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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 og medar-
bejdere, samt evt. observationer og tilsynsbesøg hos beboerne. For hvert mål foretager den tilsynsførende 
en vurdering ud fra den indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der 
som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

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

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

 

Med venlig hilsen 

 

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

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

 

 

  

Forord 

 

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

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

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Aalholmhjemmet, Maribovej 41, 2500 Valby 

Leder: Christian Suhr 

Antal boliger: 32 boliger 

Dato for det fokuserede tilsynsbesøg: Den 18. marts 2021 (Tilsynet er gældende for tilsynsåret 2020) 

Det fokuserede tilsyn er udført separat fra det ordinære tilsyn, denne rapport omhandler alene fokus-
emnet omkring ernæring. 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• Tilsynsbesøg hos 2 beboere 

• Interview med 2 medarbejdere, begge social- og sundhedsassistenter 

• Gennemgang af dokumentation. 

 

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

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING FOR DET FOKUSEREDE TILSYN 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt fokuseret tilsyn på plejehjemmet Aal-
holmhjemmet.  Denne rapport omhandler alene det fokuserede tilsyn. Det ordinære tilsyn på plejehjemmet 
er udført den 2. marts 2021. Begge disse tilsyn omhandler tilsynsåret 2020. 

 

Herunder tilsynets samlede vurdering for det fokuserede tilsyn: 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen på ernæringsområdet er mindre tilfredsstillende, mens medarbej-
dernes faglige reflektion og viden er på et særdeles tilfredsstillende niveau.  

En beboer er ernæringsscreenet korrekt ifølge Instruks for Arbejdsgangen til indsatserne ernæringsscree-
ning og ernæringsindsats, og screeningen er korrekt registreret i omsorgssystemet. En beboer er ikke ernæ-
ringsscreenet. For begge beboerne mangler tydelig angivelse af beboers kostform i journalen. 

Det er tilsynets vurdering, at der mangler handlingsanvisning og opfølgning på et registreret vægttab for en 
beboer, og at der for en anden beboer mangler halvdelen af de forventede vejninger, ligesom det ikke er 
tydeligt, hvorfor frekvens for vejning ikke overholdes. Tilsynet vurderer, at der mangler handlingsanvisning 
for en beboer i ernæringsmæssig risiko og oplysninger i handlingsanvisningerne for vejning samt i beboernes 
helbredstilstande. Besøgsplanerne er af forskellig faglig kvalitet, heraf er en besøgsplan mangelfuld i forhold 
til beboers mad og måltider. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for overdragelse af oplysninger på tværs af faggrupper, 
og hvorledes forskellige faggrupper inddrages i forhold til problemstillinger omkring beboernes ernæring og 
mad. Medarbejderne har faglig forståelse for de forskellige dele af dokumentationen, der vedrører beboer-
nes ernæring, mad og måltider. Det er tilsynets vurdering, at der er et godt samarbejde med Københavns 
Madservice, og at medarbejderne har et godt kendskab til køkkenets sortiment, og hvorledes dette kan 
bringes i spil i forhold til beboernes individuelle behov. 

Medarbejderne har relevant viden om ernæringsscreening og forebyggelse af ernæringsproblematikker.  

Tilsynet vurderer, at der er en fast arbejdsgang for ernæringsscreening af beboerne. Tilsynet vurderer, at 
der er kendskab til gældende retningslinjer, og der er en fast systematik for vejning af beboerne. 

 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres individuelle tilbud om mad, og at deres behov 
og ønsker imødekommes og respekteres af medarbejderne. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

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

 

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at ernæringsscreening for en 
beboer bør opdateres, og at der mangler ernæ-
ringsscreening for en anden beboer. Ligeledes, at 
beboernes kostform ikke fremgår tydeligt af do-
kumentationen. 

 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at ”Instruks - Ar-
bejdsgangen til indsatserne ernæringsscreening og 
ernæringsindsats” følges, så alle beboere tilbydes 
ernæringsscreening, og at disse opdateres relevant. 

Tilsynet anbefaler ligeledes, at beboernes kostform 
fremgår tydeligt af dokumentationen. 
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Tilsynet bemærker, at der er mangler på en 
række områder i dokumentationen i forhold til er-
næring, mad og måltider. Dette i forhold til ud-
fyldelse af helbredsoplysninger, udarbejdelse af 
handlingsanvisninger, konsekvent overholdes af 
frekvens for vejning og handleanvisende udarbej-
delse af besøgsplan for mad og måltider. Der 
mangler ligeledes sammenhæng på tværs af doku-
mentationen.  

Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på do-
kumentation på ernæring, mad og måltider, så doku-
mentationen kan understøtte beboers hverdag og bi-
drage til forebyggelse af ernæringsmæssige problem-
stillinger, samt at der arbejdes med at sikre den røde 
tråd i dokumentationen. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 FOKUSEMNE 

Mål 1: Det valgte tema 

Tema for det fokuserede tilsyn: 
 

A. Arbejdsprocesserne omkring ernæringsscreening og forebyggelse af utilsigtede vægttab 

B. Sammenhæng mellem borgerens ernæringsbehov og de tilbudte indsatser 

 

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

Tilsynet har udpeget to beboere fra hver sin afdeling til at indgå i tilsynet. Begge beboere har forskel-
lige ernæringsmæssige problemstillinger. 

 

 

Mål 2: Dokumentation - Kvalitet i dokumentationen 

Emne Data 

Ernæringsscree-
ning og forebyg-
gelse 

Tilsynet har gennemgået dokumentation for to beboere. 

 

Ernæringsscreening   

Den ene beboer er ernæringsscreenet i 2019, screeningen er korrekt udfyldt til 
gult resultat. Der er ændringer i beboers situation i forhold til 2019, og tilsynet 
finder på baggrund af medarbejders beskrivelser, at beboer bør screenes igen. Be-
boers kostform er ikke tydeligt beskrevet i journalen, dog er det beskrevet for et 
måltid i besøgsplanen, at beboer spiser blød kost.  

For den anden beboer findes ingen ernæringsscreening. Beboers kostform fremgår 
ikke af journalen. 

 

Notater under observationer 

For begge beboere findes registrering af beboers vægt. 

Beboer, som er screenet til gult resultat, mangler tre vejninger på seks måneder 
og vejes ikke med den frekvens, der er beskrevet i instruksen for gul ernærings-
screeningsresultat. Medarbejder oplyser, at lægen har bedt om månedlig vejning, 
dette fremgår ikke tydeligt af dokumentationen. 

For den anden beboer er der foretaget regelmæssige månedlige vejninger. Beboer 
har et vægttab på fire kilo over fire måneder. Der er ikke udarbejdet handlingsan-
visning for beboers vægttab. Medarbejder har plan for lægekontakt om problemet 
samme uge. Medarbejder oplyser, at beboer er rastløs og bevæger sig meget på 
grund af demenssygdom. Beboer er ligeledes svær at fastholde under måltidet.   
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Sammenhæng 
mellem behov og 
tilbudte indsatser 

Generelle oplysninger og stamdata 

For begge beboer er det noteret, at beboerne ikke har fødevareallergi. 

 

Funktionsevnetilstande 

Funktionsevnetilstande er udfyldt for begge beboere. Det er ikke dokumenteret 
under fødeindtag, at en beboer har diabetes. Medarbejder oplyser til tilsynet, at 
der ikke skal skrives noter i funktionsevnetilstande. For den anden beboer er der 
under fødeindtag beskrevet, at beboer har behov for motivation under måltidet. 

 

Helbredstilstande 

For en beboer med dårlig tandstatus, der giver tyggeproblemer, er dette ikke be-
skrevet under beboers helbredstilstand. Tilsynet bemærker, at beboers tandstatus 
er ringe og bør beskrives. Der er relevante notater fra tandlæge. Beboers diabetes 
er beskrevet, og den behandlingsansvarlig læge er noteret. 

En anden beboers vægttab er ikke beskrevet under helbredstilstande. 

 

Handlingsanvisninger  

For en beboer med screeningsresultat gul mangler udarbejdelse af handlingsanvis-
ning, jf. Instruks for Arbejdsgangen til indsatserne ernæringsscreening og ernæ-
ringsindsats 

Der er udfyldt handlingsanvisninger for vejning for begge beboere. Der mangler for 
begge udfyldelse af beboers påklædning ved vejning og tidspunkt på dagen for vej-
ningen. For en beboer er der givet samtykke, for den anden er dette ikke beskre-
vet. 

 

Besøgsplanen 

For en beboer gælder, at beboers kostform er beskrevet i forhold til et måltid. 
Medarbejder oplyser, at beboer spiser en anden kostform til øvrige måltider. 

Beboers diabetes er beskrevet ved de tre hovedmåltider samt beboers konkrete 
ønsker til maden. Mellemmåltider er ikke beskrevet i besøgsplanen. Medarbejder 
oplyser, at beboer selv har mellemmåltiderne i egen bolig. Der er i planen flere 
eksempler på oplysninger, der mangler opdatering. 

For den anden beboer er beskrivelserne meget sparsomme, og der mangler beskri-
velser af flere måltider. Medarbejder oplyser, at der er behov for støtte ved målti-
det, da beboer ellers forlader bordet meget hurtigt og ikke får spist. Dette er ikke 
beskrevet i besøgsplanen. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at en beboer er ernæringsscreenet korrekt ifølge Instruks for Arbejdsgangen til ind-
satserne ernæringsscreening og ernæringsindsats, og at screeningen er korrekt registreret i omsorgssy-
stemet. En beboer er ikke ernæringsscreenet. For begge beboerne mangler tydelig angivelse af beboers 
kostform i journalen. 

