditering på dokumentationsområdet.  

Plejehjemmet er opstartet på BPSD, hvor souschef har udarbejdet MPI på to bebo-
ere og afholdt konferencer. Indsatsen er opstartet på en afdeling, og den opleves 
som meningsfuld. Afdelingen skal nu selv varetage konferencerne, og indsatsen er 
godt i gang med at blive udbredt til de øvrige afdelinger.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fulgt op på anbefalinger fra sidste års tilsyn. Det vurderes 
ligeledes, at der arbejdes med relevante emner i kvalitetsarbejdet, herunder dokumentation, hygiejne 
og BPSD, som alle understøtter en høj kvalitet i opgaveløsningen. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen beskriver, at kvalitetsarbejdet er organiseret i et kvalitetsteam bestående 
af en afdelingsleder, souschef, en sygeplejerske og to social- og sundhedsassisten-
ter. Teamet indsamler data til forbedringsarbejdet på medicinområdet. Beslutnin-
gen om, at alle medarbejdere udfører audit på dokumentation, understøtter samti-
dig, at alle medarbejdere er en del af kvalitetsarbejdet. Ledelsen oplever, at der 
er et stort engagement blandt medarbejderne.  

Den primære medarbejdergruppe er social- og sundhedsassistenter. Herudover er 
der to sygeplejersker, hvoraf souschefen er den ene, og den anden er kvalitetssyge-
plejerske. På plejehjemmet er der uddannet flere praktikvejledere, og social- og 
sundhedsassistenterne varetager faglig undervisning af eleverne. Der er uddannet 
tre ressourcepersoner i diabetes, hvoraf den ene er sygeplejerske.  

Der afholdes fast overlap mellem vagtlagene. Her er en ledelsesmæssig opmærk-
somhed på, hvordan der leveres en god rapport, hvilket trænes.  

Ledelsen oplever, at der er stor videndeling mellem afdelingerne. Der holdes faste 
møder klokken 11 på hver etage, hvor der sparres omkring beboerne, og der gives 
en status på dagens planlægning.  

Plejehjemmet er endnu ikke opstartet med triagering, men dette planlægges påbe-
gyndt, så snart e-tavlerne er implementeret. Disse er nu sat på hjul, hvilket gør, at 
de kan transporteres til lokaler, hvor afstandskrav kan overholdes.  

Ledelsen beskriver flere eksempler på nærværende og synlig ledelse. Fx beskrives 
det, at der i en periode var udfordringer i nattevagten, grundet stort arbejdspres. 
Souschefen gik i nattevagt, og der blev tilført øgede ressourcer. Dette bevirkede, 
at situationen hurtigt blev stabiliseret, og at medarbejderne følte sig anerkendt og 
taget alvorligt. 

 

 

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 imødekom-
menhed 

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder banker på døren og går direkte ind til beboer, som ligger i sengen. 
Tilsynet bliver præsenteret for beboer. Beboer ønsker, at der sættes musik på un-
der plejen.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der på plejehjemmet er en struktureret organisering, som understøtter det syste-
matiske kvalitetsarbejde, samt at der i høj grad er fokus på synlig og nærværende ledelse i hverdagen. 
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Dialogen er hjertelig og omsorgsfuld, og medarbejder er opmærksom på, at beboer 
er hukommelsessvækket, og derfor skal have støtte og gentagelser under plejen. 
Medarbejder taler tydelidt og matcher beboers jargon. Medarbejder har et stort 
kendskab til beboers liv. Under forløbet er der en munter snak med hensyn til, at 
beboer har brug for at sætte ord på gamle oplevelser. Under dialogen bliver be-
boer pludselig opmærksom på, at hun bor på et plejehjem, og hun spørger, om 
hun så aldrig kommer hjem til sin egen bolig igen. Medarbejder sætter sig ved si-
den af beboer i sengen og holder om beboer - forklarer på en omsorgsfuld måde, 
at Tingbjerghjemmet nu er hendes nye hjem. Beboer virker tryg ved medarbejders 
indsats, og dialogen er efterfølgende rolig. 

 

Observationsstudie af Sankthans frokost for alle beboere: 

Størstedelen af plejehjemmets beboere er samlet i gården, hvor de sidder ved 
mindre borde sammen med beboere fra egen etage. Medarbejderne hilser venligt 
på de beboere, der ankommer. Der tales i øjenhøjde, og der gives kram. Beboerne 
hilser ligeledes på hinanden. Der er en let, glad og festlig stemning. 

Medarbejderne er placeret hensigtsmæssigt ved bordene, og de inviterer til hygge-
lig dialog, som er relevant for målgruppen og arrangementet. Overalt er der en 
god dialog og der grines. Der laves sjov med både beboere og medarbejdere, hvil-
ket flere beboere synes at nyde. Stemningen til måltidet er hjemlig og bærer præg 
af overskud og imødekommenhed. En beboer fortæller tilsynet om hverdagen på 
plejehjemmet, beboer siger: ”her er simpelthen så meget kærlighed”.  

Under måltidet skåles flere gange. Der tales om, at der skal synges Midsommer-
vise, hvilket for flere af beboerne er en fast tradition.  

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder fortæller, at hun er kommet for at hjælpe beboer med personlig 
pleje. Beboer virker tryg og bekendt med plejeindsatsen, og beboer medvirker 
uden problemer. Under plejen gentager medarbejder flere gange, hvordan plejen 
skal udføres. Beboer virker tilfreds og glad for oplysningerne.  

