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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 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Lærkebo, Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj  

Leder: Camilla Norby Larsen 

Antal boliger: 84 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 21. marts 2022 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudie  

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

• Gruppeinterview med tre medarbejdere (en pædagog, en social- og sundhedshjælper og en so-
cial- og sundhedsassistent) 

 

Tilsynsførende: 

Gitte Duus Andersen, Manager og sygeplejerske, cand. cur 

Mette Norré Sørensen, Senior manager og sygeplejerske  
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

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

 

Tilfredsstillende 

 

 

Interview med ledelsen: 

Tilsynet vurderer, at ledelsen kan redegøre for, hvordan der er arbejdet med opfølgning på anbefalingerne 
fra sidste års ordinære tilsyn. Ved det opfølgende tilsyn vurderes det, at der er sket forbedringer i forhold 
til alle områder, men at der fortsat er konstateret mangler i forhold til organiseringen af plejen og hygiej-
nen.  

Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på relevante emner i kvalitetsarbejdet, som fx den sundhedsfag-
lige dokumentation og ”Værdighed i ældreplejen”. Samtidig vurderes det, at der er et relevant ledelses-
mæssigt fokus på organiseringen, så denne understøtter et systematisk kvalitetsarbejde og en høj kvalitet i 
opgaveløsningen. 

 

Observationsstudierne: 

Tilsynet har foretaget to observationsstudier af personlig pleje og vurderer herudfra, at der under begge 
observationsstudier er en særdeles venlig, respektfuld og ligeværdig kommunikation, som er tilpasset be-
boernes individuelle behov. Det vurderes, at beboerne sikres selvbestemmelse og medindflydelse under 
begge forløb, og at plejen leveres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvori beboerne støttes i at anvende 
deres ressourcer aktivt i det omfang, de magter. 

Tilsynet vurderer, at udførelsen af den personlige pleje i begge forløb er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at 
der med anvendelsen af arbejdsvognene er sikret, at medarbejderne har de nødvendige remedier til rådig-
hed under plejen, så forløbet kan gennemføres hensigtsmæssigt. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at 
der forekommer unødige forstyrrelser under begge forløb. I det ene forløb forstyrres plejen af en kollega, 
som banker på og forlader boligen uden at give sig til kende over for medarbejderen eller beboeren. Under 
det andet forløb forstyrres plejen af lyden fra gentagende kald på medarbejderens telefon, som medarbej-
deren dog ikke håndterer. 

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte og den personlige pleje udføres korrekt og efter gældende ret-
ningslinjer på området, hvortil det sikres, at beboerne inddrages på relevant vis. 

Det vurderes, at medarbejderne under begge forløb er iført korrekte værnemidler, samt at der foretages 
korrekt skift af handsker, hvori der også udføres den nødvendige håndhygiejne mellem handskeskiftene. Det 
er dog samtidig tilsynets vurdering, at en medarbejder, som deltager under forflytningen, ikke udfører den 
nødvendige håndhygiejne, før opgaven startes, og når hun forlader boligen. 

 

På baggrund af observationer fra fællesarealerne er det tilsynets vurdering, at indretningen fremstår for-
skellig på plejehjemmets afdelinger, og at gulvene på en afdeling i høj grad trænger til rengøring. Det 
vurderes, at medarbejderne i få tilfælde anvender handsker på fællesarealerne, hvor det ikke vurderes 
nødvendigt, og at en medarbejder har meget lange negle, hvilket ikke synes i overensstemmelse med hygi-
ejniske principper.  

Det er tilsynets vurdering, at der er et aktivt hverdagsliv på plejehjemmet, og at medarbejderne overordnet 
set har en venlig og respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. Dette er generelt også 
tilfældet under de observerede måltider. I et tilfælde vurderer tilsynet dog, at en medarbejder ikke viser 
den nødvendige interesse for en beboers situation, idet medarbejderen vælger at føre dialog med en kol-
lega, frem for at have dialog med eller kontakt til beboeren under måltidet. 
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Interview med beboerne: 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have en hverdag på plejehjemmet med selvbestemmelse, livskva-
litet og tryghed, hvortil flere af beboerne oplever, at deres funktionsniveau er forbedret, eller at de har 
opnået gode relationer med medbeboere. Det vurderes, at det at bo sammen med ældre og syge medbebo-
ere kan påvirke enkelte af beboerne, men at beboerne overordnet set ikke ønsker at problematisere dette.  