Tilsynet vurderer, at der mangler handlingsanvisning og opfølgning på et registreret vægttab for en be-
boer, og at der for en anden beboere mangler halvdelen af de forventede vejninger, ligesom det ikke er 
tydeligt, hvorfor frekvens for vejning ikke overholdes. 

Tilsynet vurderer, at der mangler handlingsanvisning for en beboer i ernæringsmæssig risiko. Ligeledes 
mangler for begge beboere oplysninger i handlingsanvisningerne for vejning og i helbredstilstande. 

Tilsynet vurderer, at besøgsplanerne er af forskellig faglig kvalitet, heraf er en besøgsplan mangelfuld i 
forhold til beboers mad og måltider. 
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Mål 3: Overgange og sammenhæng 

Emne Data 

Overgange Ernæringsscreening og forebyggelse 

Medarbejderne oplyser, at der ved tavlemøderne ofte drøftes beboernes ernæ-
ringsmæssige situation, og at der er fokus på forebyggelse. Der anvendes en elek-
tronisk vægtkurve på e-tavlen. I hverdagen giver social- og sundhedshjælperne ob-
servationer om vægtændring eller beboers spisevaner videre til social- og sund-
hedsassistenterne, ligesom observationer af ændringer i beboers vægt drøftes og 
gives videre.  

 

Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

Medarbejderne fortæller, at der ved et vægttab hos en beboer skal udarbejdes en 
handleanvisning og evt. ændres i helbredstilstanden, ligesom der tages kontakt til 
beboers læge og evt. iværksættes undersøgelse af beboer tandstatus alt efter den 
givne situation. Medarbejderne oplyser, at ergoterapeut kan kontaktes ved dysfa-
gi, men at det ikke sker ret tit. Medarbejderne beskriver, at der er fokus på den 
røde tråd i dokumentationen, samt at det er besøgsplanen, der er med til at sikre 
sammenhæng i indsatsen over døgnet for beboer. Det er derfor vigtigt, at aften- 
og nattevagten indgår i den fælles indsats omkring beboers ernæring og mad. Med-
arbejderne er opmærksomme på, at afvigelser skal noteres i journalen. Medarbej-
derne giver et eksempel på en beboer, der altid er vågen om natten, men sover 
om dagen. Derfor tilbydes beboer måltider i den vågne tid. 

 

Kvalitet i madtilbuddet 

Plejehjemmet får maden fra Københavns Madservice, og det er nogle bestemte 
medarbejdere, som har kontakt til Københavns Madservice omkring ændringer i 
beboernes behov. Det er ligeledes bestemte medarbejdere, som bestiller kolonial-
varer hjem til morgenmad, frokost og mellemmåltider. 

Der er tilbud om valg mellem en række forskellige menuer, og nogle beboere er 
selv med til at vælge, hvilken menu de ønsker. Ellers vælger medarbejderne en 
menu til en gruppe beboere. 

Medarbejderne oplever, at samarbejdet med Københavns Madservice er velfunge-
rende, og at der er mulighed for hurtige ændringer, og at de kan kontaktes ved 
særlige problemstillinger. Der er også mulighed for at kontakte diætist. 

Medarbejderne redegør fyldestgørende for køkkenets sortiment i forhold til de for-
skellige kostformer. Medarbejderne har et godt kendskab til køkkenets sortiment 
og nævner en række kostformer, ligesom medarbejderne kan beskrive relevante 
tilbud til småtspisende beboere og forskellige strategier for at motivere beboerne 
til at spise. 

Leder oplyser, at der er indsats på vej omkring dysfagi i samarbejde med Meyers 
Madhus og Højdevang Sogns Plejehjem. Leder oplyser, at man har forsøgt at købe 
komponenter til dysfagi smørrebrød, men at portionerne er alt for store til et lille 
plejehjem som Aalholmhjemmet.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for overdragelse af oplysninger på tværs af faggrup-
per, og hvorledes forskellige faggrupper inddrages i forhold til problemstillinger omkring beboernes er-
næring og mad. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig forståelse for de forskellige dele af dokumentationen, 
der vedrører beboernes ernæring, mad og måltider. 
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Mål 4: Praktisk udførsel 

Emne Data 

Observation af op-
gavens udførsel  

Medarbejderne har kendskab til Instruks for Arbejdsgangen til indsatserne ernæ-
ringsscreening og ernæringsindsats samt til instrukser for ernæringsscreeningsre-
sultaterne. Medarbejderne beskriver en række relevante refleksioner og handlin-
ger i forhold til beboernes ernæringsmæssige problemstillinger og forebyggelse af 
samme.  