I forhold til tøjvalg inddrager medarbejder beboer i enkelte muligheder. Da beboer 
får den udvalgte trøje på, mener beboer ikke, at det er hendes trøje, og den hjæl-
pes af igen. Der aftales, at der sættes en seddel på trøjen, så beboers datter kan 
være med til at vurdere, om det er beboers trøje. (trøjen er mærket med beboers 
bolig nr.). Medarbejder finder en anden trøje og fremviser denne for beboer.  Be-
boer har særlige ønsker til morgenmaden, hvilket efterkommes. 

 

Observationsstudie af Sankthans frokost for alle beboere: 

Pladserne er fastsat på forhånd, og det bærer tydeligt præg af, at beboerne er 
placeret sammen med medbeboere, som de kender. Medarbejderne varetager ser-
veringen ved hvert deres bord, og de indleder med at spørge ind til, hvilke drikke-
varer beboerne ønsker. Der er mulighed for sodavand og øl. En beboer trækker lidt 
på svaret, hvortil en medarbejder spørger, om han hellere vil have kakaomælk. 
Dette foretrækker beboeren, hvilket imødekommes. En anden beboer fortæller, at 
det har stor betydning for mange, at man har mulighed for at nyde en øl. Beboer 
fortæller samtidig, at der hver fredag kan vælges øl eller snaps til maden, hvilket 
er til glæde for flere.  

Måltidet består af burger, grillede pølser og frikadeller med forskelligt tilbehør. 
Den medarbejder, som serverer for beboerne, spørger ind til, hvilken mad bebo-
erne ved det enkelte bord ønsker, og medarbejder henter herefter den ønskede 
mad. Enkelte beboere kan selv tage mad fra buffeten.  
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Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen arbejder med at få inddraget beboerens ressourcer i plejen, fx 
guides beboeren til at forflytte og vende sig i sengen. Efter nedre pleje i sengen 
guides beboeren til at sætte sig på sengekanten. Beboeren går med rollator ud på 
badeværelset og sidder på badestol foran håndvasken, hvor beboeren udfører små 
plejeopgaver selvstændigt. Der gives god tid og mulighed for, at beboeren klarer 
så mange ting som muligt selv. 

 

Observationsstudie af Sankthans frokost for alle beboere: 

Mange beboere går selv hen til gården, enten alene eller med følgeskab med let 
støtte af medarbejdere. Tilsynet inviteres med, og tilsynet følges til bords af en 
beboer. Beboeren indtager en værtslig rolle, og beboeren sikrer sig, at tilsynet er 
med, får tilbudt drikkevarer samt indleder til dialog. 

Måltidet serveres som buffet, og maden tallerkenanrettes derfor til flere beboere. 
Enkelte beboere har selv mulighed for at tilgå buffeten, og beboerne støttes heri.  

Under måltidet anvender beboerne deres ressourcer i det omfang, de kan. De be-
boere, som har behov, støttes let.  

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen henter håndklæde, forklæde mv. i depotet før plejen igangsættes.  

Plejen foregår uden afbrydelser i boligen. Medarbejderen arbejder rutineret og 
hjemmevant, og medarbejderen er bekendt med arbejdsopgaven i boligen. 

Medicinen gives, mens beboeren sidder i spisestuen og indtager sin morgenmad, 
der gives piller og flydende mikstur, som beboeren tager uden videre guidning. Til 
sidst skal beboeren indtage to forskellige inhalationsmediciner. Tilsynet har efter-
følgende en faglig refleksion med medarbejder i forhold til tidspunktet og sted for 
givning af inhalationsmedicin.  

 

Observationsstudie af Sankthans frokost for alle beboere: 

Måltidet foregår i plejehjemmets fællesgård, hvor der er dækket op med flere 
mindre borde. Bordene er pyntet med servietter og friske blomster, med en lille 
dekorativ Sankthans heks i midten. I gården er der placeret en stor Sankthans 
heks. 

Ved indgangen til gården står der en kok og griller pølser, brød og bøffer. Maden 
er anrettet som buffet på to borde, som er placeret tæt på grillen. Maden er an-
rettet, så der er mulighed for servering fra begge sider. Beboerne ankommer stille 
og roligt til måltidet, og de inviteres til at sidde ved bestemte borde. Der hentes 
tæpper til flere af beboerne, og de hjælpes med at få trøjer på.  

Da alle sidder ned, og alle har fået serveret drikkevarer, byder forstander velkom-
men. Der indledes med en skål, og menuen præsenteres.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under begge observationsbesøg foregår på en særdeles ligevær-
dig, venlig og respektfuld måde. Ligeledes sikres beboernes selvbestemmelse og medindflydelse under 
begge observationsbesøg, hvor der samtidig i høj grad tages individuelle hensyn. Der arbejdes på sær-
deles tilfredsstillende vis ud fra en rehabiliterende tilgang under observationsstudiet til personlig pleje. 
Dette er ligeledes gældende for frokostmåltidet, hvor alle beboere anvender deres ressourcer i det om-
fang, de kan, inden for rammerne af arrangementet.  
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Måltidet er organiseret, så der indledningsvis serveres for de beboere, som ophol-
der sig på afdelingerne. Dette italesættes over for beboerne i gården. Herefter til-
går medarbejdere og enkelte beboere fra hvert bord skiftevis buffeten.  