Det vurderes, at beboerne generelt oplever tryghed ved at tale med medarbejderne omkring livets afslut-
ning, hvilket en beboer allerede har gjort. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den hjælp til personlig pleje, som de har behov for, og at de 
er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Det vurderes, at hjælpen leveres ud fra en rehabiliterende tilgang, 
hvor beboerne oplever, at de støttes i at anvende deres ressourcer aktivt under plejen, samt at beboerne 
oplever, at hjælpen leveres af deres kontaktperson eller af medarbejdere, som de kender. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvortil de oplever en 
venlig og respektfuld kommunikation, samt at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og person-
lige grænser, fx ved at banke på døren, inden de går ind i boligen. 

Det er tilsynets vurdering at beboerne i meget høj grad oplever at have en hverdag med meningsfulde 
aktiviteter, træning og socialt samvær, hvor deres valg og fravalg respekteres. 

Tilsynet vurderer, at ingen af beboerne har erfaringer fra overgange i forbindelse med indlæggelse, men at 
enkelte af beboerne kan redegøre for overgange i forbindelse med indflytning, hvortil beboerne oplevede 
gode overgange. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever, at medarbejderne taler sammen om deres 
pleje, og at medarbejderne kontakter deres læge eller hospital, såfremt dette er nødvendigt. 

Tilsynet vurderer, at beboerne giver udtryk for forskellige oplevelser omkring maden, måltidet og mulighe-
den for indflydelse på menuen. Hertil vurderes, at to beboere oplever, at aftensmaden ikke altid er til-
strækkelig varm, og at tre beboere finder måltiderne stille og mindre hyggelige, mens fem beboere ikke 
mener, at der er mulighed for at få indflydelse på menuen. 

 

Interview med medarbejderne: 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fokusområder i kvalitetsarbejdet, hvortil der over-
ordnet set er sammenhæng til de emner, som er fremsat af ledelsen. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en venlig, lige-
værdig og respektfuld kommunikation. Det vurderes, at medarbejderne ligeledes kan redegøre for, hvordan 
beboernes selvbestemmelse og medindflydelse sikres, og hvordan indsatsen leveres ud fra en rehabilite-
rende tilgang. Herudover vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for det tværfaglige samarbejde 
samt for dokumentation og opfølgning på beboernes ønsker om genoplivning. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes med at skabe tryghed og sik-
kerhed for beboerne i hverdagen på plejehjemmet, herunder hvad der skal kontrolleres, når der gives me-
dicin. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med plejen, 
hvortil spørgsmål omkring håndtering af beboernes kald besvares ud fra en forskellig praksis.  

Medarbejderne kan herudover redegøre for arbejdsgange for dokumentationen og ved ændringer i beboer-
nes tilstand, hvortil en social- og sundhedsassistent med støtte fra de øvrige medarbejdere beskriver, at der 
udføres TOBS efter aftale med en sygeplejerske.  

Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for anvendelse af faglige instrukser og retningslinjer i det 
daglige arbejde.  

Medarbejderne kan efter tilsynets vurdering på meget tilfredsstillende vis redegøre for arbejdet med be-
søgsplaner og handlingsanvisninger, hvortil medarbejderne med støtte fra tilsynet beskriver, at der også 
udarbejdes handlingsanvisninger ved enkelte servicelovsindsatser, som fx klippekort. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt håndhygiejne i henhold til gældende hygiej-
niske retningslinjer. 
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2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejehjemmet:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der forekommer unødige 
forstyrrelser under begge observationsstudier. I 
det ene forløb forstyrres plejen af en kollega, 
som banker på og forlader boligen uden at give 
sig til kende over for medarbejderen eller bebo-
eren.  

Under det andet forløb forstyrres plejen af lyden 
fra gentagende kald på medarbejderens telefon, 
som medarbejderen dog ikke håndterer. Tilsy-
net reflekterer efterfølgende over, hvordan det 
sikres, at beboernes kald besvares under plejen. 
Hertil bemærkes, at enkelte beboere nævner 
længere besvarelse af kaldet i formiddagsti-
merne, dog under at problematisere dette, og at 
medarbejderne besvarer spørgsmål omkring 
håndtering af beboernes kald ud fra en forskellig 
praksis. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes en ledelsesmæssig op-
mærksomhed på, hvordan unødige forstyrrelser under 
plejen kan minimeres eller undgås.  