Tilsynet drøfter med medarbejderne, at deres faglige refleksioner ikke afspejles 
tydeligt i dokumentationen. 

Hvem udfører op-
gaven? 

Leder oplyser, at det er social- og sundhedsassistenter, der foretager ernærings-
screeninger på afdelingen i samarbejde med den faglige leder (sygeplejerske). Er-
næringsarbejdet er en del af hverdagen på plejehjemmet, og leder oplever, at 
medarbejderne er gode til at søge faglig sparring. 

 

Medarbejderne beskriver, at beboere med meget fremskreden demenssygdom kan 
have store problemstillinger omkring deres mad, og at det er vigtigt at inddrage 
lægen. 

Medarbejderne oplever sig i stand til at håndtere de fleste problemstillinger i 
hverdagen selv. 

 

 

Mål 5: Borgeroplevelse 

Emne Data 

Selvbestemmelse Kvalitet i madtilbuddet 

Beboerne er generelt tilfredse med maden på plejehjemmet, dog vil én beboer 
gerne have maden mere krydret. Beboerne siger: 

• ”Maden er ret krydderiløs – så har jeg heldigvis nogle agurker og engelsk 
sauce” 

• ”Jeg er godt tilfreds” 
 

Beboerne udtrykker tilfredshed med deres individuelle kost. En beboer siger: 

• Jeg har diabetes - det har de forstået her - og jeg lader det stå, hvis der 
er meget sukker i”  

Beboer roser medarbejderne for deres indsats. 

 

En anden beboer fortæller, at der er tilbud om mellemmåltider. Beboer siger: 

• ”Det er noget min mor også kunne lave – det er godt” 

Tilsynet vurderer, at der er et godt samarbejde med Københavns Madservice, og at medarbejderne har 
et godt kendskab til køkkenets sortiment, og hvorledes det kan bringes i spil i forhold til beboernes indi-
viduelle behov. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevant viden om ernæringsscreening og forebyggelse af er-
næringsproblematikker. 

Tilsynet vurderer, at der er en fast arbejdsgang for ernæringsscreening af beboerne. 
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Sammenhæng mellem behov og tilbudte indsatser 

En beboer giver udtryk for, at der tages de nødvendige tiltag i forhold til beboers 
helbredssituation og ernæringsmæssige problemstillinger. Den anden beboer kan 
ikke indgå i samtale om emnet. 

 

En beboer oplever at have indflydelse i forhold til maden, og at beboer har visse 
hensyn, der skal tages. Blandt andet har beboer dårlig tandstatus. Beboer synes, at 
det går udmærket med maden. Beboer siger: 

• ”Hvis det er hårdt stegt – så spiser jeg det ikke – jeg kan bedst lide bløde 
stykker brød – det har min kone med” 
 

En anden beboer oplever generelt at have indflydelse, men ikke direkte på maden, 
men beboer oplever ikke, at det er et problem. 

Sammenhæng og 
overgange 

En beboer beskriver, at der tages hensyn til beboers diabetes og dårlige tandsta-
tus. En anden beboer kan ikke udtale sig om sammenhænge og overgange. 

 

 

Mål 6: Retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser 

Emne Data 

Temaets retnings-
linjer 

Medarbejderne kender til Instruks for Arbejdsgangen til indsatserne ernærings-
screening og ernæringsindsats.  

Der er systematik i forhold til vejning af beboerne. Det noteres i den fælles afde-
lingskalender, hvilken dag en beboer skal vejes. Kalenderen indgår i den daglige 
gennemgang af opgaver.  

 

 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt er tilfredse med deres individuelle tilbud om mad, og at deres 
behov og ønsker imødekommes og respekteres af medarbejderne. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er kendskab til gældende retningslinjer, og der er en fast systematik for vej-
ning af beboerne. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

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

Københavns Kommune har i ”Tilsynskoncept 2020” fastlagt rammen for tilsynene og her præciseres det, at 
et væsentligt formål med de uanmeldte kommunale tilsyn er at understøtte og forbedre kvalitetsudviklingen 
i indsatserne. Der er derfor et stærkt fokus på læring og kvalitetsforbedring i tilsynene.  

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

Tilsynene skal belyse følgende spørgsmål:  

 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

2 – Godt og tilfredsstillende 

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

3 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – Alvorlig kritik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 

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

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

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

 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

 

Tilsynspostkassen: 

tilsyn@suf.kk.dk  

 

  

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

BDO har ikke modtager høringssvar inden for tidsfristen. 
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OM BDO 

 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

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

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