Et par enkelte beboere ønsker alligevel at deltage i måltidet, og beboerne ankom-
mer derfor, da måltidet er påbegyndt. Beboerne hjælpes til en plads, og de får 
hurtigt serveret drikkevarer og mad efter eget ønske. En beboer er netop kommet 
retur fra banken, og beboeren har sendt sin søn op efter en trøje. Beboer bliver 
optaget af, hvor sønnen bliver af og nævner dette flere gange. En medarbejder 
rejser sig hurtigt og følger op, hvilket beroliger beboer. 

Under måltidet er der en hyggelig og hjemlig stemning. Der forekommer ingen 
unødige forstyrrelser. Medarbejderne er opmærksomme på beboernes behov, og 
medarbejderne tilstræber, at beboerne har en god oplevelse. Der tilbydes friske 
drikkevarer og mere mad til de beboere, der ønsker det. Flere af beboerne giver 
udtryk for, at maden smager godt, og at de nyder arrangementet og festligheden.  

Tilsynet forlader måltidet efter ca. 30 minutter.  

 

 

Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje: 

Sengen redes, mens beboeren er på badeværelset - og der ryddes op i soveværel-
set. Skraldespand tages med ud, da medarbejder forlader boligen.  

 

Observationsstudie af Sankthans frokost for alle beboere: 

Ikke relevant for observationsstudiet.  

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejder iklæder sig forklæde og handsker, før der udføres nedre pleje i sen-
gen. Nedre pleje udføres efter rette faglige retningslinjer. Efter plejen aftages 
forklæde og handsker, og hænderne sprittes. Beboer går ud på badeværelset, hvor 
den øvre pleje foregå med guidning foran håndvasken. Beboeren smøres med 
cremer, og beboeren hjælpes efterfølgende med påklædning. Under plejen inddra-
ges beboeren i, hvordan huden ser ud, og beboeren lytter interesseret til medar-
bejders vurdering. Da beboeren er færdig på badeværelset, opdager medarbejde-
ren, at beboeren har lidt lange hår på hagen. Disse fjernes, før beboeren forlader 
boligen. Tilsynet bemærker, at beboeren har lakeret røde negle. Beboeren oplyser 
til tilsynet, at en medarbejder dagen før har lakeret dem.  Beboeren og medarbej-
deren følges ud til spisestuen, hvor beboeren vises hen til spisebordet, hvor der er 
dækket op til beboeren. Der serveres the, og en kurv med friskbagt brød stilles 
foran beboeren. Der er en skål med syltetøj og en tallerken med ost.   

Medarbejderen henter beboerens medicin, medarbejderen tjekker på sin iPad, at 
den dispenserede medicin er korrekt dispenseret. Der gives både piller, flydende 
medicin og inhalationsmedicin ved spisebordet.   

 

Observationsstudie af Sankthans frokost for alle beboere: 

Enkelte beboere får udleveret medicin fra medicinvognen, som køres med ud i går-
den. Medicinen gives inden måltidet, og den administreres på korrekt vis. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at arbejdet under den personlige pleje er organiseret hensigtsmæssigt, så der ikke 
forekommer unødige forstyrrelser. Dette vurderes ligeledes i særdeles tilfredsstillende grad for frokost-
måltidet, hvor størstedelen af plejehjemmets beboere var samlet til Sankthans i fællesgården. 
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Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af tre afdelinger. Hver afdeling har to gange, som er indret-
tet med lyse farver, billeder og store farverige vægdekorationer med blomstermo-
tiv. På gangene ses flere små hyggekroge, som kan anvendes, hvis man har brug for 
et hvil eller til socialt samvær. I midten af afdelingen er der et fællesrum, som er 
indrettet med sofaarrangement og tilhørende TV. Der ses spil og forskellige cd’er. 
Sofaen er placeret, så der skærmes en smule til fællesrum og gangen. I fællesrum-
met er der et åbnet køkken og flere små spiseborde. På bordene står friske blom-
ster, som i anledning af Sankthans har en lille dekorativ heks placeret i midten. 
Der er flag i haven, og foran en beboers dør står også et flag, da vedkommende har 
fødselsdag. På hver afdeling over for elevatoren er der en virtuel informations-
skærm. Her vises billeder fra forskellige aktiviteter, og der er information om 
blandt andet ture og vejret.  

Overalt på plejehjemmet observerer tilsynet en venlig dialog mellem beboere og 
medarbejdere. Medarbejderne har en imødekommende og omsorgsfuld adfærd, og 
de hilser venligt på de beboere, de møder. Medarbejderne henvender sig til bebo-
erne i øjenhøjde, og der tages hensyn til privatliv og grænser. Hertil observerer 
tilsynet blandt andet, at medarbejderne banker eller ringer på døren, inden de går 
ind i boligen, samt at private forhold italesættes, så andre ikke kan høre det.   