Hertil anbefales det, at der foretages faglig refleksion 
med medarbejderne omkring, hvordan der sikres til-
kendegivelse ved besøg i beboerens hjem, samt hvor-
dan der sikres besvarelse af beboernes kald under ple-
jen. 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder, som 
deltager under forflytningen, ikke udfører den 
nødvendige håndhygiejne, før opgaven startes, 
og når hun forlader boligen. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne i få til-
fælde anvender handsker på fællesarealerne, 
hvor det ikke vurderes nødvendigt, og at en 
medarbejder har meget lange negle, hvilket ikke 
synes i overensstemmelse med hygiejniske prin-
cipper. 

Tilsynet anbefaler, at der som en del af den nuvæ-
rende hygiejneindsats rettes en faglig opmærksomhed 
på, at alle medarbejdere udfører den nødvendige 
håndhygiejne mellem opgaver, så der sikres korrekt af-
brydelse af smitteveje.  

Samtidig anbefaler tilsynet, at ledelsen fortsat har op-
mærksomhed på medarbejdernes håndhygiejne, her-
under at der udelukkende anvendes handsker, når det 
er fagligt relevant, og at medarbejderne har korte 
negle i henhold til de hygiejniske retningslinjer. 

Tilsynet bemærker, at gulvene på en afdeling i 
høj grad trænger til rengøring. 

Tilsynet anbefaler, at der sikres tilstrækkelig rengø-
ring af gulvene på fællesarealerne. 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder under 
måltidet ikke viser den nødvendige interesse i 
en beboers situation, idet medarbejderen væl-
ger at føre dialog med en kollega, frem for at 
have dialog med eller have kontakt til beboeren. 

Tilsynet bemærker, at tre beboere finder målti-
derne stille og mindre hyggelige. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes en ledelsesmæssig op-
mærksomhed på stemningen under måltidet. Herun-
der, at medarbejdere og afløsere kender deres rolle og 
ansvar under måltidet. 

 

Tilsynet bemærker, at to beboere oplever, at af-
tensmaden ikke altid er tilstrækkelig varm, og 
at fem beboere ikke mener, at der er mulighed 
for at få indflydelse på menuen. 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen fastholder fokus på at 
højne beboernes tilfredshed omkring maden og målti-
derne. Hertil anbefales det, at det sikres, at den varme 
mad serveres tilstrækkelig varm, og at beboerne har 
viden om muligheden for indflydelse på maden og me-
nuen, fx gennem de faste kost-møder. 
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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 

Ved det ordinære tilsyn i 2021 modtog plejehjemmet en række anbefalinger og en 
samlet vurdering, som gav anledning til et opfølgende tilsyn. Anbefalingerne om-
handlede både observationer fra fællesarealer og observationsstudier samt beboer-
nes oplevelser.  

Ledelsen redegør for opfølgning på anbefalingerne. Her beskrives det, at der som 
opfølgning på anbefalingen om en beboers smerteproblematik efterfølgende har 
været tæt kontakt med beboerens læge, hvortil der er ændret i beboerens smerte-
stillende medicin. Problematikken er også drøftet på tværs af medarbejdergrup-
pen, hvortil der er sat fokus på, at medicinen gives, inden plejen udføres, så bebo-
erne så vidt muligt er smertedækkede.  

Som opfølgning på beboerens ernæring beskriver ledelsen, at der blev kigget ind i, 
hvilken ernæring den konkrete beboer blev tilbudt. Herudover blev der udarbejdet 
en oversigt over de beboere, som får specialkost, samt en oversigt over, hvor ma-
den kan hentes, så alle medarbejdere og vikarer er bekendte hermed. Der leveres 
dagligt proteindrik og pålæg, som fx rejeost, som kan anvendes til mellemmåltider. 

På baggrund af observationsstudiet blev der givet en anbefaling ift. organiseringen 
af plejen. Ledelsen fortæller, at anvendelsen af arbejdsvogne er italesat, idet de 
understøtter muligheden for at udføre plejen ud fra en hensigtsmæssig organise-
ring. Vognene er personlige, og følger enten en beboer eller en medarbejder.  

Der blev også givet anbefalinger vedrørende håndhygiejne. Ledelsen fortæller, at 
der løbende er fokus herpå gennem fx hygiejnequiz, audits og e-læring. Plejehjem-
mets kvalitets- og udviklingssygeplejersker støtter både ledere og medarbejdere i 
området, som herudover også er en fast del af introduktionen til både faste medar-
bejdere og afløsere. Der er endvidere opsat flere spritdispensere på fællesarea-
lerne ud fra overvejelser omkring brandtilsyn og signalværdien omkring, at det er 
beboernes hjem. 