Sociale aktiviteter Tilsynet observerer, at flere beboere er samlet på fællesarealerne allerede fra 
morgenstunden, hvor de sidder og nyder deres morgenmad. På alle afdelinger er 
medarbejderne synlige og nærværende. Der udvises opmærksomhed på beboerne 
og deres behov. Fx spørges en beboer, om hun sidder godt, hvorefter siddestillin-
gen i kørestolen justeres. En beboer ønsker at se TV, og beboer hjælpes med at få 
tændt dette. I stuen sidder tre beboere samlet ved et bord sammen med en med-
arbejder og synger sange. På en anden afdeling sidder en beboer sammen med en 
medarbejder i en lille sofa, og de har en hyggelig dialog. I løbet af formiddagen 
pyntes op til Sankthans med friske blomster og hekse. Flere beboere hjælper til 
med at pynte op, og tilsynet taler med mange beboere, som giver udtryk for, at de 
glæder sig til at deltage i festen. 

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 tilsynets vurdering, at beboerne under begge observationsbesøg støttes i medicinadministration 
på faglig korrekt vis. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Det er tilsynets vurdering, at der på plejehjemmet er en hjemlig og hensigtsmæssig indretning, som er 
tilpasset målgruppen, og som virker indbydende til socialt samvær og aktivitet.  

Tilsynet vurderer, at der på tilsynsdagen observeres en høj grad af interaktion mellem beboere og med-
arbejdere, hvor kommunikationen foregår på en særdeles venlig, imødekommende og respektfuld 
måde. Ligeledes vurderes det, at der er stor aktivitet på plejehjemmet, hvilket både omhandler den 
kommende Sankthansfest og hverdagslivet generelt.  
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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 talt med otte beboere, som alle giver udtryk for, at de oplever glæde 
og tryghed i deres hverdag på plejehjemmet. En beboer fortæller, at han har fået 
det markant bedre, efter han er flyttet ind på plejehjemmet. En anden beboer 
fortæller, at der udvises forståelse for beboers livsstil, hvilket beboer glæder sig 
over. Trygheden begrundes med medarbejdernes tilstedeværelse og nødkaldet. 
Beboerne siger blandt andet: 

• ”Det kan ikke være bedre – De ansatte er hjælpsomme, og vores forstan-
der er rigtig god”. 

• ”De gør, hvad de kan”. 

• ”Jeg har det som blommen i et æg”. 

Selvbestemmelse Alle beboere, som tilsynet har talt med, beskriver, at de kan bestemme over eget 
liv, og at de har indflydelse på deres hverdag. En beboer fortæller, at COVID-19 
har været særligt slemt, da beboer følte sig indelukket. Samme beboer udtrykker 
stor tilfredshed med plejehjemmet og medarbejdernes måde at være på. En anden 
beboer henviser til, at der afholdes møder, hvor beboerne gives medindflydelse.  

Beboerne fortæller fx: 

• ”Her har man det, som man måtte ønske. Jeg har bil og nyttehave, så jeg 
kører temmelig meget”. 

• ”Man bestemmer så meget, som man nu egentlig kan”.  

• ”Man bestemmer selv. Undtagen at man ikke må ryge i sengen – det er 
selvfølgelig i orden”.  

• ”Der er intet stramt her på stedet. De lytter altid”.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever alle, at de får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for. 
Beboerne udtrykker ligeledes tilfredshed med kvaliteten af hjælpen. Beboerne gi-
ver udtryk for, at alle ved, hvilken hjælp de skal have. De siger: 

• ”Det er rart, at der er dygtige folk til at hjælpe en”.  

• ”Jeg kommer i bad og får vasket hår”.  

• ”Man får den hjælp, man beder om. Det er dejligt”.  

• ”Hun (kontaktperson) hjælper mig rigtigt godt. Hun er alletiders”.  

• ”Alle ved, hvordan hjælpen skal være. Det er en fast rutine, det er dej-
ligt”. 

 

En beboer kan ikke redegøre for spørgsmålet. Øvrige beboere fortæller, at de gør 
de ting, de kan, og at medarbejderne støtter dem heri. Beboerne oplever ligele-
des, at medarbejderne lytter til dem, og at plejen er udført på en måde, som er 
tilpasset deres ønsker, vaner og rutiner.  

 

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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Beboerne siger blandt andet: 

• ”Jeg klarer selv badet. De lytter, absolut”.  

• ”Medarbejderne støtter mig. Det giver en god tryghed”. 

• ”Der er ikke noget at klage over”. 

• ”Hvad jeg kan selv, er jeg med til at gøre”. 

• ”Ja, bestemt. Jeg gør, hvad jeg selv kan magte” 

 

Beboerne oplever, at de får medicinen på de rette tidspunkter. En beboer siger:  

• ”Jeg får den bette pille om aftenen, så sover jeg godt”.  

 

Beboerne giver udtryk for, at de vil sige til, hvis de oplever utilfredshed. Hertil be-
skriver flere beboere, at der er mulighed for at tale om tingene på plejehjemmet, 
og at beboernes oplevelser tages alvorligt. Enkelte beboere ved ikke, hvad de ville 
gøre, og de fortæller, at de ikke ville gøre noget. Alle begrundet dette med, at 
der ikke er noget at være utilfreds med. Beboerne siger fx:  

• ”Så ville jeg gå til min kontaktperson, og ellers videre til forstander”.  

• ”Jeg ville ikke gøre noget – Jeg synes jeg bliver behandlet ordentligt”.  

• ”Man kan altid sige, hvis der er noget, man er utilfreds med. Det bliver 
altid godkendt”.  

• ”Så siger man det. Vi har det sjovt, og vi kan tale om alt. Det er rene ord 
for pengene. Sådan skal det være, det skal ikke pakkes ind”.  

Observation Beboernes fremstår alle soignerede og veltilpasse. Deres tilstand bærer præg af, 
at den tildelte indsats svarer til deres behov.  

De besøgte boliger fremstår ryddelige og rengjorte, svarende til beboernes habi-
tus. Tilsynet bemærker, at enkelte hjælpemidler i flere af de besøgte boliger 
kunne trænge til en let aftørring.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne fortæller, at det hovedsageligt er de samme faste medarbejdere, der 
hjælper dem, og som alle ved, hvilken hjælp de skal have. En beboer giver udryk 
for, at der kommer forskellige medarbejdere om aftenen, men at dette er af min-
dre betydning.  

Beboerne oplever ligeledes, at der bliver fulgt op på aftaler, og at der ikke fore-
kommer unødig lang ventetid, når de har behov for hjælp, fx i forbindelse med an-
vendelse af nødkald. Beboerne siger blandt andet: 

• ”Der er tre-fire forskellige. Min kontaktperson er fantastisk og meget dyg-
tig. De er alle meget hurtige og præcise”.  

• ”Det er de samme, der kommer. Det er jeg meget tryg ved”.  

• ”Ja, der er en fast flok omkring mig”. 

• ”Alle kender mig”.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne får den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, og at de er til-
fredse med kvaliteten heraf. Beboerne oplever, at de gør de ting, de kan, og at plejen udføres ud fra 
deres ønsker, vaner og rutiner. Beboerne oplever i høj grad kontinuitet, og at der bliver fulgt op på af-
taler.  Det er tilsynets vurdering, at beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, og at boliger fremstår 
ryddelige og rengjorte. Det vurderes, at flere hjælpemidler trænger til en let aftørring.  
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Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne beskriver medarbejderne som søde, venlige og hjælpsomme. Beboerne 
oplever at have en god kontakt til medarbejderne, samt at kommunikationen fore-
går på en respektfuld og ligeværdig måde. Beboerne siger fx: 

• ”Alle er meget hjælpsomme”. 

• ”I det store hele taler de pænt”. 

• ”De er meget søde”. 

• ”Intet at klage over. Ingen der snerrer, men der er meget grin – Det er 
dejligt”.  

 

Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres privatliv og personlige grænser. 
Hvor en beboer fx siger: 

• ”De banker altid lige på, og så går de ind”.  

 

Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter og situationer med samvær. En be-
boer beskriver, at hun går på dagcenter, og en anden beboer fortæller, at han pas-
ser sin nyttehave. Begge beboere er derfor meget væk, men giver udtryk for at 
deltage i aktiviteter og samvær i det omfang, de kan. En beboer fortæller, at akti-
viteterne annonceres, og at beboerne tilvælger aktiviteter ud fra interesser.  

Enkelte beboere giver udtryk for, at de bedst kan lide at opholde sig i boligen, 
hvilket respekteres. Flere glæder sig til Sankthans arrangementet. De siger: 

• ”Der er masser af aktiviteter. Der er quiz og sang fx”.  

• ”Vi snakker og hygger”.  

• ”Vi er tre mænd, der sidder sammen, og det er dejligt. Så er der rigtig 
mandesnak”.  

• ”Ja, der er mange aktiviteter. Kan ikke lige huske på stående fod, men 
man keder sig aldrig”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Flere beboere giver udtryk for, at de hverken har været indlagt eller haft behov 
for lægekontakt inden for den sidste tid. To beboere kan redegøre for området. 
Hertil beskriver begge beboere, at de har oplevet gode overgange i forbindelse 
med hospitalsbesøg. Beboerne oplevede, at plejehjemmet fulgte op på relevante 
forhold, og at der er god støtte fra medarbejderne i forbindelse med hospitalsbe-
søg. En beboer fortæller samtidig, at der er et godt samarbejde med den faste 
huslæge, som kommer en gang om ugen. Beboerne siger:  

• ”Det er super. Min kontaktperson følger mig derud (til hospitalet)” 

• ”Det var en lettelse at komme hjem igen fra hospitalet. Alt fungerede 
godt, da jeg kom hjem”.  

• ”Lægen kommer en gang om ugen og står til rådighed. Det er god ser-
vice”. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne i høj grad oplever at have en god kontakt til medarbejderne. 
Kommunikationen foregår på en respektfuld og anerkendende måde, og der udvises respekt for privatliv 
og personlige grænser. Det vurderes, at beboerne oplever gode muligheder for aktivitet og socialt sam-
vær. 
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Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Alle de beboere, som tilsynet har interviewet, beskriver maden med tilfredshed. 
Herudover har tilsynet været i spontan dialog med enkelte beboere, som ligeledes 
udtrykker tilfredshed med maden. En beboer viser en menuseddel til tilsynet, hvor 
hver ret har fået en karakter. Tilsynet bemærker at flere af måltiderne har fået 
karakteren 8 og 9. En beboer fortæller, at beboer ikke kan lide fisk, og at der ikke 
er andre valg. Beboeren har ikke talt med medarbejderne omkring dette, og bebo-
eren udtrykker forståelse for, at der ikke kan laves særlige retter til alle, som ikke 
kan lide maden. Beboeren er derfor ikke utilfreds. Beboerne siger: 

• ”Den er blevet bedre, absolut”.  