Ledelsen fortæller, at anvendelsen af musik og TV på fællesarealerne er drøftet 
med medarbejderne, som opfølgning på anbefaling herom. På en konkret afdeling 
er området også drøftet med beboerne på et beboermøde, og der er foretaget fag-
lige refleksioner mellem medarbejderne og beboerne ift. lydniveauet. 

I forhold til anbefaling omkring en medarbejders kommunikation beskrives det, at 
der er fulgt op med den konkrete medarbejder. Der har også været drøftelser om-
kring kommunikationen med de øvrige medarbejdere. 

Der blev herudover givet en anbefaling målrettet en beboers nødkald. Ledelsen for-
tæller, at der er iværksat faglige drøftelser med medarbejderne ift. kommunika-
tion og besvarelse af nødkald, ud fra refleksioner om, at nogle beboere kan hånd-
tere besvarelsen ved tovejskommunikationsanlægget, mens andre beboere har be-
hov for fysisk tilsyn.  

I forhold til anbefalingen om en beboers oplevelse af selvbestemmelse og informa-
tion beskriver ledelsen, at der generelt har været en ledelsesmæssig opmærksom-
hed på at sikre, at beboerne får den nødvendige information. Hertil italesættes re-
fleksioner omkring, hvordan beskeden gives – og om dette skal være mundtligt, via 
mail eller en seddel.  
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Ledelsen beskriver, at der kan være enkelte udfordringer, idet ekstern service ikke 
altid meddeler deres ankomst rettidigt, hvilket vanskeliggør videregivelse af besked 
til beboerne.  

Der blev også givet en anbefaling målrettet aktivitetstilbuddet. Ledelsen beskriver, 
at der arbejdes med at ændre tankegangen omkring aktiviteterne, så flere aktivite-
ter afvikles i afdelingerne, enten fælles eller en-til-en. Baggrunden herfor er et øn-
ske om at skabe aktiviteter tæt på beboerne, målrettet en større gruppe beboere. 
På plejehjemmet er der ansat aktivitetsmedarbejdere, hvor en medarbejder er til 
stede på en afdeling, en dag om ugen. Der tilbydes faste aktiviteter, såsom stole-
gymnastik og banko, og om aftenen er der fx højtlæsning. Der er ansat pædagoger, 
som også deltager i aktiviteterne. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Ledelsen fortæller, at der fortsat arbejdes målrettet med medicinområdet, hygiej-
nen og dokumentationsområdet, hvori den sundhedsfaglige dokumentation er prio-
riteret. Der arbejdes fortsat med kvalitetstavler og forbedringsindsatsen. 

Herudover er der påbegyndt et arbejde, hvori der skal arbejdes med at tale med 
beboerne omkring deres sidste tid. På afdelingerne skal det drøftes, om det skal 
markeres på en bestemt måde, når en beboer dør.  

Ledelsen fortæller, at der er opstartet et forløb omkring ”Værdighed i ældreple-
jen”. Der har været afholdt et opstartsseminar, og på tilsynsdagen afholdes net-
værk for ledelsen. Der er udpeget en række medarbejdere på tværs af faggrupper 
og vagtlag, som skal uddannes til ambassadører, og som undervises i anvendelsen af 
praksisnære værktøjer, som fx ”trivselskaret”. 

Ledelsen fortæller, at beslutningen om, at plejehjemmet skal flytte, fylder meget 
for beboerne, og at området drøftes til beboermøderne. Her tales fx ind i, hvordan 
man kan bevare relationerne mellem beboerne efter flytningen. Beslutningen om 
flytningen er netop i høring, men forventes vedtaget ved møde i maj i år, og med 
planlagt flytning i starten af 2023.  

 

 

Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Ledelsen fortæller, at der er sket enkelte organisatoriske ændringer efter det ordi-
nære tilsyn, idet to ledere er ved at fratræde. Der ansættes ikke nye ledere heref-
ter, idet der forventes færre beboere, grundet indflytningsstop, samt at plejehjem-
met efter flytningen er normeret med to færre ledere. Der er ansat endnu en kvali-
tets- og udviklingssygeplejerske, som skal understøtte kvalitetsarbejdet, og der er 
drøftelser omkring ansættelse af en teamkoordinator.  

Kvalitetsarbejdet drøftes til forskellige møder, som afholdes efter en fast kadence. 
Herunder afholdes fx afdelingsvise kvalitetsmøder med afsæt i forbedringsmetoden 
samt fagligt fokus. 