• ”Maden er meget god”. 

• ”Den er pragtfuld, dejlig morgenmad, og alt er alletiders”.  

• ”Jeg husker den som god”.  

 

Enkelte af de interviewede beboere giver udtryk for, at de ikke ved, om der er 
mulighed for at komme med forslag til maden eller menuen. To beboere fortæller, 
at man til fødselsdage selv vælger menuen. En beboer har selv snart fødselsdag, og 
beboeren fortæller glædeligt om eget valg. Samme beboer mener, at der tidligere 
har været møder, hvor der var mulighed for at drøfte maden, men at dette er sat 
på pause grundet COVID-19. Enkelte andre beboere taler ligeledes om møderne. En 
beboer giver udtryk for at savne møderne. En anden beboer, som tilsynet har væ-
ret i spontan dialog med, oplyser, at hun gav udtryk for, at hun savnede mere 
grønt til maden. Dagen efter fik beboer serveret en lille skål med grøntsager til sin 
mad. Beboerne siger: 

• ”Når man har fødselsdag, så bestemmer man menuen”.  

• ”Ikke så meget (indflydelse), som vi havde. Tidligere kom lederen af køk-
kenet op en gang om måneden, så kunne man sige det, man gerne ville 
have. Det var rart”.  

 

Stemningen til måltidet beskrives af beboerne som værende normal og hyggelig. 
En beboer savner lidt mere hyggesnak, mens en anden beboer oplever, at der er 
rigtig god dialog under måltidet. Beboerne siger fx: 

• ”Det er hyggeligt. Det er dejligt, at damerne ikke sidder med. Der er me-
get mandesnak”. 

• ”Bestemt hyggeligt. Medarbejderne gør alt for, at vi får det så godt. Alle 
er så søde”.  

• ”Aftensmaden klokken 18 foregår altid derude (i fællesstuen). Stemningen 
er hyggelig”. 

• ”En gang i mellem er jeg derude. Stemningen er god nok”. 

• ”Stemningen til måltiderne er tavs”. 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at to beboere kan redegøre for forhold omkring overgange. Begge beboere oplever 
gode overgange i forbindelse med hospitalsbesøg, og en beboer beskriver godt samarbejde med den fa-
ste plejehjemslæge.  
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne fortæller, at der foretages medicinaudit, hvor frekvensen er ned-
sat. Årsagen hertil er gode resultater. Ligeledes beskrives det, at der udføres jour-
nalaudit, samt at der er udarbejdet en ”kloge-mappe”. Mappen beskrives som en 
brugsanvisning for, hvordan dokumentationen skal udføres. Mappen er udviklet ud 
fra små afprøvninger, og den er udbredt til hele plejehjemmet.  

Som en del af værktøjskassen beskriver medarbejderne, at der er arbejdet med 
forebyggelse af urinvejsinfektioner. Indsatsen er målrettet alle, også elever og af-
løsere. Her har været fokus på anvendelse af forklæde, nedre hygiejne og væske-
indtag. Medarbejderne beskriver, at indsatsen har ført til stor reducering i antallet 
af urinvejsinfektioner. Hygiejne er også et af de emner, som indgår i værktøjskas-
sen, og som der er arbejdet meget med på plejehjemmet. Særligt grundet COVID-
19. Medarbejderne redegør for, hvilke værnemidler der anvendes ved personlig 
pleje samt for korrekt håndhygiejne i forbindelse med handskeskift. Ligeledes be-
skrives det, at der er fokus på korrekt håndtering af vasketøj, samt at beboerne 
også får udført håndhygiejne. Medarbejderne oplever, at alle er blevet gode til 
dette.  

Herudover er der arbejdet med vægtkontroller, hvor forstander gennemgår væg-
tene en gang om måneden i forhold til ændringer. Der iværksættes individuelle 
handlinger, når der observeres vægtændringer, og medarbejderne beskriver, at 
der er et godt samarbejde med både køkken og sygeplejerske, samt at der er mu-
lighed for kost til småtspisende, proteindrik og mellemmåltider.  

Videre er der udført BPSD konferencer, hvilket beskrives som meningsfuldt. Medar-
bejderne fortæller, at det har hjulpet beboerne meget, og medarbejderne kom-
mer med et eksempel fra hverdagen.   

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, som vurderes vigtige i kommunikationen, her-
under, at kommunikationen skal være respektfuld og ligeværdig. Der nævnes: 

• At kommunikationen foregår i niveau med beboeren. 

• At man har øjenkontakt. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad er tilfredse med maden, og rammerne for måltidet, hvor 
stemningen generelt beskrives som normal og hyggelig. Det vurderes, at beboerne oplever indflydelse 
på menuen til fødselsdage. Herudover er enkelte beboere ikke bekendte med, om der er indflydelse, 
mens andre beboere oplever at have mindre indflydelse på maden og måltidet, efter at de vanlige mø-
der er pauseret grundet COVID-19.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad har kendskab til og kan redegøre for fokusområder i kva-
litetsarbejdet.  
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• At man møder beboerne, der hvor de er, og at man taler om emner, som 
beboerne ønsker. 

• At man tiltaler beboerne ved navn og ikke anvender kælenavne.  

I forhold til beboere med demens supplerer medarbejderne med, at kommunikati-
onen skal være kort og tydelig. Der anvendes gentagelser, og der gives få valg. 
Herudover beskriver en medarbejder, at det er vigtigt at have forståelse for bebo-
erens problematik, samt at man taler ind i nuet, så beboeren ikke oplever neder-
lag.  

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende har 
mulighed for at deltage. Til samtalerne spørges ind til rutiner og vaner, samt fx 
tidspunkt for hjælp, så det kan imødekommes.  

I hverdagen sikres selvbestemmelse og medindflydelse ved at spørge ind til fx mad 
og tøj mm. På plejehjemmet arbejdes der med livshistorie. Hertil beskrives, at ak-
tivitetsmedarbejder også bidrager med viden herom, da de ofte får nogle gode in-
formationer fra deres samtaler med beboerne.  

Klippekortet anvendes, hvor beboerne spørges ind til ønsker for aktiviteter.  

Medarbejderne beskriver, at der afholdes afdelingsvise hverdags-demokratimøder. 
Til møderne har beboerne mulighed for at komme til orde og videregive ønsker om 
fx mad. Møderne beskrives som værdifulde. Disse er dog pauseret på grund af CO-
VID-19, og medarbejderne håber, at de snart kan genoptages.  

Rehabilitering Medarbejderne redegør for dem rehabiliterende tilgang, hvor de nævner: 

• At beboernes ressourcer anvendes, hvor de medinddrages i plejen og gør 
de ting selv, som de kan. 

• At beboernes ressourcer bibeholdes, så de ikke bliver passive. Men at de i 
stedet oplever bedre livskvalitet.  

Medarbejderne beskriver, at det er nødvendigt at skabe forståelse for, hvorfor det 
er vigtigt at funktionerne bibeholdes. Dette kræver en pædagogisk tilgang, hvor 
vigtigheden beskrives. Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på balancen i 
forhold til beboernes ressourcer. En medarbejder beskriver, at årsagen til, at be-
boerne afviser indsatsen, kan være, at man stiller for høje krav. 

Samarbejde 

 

I forhold til samarbejde ved indlæggelser og udskrivelser beskriver en medarbejder 
at have oplevet, at en sygeplejerske kommer med ud på plejehjemmet og følger 
op. Medarbejderne beskriver, at der er en procedure på plejehjemmet, hvor der 
følges op hos beboer efter indlæggelse fast i tre dage, hvor tilstanden dokumente-
res. Ligeledes skal alle beboere på stuegang efter udskrivelse, hvor de bliver tilset 
af plejehjemslægen.  

Herudover samarbejdes der med fysioterapeuter, som udarbejder individuelle træ-
ningsplaner, ud fra beboernes ressourcer med hensyn til, hvordan medarbejderne 
kan træne med beboerne i hverdagen og i plejen. Der afholdes faste tværfaglige 
konferencer en gang om måneden, hvor fysioterapeuten også deltager.  

Viden om beboerne formidles gennem dokumentationen og ved de faste overlap. 
Herudover afholdes der daglige møder kl. 11, hvor der også følges op. Medarbej-
derne beskriver, at e-tavlerne endnu ikke er taget i brug, men at der er planer 
herom. Dette er også tilfældet for triagering.  

Beboerne informeres om alle beslutninger og indsatser. En medarbejder kommer 
med et eksempel fra hverdage, hvor der blev samarbejdet og kommunikeret ud fra 
en pædagogisk tilgang, så det var meningsfuldt for beboeren.  

  



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2021 TINGBJERGHJEMMET KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
19 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for faktorer, der medvirker til at skabe tryghed for bebo-
erne i hverdagen, herunder: 

• At der arbejdes med kontaktperson og kontinuitet. 

• At der skabes en tæt og god relation. 

• At der er et godt samarbejde internt, så alle kender beboerne. 

• At plejen udføres på en måde, som beboerne godt kan lide. 

• At der er en god relation til de pårørende, som er en stor og vigtig del af 
beboernes liv.  

• At der er en hjemlig indretning på plejehjemmet. 

• At der bruges tid på samvær og hygge, samt at man har fysisk kontakt.  

• At der er faste rammer og rutiner i hverdagen. 

• At plejehjemmets forstander er en del af hverdagen. 

 

Medarbejderne beskriver, at de har været med i kampagnen ”Hvad er vigtigt for 
dig”. Her har de stillet spørgsmålet til beboerne og skrevet svarene ned på sedler. 
Sedlerne er hængt op, så det er tydeligt for alle, hvad der er blevet sagt.  