Ud fra forbedringsmodellen arbejdes der med forskellige områder, som kan være 
identificeret gennem de utilsigtede hændelser. Hertil beskrives det, at der på en 
afdeling er en nærværende indsats med det formål at nedbringe urinvejsinfektio-
ner.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at ledelsen kan redegøre for, hvordan der er arbejdet med opfølgning på anbefalin-
gerne fra sidste års ordinære tilsyn. Ved det opfølgende tilsyn vurderes det, at der er sket forbedringer 
i forhold til alle områder, men at der fortsat er konstateret mangler i forhold til organiseringen af ple-
jen og hygiejnen.  

Det er tilsynets vurdering, at der er fokus på relevante emner i kvalitetsarbejdet, som fx sundhedsfag-
lige dokumentation og ”Værdighed i ældreplejen”.  
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Der er sikret grundig oplæring i korrekt nedre toilette for alle afløsere, og der er et 
generelt fokus på hygiejne, væskeindtag og brug af vaskefade. Lederen beskriver, 
at indsatsen har resulteret i, at der i sidste måned ikke var nogle beboere, som fik 
konstateret urinvejsinfektion. Tidligere har der også været en indsats omkring ”me-
dicin ikke givet til tiden”, hvortil der også er set målbare forbedringer.  

På en anden afdeling skal der opstartes en indsats og afprøvninger omkring opdate-
ring og anvendelsen af besøgsplanerne. Ledelsen beskriver, at der herudover på-
tænkes at systematisere og ensarte kvalitetstavlerne, og at der i forbindelse her-
med skal være fokus på videndeling mellem afdelingerne. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Tilsynet er bedt om at lægge særligt mærke til tonen og kommunikationen på af-
delingerne.  

3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje I: 

Medarbejderen henvender sig til beboeren i øjenhøjde, og benytter sig af fysisk 
berøring i kontakten med beboeren. Beboeren tiltales ved fornavn.  

Medarbejderen har et roligt kropssprog og en venlig og respektfuld tone.  

Medarbejderen har tilpasset sin kommunikation til beboerens behov, og benytter 
sig derfor af sparsom kommunikation, men med et tydelig sprog og korte sætnin-
ger. Beboeren reagerer positivt herpå, og der er en god kontakt mellem beboeren 
og medarbejderen. 

 

Observationsstudie af personlig pleje II: 

Medarbejderen hilser og siger godmorgen. Medarbejder fører en venlig og respekt-
fuld dialog, som vidner om, at medarbejderen har et godt kendskab til beboerens 
situation. Dialogen med beboeren føres i en munter tone, hvor der laves lidt sjov 
samtidig med, at medarbejderen er opmærksom på, at dialogen bevares i en re-
spektfuld tone. Medarbejderen spørger ind til beboerens træningsforløb, og roser 
beboerens indsats og motivation for træning. Medarbejderen igangsætter dialoger 
om emner, som beboeren aktivt kan være en del af og tale med om.  

Under hele forløbet formår medarbejderen at have en rolig og stille adfærd, som 
matcher beboerens helbredsmæssige udfordringer.   

  

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at der er et relevant ledelsesmæssigt fokus på organiseringen, således at denne un-
derstøtter et systematisk kvalitetsarbejdet og en høj kvalitet i opgaveløsningen. 
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Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje I: 

Medarbejderen indleder forløbet med at fortælle beboeren, at hun vil hjælpe 
hende med at blive vasket, og medarbejderen spørger samtidig ind til beboerens 
accept. Beboeren svarer ja til dette.  

Medarbejderen italesætter sine handlinger løbende, og spørger indimellem ind til, 
om beboeren er klar, eller om beboeren accepterer handlingen. Der er et godt 
samarbejde mellem beboeren og medarbejderen, hvori medarbejderen udviser 
stor opmærksomhed på beboerens kropssprog og reaktioner. Beboeren fremstår 
generelt rolig og afslappet under forløbet. I få tilfælde under forløbet udtrykker 
beboeren ubehag, fx da medarbejderen skal tørre beboeren under brystet, og da 
strømperne er hjulpet på, idet de strammer. Medarbejderne reagerer straks herpå 
og både anerkender beboerens udsagn, spørger ind til eventuel årsag og handler 
relevant herefter.  