I forhold til sikkerhed og forebyggelse fremhæves medicinkontrol, så der ikke sker 
fejl. En medarbejder redegør i den forbindelse for, hvad der skal kontrolleres, når 
der gives medicin, herunder at medicinen skal ses indtaget, og at der kvitteres 
herfor. Videre italesættes det, at tablets og andre personfølsomme oplysninger 
ikke må ligge fremme. Der laves faldudredninger ved sygeplejersken, og der sæt-
tes ind med forebyggende tiltag, såsom gangtræning, nærvær ved toiletbesøg, 
hoftebeskyttere mm. Ved personlig pleje observeres blandt andet for decubitus. 
Her samarbejdes med sygeplejen, og der iværksættes handlinger, såsom aflast-
ning, vendeskema og øget proteinindtag. Den rette madras sikres enten gennem 
samarbejde med fysioterapeut eller ved at afprøve en madras fra plejehjemmets 
eget hjælpemiddeldepot. Herefter søges madrassen ved HMC. Ved at afprøve ma-
drassen beskriver medarbejderne, at rette indsats hurtigt iværksættes, hvilket er 
til gavn for beboerne.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for faktorer, der 
vurderes vigtige i kommunikationen. Medarbejderne udviser stor faglig forståelse for, hvordan der ar-
bejdes med den rehabiliterende tilgang, samt for hvordan beboernes selvbestemmelse og medindfly-
delse sikres. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har relevant fokus på det tværfaglige samar-
bejde. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for, hvordan der skabes tryghed og 
sikkerhed for beboerne. Ligeledes vurderes det, at der på korrekt vis kan redegøres for korrekt medicin-
administration.  
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne beskriver, at de starter dagen med at udfylde en arbejdsseddel, 
hvor dagens opgaver fordeles. Beboerne fordeles ud fra prioritering om kontakt-
person og relation. Herudover tages hensyn til ekstraopgaver og plejesituationer, 
som varetages af to medarbejdere. Planen skal ifølge medarbejderne sikre, at alle 
har overskud, samt at der er struktur og overblik.  

Hos beboere med stor kompleksitet varetages plejen udelukkende af social- og 
sundhedsassistenter, hvilket er let at imødekomme, da størstedelen af medarbej-
derne tilhører denne faggruppe.  

Under plejen søges det at skabe ro, fx gennem musik. Alle remedier klargøres, så 
der ikke opstår unødige forstyrrelser. Medarbejderne oplever generelt ikke, at der 
er mange forstyrrelser i hverdagen.   

Såfremt der observeres forandringer hos en beboer, udføres TOBS målinger. Der 
samarbejdes med sygeplejerske og læge, som kommer fast hver uge. Medarbej-
derne beskriver, at lægen har praksis tæt på plejehjemmet, og at de har et akut-
nummer til lægen. Lægen er god til at komme spontant, når der er behov, ligesom 
at medarbejderne også kan henvende sig i lægens praksis.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Ifølge medarbejderne er der afsat både tid og rum til dokumentationsarbejdet, 
særligt efter at ”kloge-mappen” er indført. Mappen har yderligere bidraget til, at 
alle har større forståelse for den røde tråd i dokumentationen, og alle har lettere 
ved at udføre dokumentationsarbejdet.  

Medarbejderne beskriver, at dokumentationsområdet bliver prioriteret. Der er mu-
lighed for at anvende mødelokaler, hvis forstyrrelser skal undgås, og der er altid 
hjælp at hente. Blandt andet fra sygeplejerske og kollegaer. Ligeledes beskrives 
det, at der er et kvalitetsteam, som har specialiseret sig i dokumentationsområ-
det.  

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne henviser til VAR, som benyttes i hverdagen. Både i forbindelse med 
udarbejdelse af handlingsanvisninger samt af elever. VAR beskrives som et godt og 
brugbart redskab.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne redegør for arbejdet med besøgsplanen. Beskrivelserne skal være 
detaljerede og anført under overskrifter. Besøgsplanen skal være individuel og 
handlevejledende, så alle kan udføre plejen på samme måde som de faste medar-
bejdere. Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen skal medvirke til at skabe hur-
tigt overblik, og at den skal opdateres ved ændringer.  

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for, at der skal udarbejdes handlingsanvisninger for alle 
sundhedslovsydelser samt for enkelte servicelovsindsatser. Disse skal være handle-
vejledende og opdateres, når der er ændringer.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne fagligt reflekteret kan redegøre for arbejdsgange relateret 
til pleje- og dokumentationsområdet. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne har kendskab til VAR, 
og at de anvender redskabet i hverdagen.  
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Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet har i flere boliger observeret hjælpemidler, som trænger til en let aftør-
ring. Der skabes derfor refleksion med medarbejderne omkring procedure for ren-
gøring af hjælpemidler. Hertil beskriver medarbejderne, at der på de forskellige 
afdelinger er faste procedurer for, hvordan hjælpemidler rengøres. På to afdelin-
ger udføres rengøringen af hjælpemidler på en fast ugedag af aftenvagten. Rengø-
ringen beskrives som et fælles ansvar, hvor alle medarbejdere skal medvirke til at 
sikre, at hjælpemidlerne er tilstrækkeligt rengjorte. På en afdeling beskrives pro-
ceduren mere struktureret, hvor bolignumrene er anført, så dagen for rengøring er 
fastsat og udføres systematisk.  

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser stor faglig forståelse for arbejdet med besøgsplaner og 
handlingsanvisninger, samt at redskaberne anvendes som tiltænkt.  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Det er tilsynets vurdering, at de interviewede medarbejdere kan redegøre for fast procedure for rengø-
ring af hjælpemidler. På trods af dette observerer tilsynet flere hjælpemidler, som trænger til en let 
aftørring. Tilsynet vurderer, at der med fordel kan reflekteres over, om arbejdsgangen for rengøringen 
skal systematiseres yderligere på to af afdelingerne.  
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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 beboerne 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 beboerne, 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 beboernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens 
muligheder og rammer. 

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

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

 

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 beboernes 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 ingen rettelser til rapporten.  

 

Med venlig hilsen  

Jette Riis 

Forstander 

Tingbjerghjemmet 
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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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