 

Observationsstudie af personlig pleje II:  

Medarbejderen spørger og inddrager beboeren i alle beslutninger og overvejelser i 
forbindelse med plejen. Medarbejder oplyser, at der findes lidt rødme omkring be-
boerens genitalier. Medarbejder spørger ind til, om der har været noget, der har 
generet beboeren. Der føres en gensidig og respektfuld dialog omkring problemstil-
lingen. Under hele plejeforløbet oplyser medarbejderen omkring sine handlinger, 
og fortæller på en omsorgsfuld måde, hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt 
at levere plejen. Beboeren virker tryg og giver udtryk for, at plejen leveres på den 
måde og facon, som beboeren ønsker.   

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje I: 

Medarbejderen vejleder beboeren til at anvende sine ressourcer under plejen. 
Dette ses fx ved, at medarbejderen beder beboeren om at hjælpe til ved af- og 
påklædning og ved, at beboeren motiveres til at deltage aktivt under forflytnin-
gerne. Beboeren støttes i at gå med rollatoren ud på badeværelset. Den øvre per-
sonlige pleje udføres i samarbejde mellem medarbejderen og beboeren, hvor be-
boeren fx guides til at varetage vask af ansigt og under armene, mens medarbejde-
ren benytter en kompenserende tilgang og vasker beboeren de steder, hvor beboe-
ren ikke selv kan. Tandbørstningen varetages indledningsvist af beboeren selv, 
hvorefter medarbejderen børster efter. Medarbejderen roser beboeren for beboe-
rens indsats.  

 

Observationsstudie af personlig pleje II:  

Under plejen motiveres beboeren til at deltage i plejen, blandt andet opfordres 
beboeren til at løfte benene i forbindelse med, at medarbejderen giver beboeren 
strømper og benklæder på. Medarbejderen roser og anerkender beboerens indsats.  
Liftens funktioner benyttes under plejen til at støtte beboerens i at forflytte sig 
rundt i sengen. Medarbejderen giver sig tid og ro til, at beboeren kan medvirke i 
det omfang, beboeren magter. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der under begge observationsstudier er en særdeles venlig, respektfuld og ligevær-
dig kommunikation, som er tilpasset beboerens individuelle behov.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne sikres selvbestemmelse og medindflydelse under begge forløb, 
og at plejen leveres ud fra en rehabiliterende tilgang, hvori beboerne støttes i at anvende deres res-
sourcer aktivt i det omfang, de magter.  
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Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje I: 

Medarbejderen forbereder plejen ved at aftørre den arbejdsvogn, som er placeret 
i boligen. Medarbejderen sikrer sig, at der er de nødvendige remedier til rådighed 
på vognen, og klargør herefter vaskefad. Medarbejderen ifører sig værnemidler, og 
gennemfører plejen ud fra en hensigtsmæssig organisering og rækkefølge. Medar-
bejderen udnytter tiden, mens beboeren sidder på toilettet, til at foretage en-
kelte praktiske opgaver.  

Medarbejderen har sikret sig, at telefonen er på lydløs, så plejen ikke forstyrres af 
de mange indkommende kald, som kun høres som en sagte brummen.  

Under den personlige pleje banker en kollega på døren. Kollegaen åbner døren og 
ser, at tilsynet er til stede i boligen. Kollegaen forlader herefter boligen igen, 
uden at have gjort sig til kende for hverken beboeren eller medarbejderen.  

 

Observationsstudie af personlig pleje II: 

Før plejen igangsættes, henter medarbejderen sin egen arbejdsvogn i skyllerum-
met. På vognen er der handsker, forklæder og diverse remedier, som medarbejde-
ren skal anvende i plejen. Medarbejderen finder desuden rene håndklæder frem, 
som anbringes på arbejdsvognen. 

Den nedre pleje foretages i sengen. I forbindelse med forflytning til kørestol, rin-
ger medarbejderen til en kollega for at få assistance. Telefonen bliver ikke taget. 
Medarbejderen kan hører, at en kollega er på gangen, og kalder på hende i stedet 
for. Den anden medarbejder kommer ind og siger god morgen til beboeren. Efter 
forflytningen er foretaget, forlader den anden medarbejderen boligen igen. 

Tilsynet har efterfølgende dialog med medarbejderen omkring denne praksis. Med-
arbejderen forklarer, at der vanlig vis bliver lavet aftale med en anden medarbej-
der, før plejen bliver igangsat. Medarbejderen oplyser, at dette ikke er sket, da 
tilsynet pludselig ankom på afdelingen.  

Den øvre pleje foregår, mens beboeren sidder i sin kørestol midt i boligen. Medar-
bejderen oplyser, at det, grundet pladsmangel, ikke er muligt at tilbyde beboeren 
hjælp til øvre pleje på badeværelset.  

Under forløbet observerer tilsynet, at medarbejderens telefon i flere tilfælde afgi-
ver en ringetone. Medarbejderen kigger ikke på telefonen under plejen. Tilsynet 
spørger ind til ringeriet, og oplyses om, at beboernes kald går ind på alle telefo-
ner. Medarbejderen oplyser, at hun har valgt ikke at sætte telefonen på lydløs, da 
hun så ikke kan høre, når en alarm ringer. Tilsynet har efterfølgende dialog med 
medarbejderen og ledelsen om, hvordan det sikres, at beboernes kald bliver be-
svaret inden for en rimelig periode.  

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at udførelsen af den personlige pleje i begge forløb er tilrettelagt hensigtsmæssigt, 
og at der med anvendelsen af arbejdsvognene er sikret, at medarbejderne har de nødvendige remedier 
til rådighed under plejen, så forløbene kan gennemføres hensigtsmæssigt.  

Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at der forekommer unødige forstyrrelser under begge forløb. I 
det ene forløb forstyrres plejen af en kollega, som forlader boligen, uden at give sig til kende over for 
medarbejderen eller beboeren. Under det andet forløb forstyrres plejen af lyden fra gentagende kald 
på medarbejderens telefon.  
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje I: 

Medarbejderen håndterer det urene linned korrekt og efter gældende retningslin-
jer. Medarbejderen udfører praktiske opgaver, såsom oprydning, tømning af skrald 
og sengeredning. Arbejdsbord, rollator og fjernbetjening til sengen aftørres efter 
brug. Alle opgaver udføres på korrekt vis.  

 

Observationsstudie af personlig pleje II: 

Medarbejderen spørger, om hun skal smide de visne blomster ud. Beboer oplyser, 
at pårørende kommer i dag og gør dette. 

Medarbejder oplyser til beboeren, at hun vil rede sengen, lufte ud og ordne lidt i 
boligen, mens beboer spiser morgenmaden i fællesstuen. 

Tilsynet observerer ikke denne del.   

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje I: 

Medarbejderen er iført korrekte værnemidler under plejen. Den nedre personlige 
pleje udføres i sengen ud fra gældende retningslinjer og med hensyn til korrekt ar-
bejdsstilling.  

Medarbejderen udviser opmærksomhed på beboerens hud, hvortil hun sikrer sig, at 
beboeren er ordentlig tør samt smører relevant med fugtighedscreme. 

Beboeren støttes med den nedre påklædning i sengen og følges herefter ud på ba-
deværelset, hvor hun gives tid til at sidde alene på toilettet. 

Den øvre personlige pleje udføres i et samarbejde mellem medarbejderen og be-
boeren, hvilket også er tilfældet for den øvre påklædning.  

Medarbejderen støtter herudover beboeren med at udføre håndvask og tandbørst-
ning, mens beboeren står ved håndvasken.  

Medarbejderen foretager korrekt skift af handsker under hele forløbet, og udfører 
den nødvendige håndhygiejne mellem handskeskift.   

 

Observationsstudie af personlig pleje II:  

Medarbejderen ifører sig forklæde og spritter hænderne, derefter går medarbej-
der i gang med at finde tøj frem.  

Der udføres nedre plejen i sengen, hvor der vaskes korrekt fra rent til urent. Bebo-
erens katheterpose tømmes og håndteres korrekt efter retningslinjer på området. 
Medarbejderen er opmærksom på at skifte handsker korrekt mellem opgaverne, og 
udfører håndhygiejne mellem alle handskeskift.  

Medarbejderen benytter glidelagen ved forflytningerne, og sikrer sig, at sengen er 
i den rigtige højde.  

Der er meget lidt plads i boligen, og det er vanskeligt for medarbejderen at kom-
me rundt i boligen. Der må derfor flyttes og omorganiseres en del under forløbet. 
Denne opgave udføres på en rolig og stille måde.  

Beboeren forflyttes til kørestol på en sikker og rutineret måde. Medarbejderen op-
lyser til tilsynet, at sejlet er designet til, at beboeren kan sidde på dette. Ved for-
flytningen hjælper en anden medarbejder til. Medarbejderen udfører ikke håndhy-
giejne, inden forflytningen igangsættes, og udfører ej heller håndhygiejne, inden 
boligen forlades. 

Der hjælpes med øvre pleje og påklædning, mens beboeren sidder i kørestolen.  

Til sidst spørges beboeren ind til tandbørstning, og om beboer ønsker at børste 
tænder nu eller senere. Beboeren ønsker, at tænderne børstes før morgenmaden. 
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Medarbejderen giver beboeren tandbørsten i hånden, og beboer klarer selv tand-
børstningen. Medarbejderen reder beboerens hår, og rengør beboerens briller. 
Derefter køres beboeren ud i fællesstuen, hvor beboeren spørges ind til morgen-
madsønsker.  

Medarbejderen oplyser, at beboeren har fået medicin allerede kl. 07.00 om morge-
nen, så beboeren er smertefri under plejen. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Afdelingerne fremstår med lidt forskellig indretning, hvilket efterlader forskelligt 
indtryk af graden af hjemlighed. Tilsynet bemærker, at plejehjemmet fremstår 
med et slidt udtryk. På en afdeling observeres herudover, at gulvene i høj grad 
trænger til rengøring, idet gulvene fremstår nussede og med store synlige pletter.  

Tilsynet observerer også i enkelte tilfælde, at medarbejderne er iført handsker på 
fællesarealerne, uden at dette vurderes nødvendigt. I et tilfælde har en medar-
bejder fx handsker på, mens hun kører en beboer i kørestol. I et andet tilfælde har 
en medarbejder handsker på, idet hun henvender sig til en beboer i boligen og til-
byder frokost. Tilsynet bemærker, at samme medarbejder har meget lange negle, 
hvilket ikke synes i overensstemmelse med hygiejniske principper.  

 

Tilsynet observerer, at medarbejderne benytter sig af en venlig og respektfuld 
kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. Medarbejderne tiltaler bebo-
erne ved fornavn, og de anvender i flere tilfælde berøring i kontakten med bebo-
erne.  

I formiddagstimerne sidder flere beboere og nyder deres morgenmad i afdelinger-
nes spisestuer. På en afdeling står der en kurv med brød og små kander, så bebo-
erne selv kan forsyne sig. På en anden afdeling sidder en beboer og nyder en skål 
yoghurt, mens nyhederne vises på fjernsynsskærmen. På en tredje afdeling står en 
medarbejder og er ved at tilberede morgenmaden til en beboer. Medarbejderen 
spørger ind til, hvad beboeren har lyst til, og serverer herefter det ønskede.  

 

Tilsynet foretager en kort observation af frokostmåltidet på flere afdelinger. På en 
afdeling henvender en medarbejder sig til en beboer og spørger, om beboeren øn-
sker at komme ud til frokosten, hvilket beboeren afviser. Medarbejderen tilbyder i 
stedet at hente en menuseddel, så beboeren kan vælge, hvilken mad hun ønsker. 
Dette takker beboeren ja til, hvorefter medarbejderen kort efter kommer retur 
som aftalt. 

På en anden afdeling sidder fire beboere samlet i den fælles spisestue. Ved et 
bord sidder to beboere, som har fået serveret tallerkenanrettet mad. Ved et andet 
bord sidder to andre beboere. På bordet er placeret et fad med pålæg, så bebo-
erne selv kan tage det, de ønsker. Der er ro under måltidet. En medarbejder støt-
ter en beboer med at spise. Medarbejderen har en rolig tilgang., og udfører opga-
ven på en værdig måde.  

Tilsynets samlede vurdering – 2 

Tilsynet vurderer, at den praktiske støtte og den personlige pleje udføres korrekt og efter gældende 
retningslinjer på området, hvortil det sikres, at beboerne inddrages på relevant vis. 

Det vurderes, at medarbejderne under begge forløb er iført korrekte værnemidler, samt at der foreta-
ges korrekt skift af handsker, hvori der også udføres den nødvendige håndhygiejne mellem handskeskif-
tene. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at en medarbejder, som deltager under forflytningen, 
ikke udfører den nødvendige håndhygiejne, før opgaven startes, og idet hun forlader boligen. 
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På en tredje afdeling observerer tilsynet, at flere medarbejdere sidder med ved 
bordet sammen med beboerne. Der er en hyggelig stemning, og der småsludres. En 
ny beboer er flyttet ind, og beboeren præsenteres for de øvrige beboere.  

Der er sang og munter stemning under måltidet. Medarbejderne skåler flere gange 
med beboerne, og spørger ind til, om alle er mætte. Måltidet varer længe, og der 
er hyggelig og god interaktion mellem beboerne og medarbejderne. 

I et tilstødende rum sidder en beboer for sig selv. Fjernsynet er tændt, men uden 
at beboeren viser interesse for det. En medarbejder sætter sig ved bordet, men 
virker ikke særligt interesseret i beboerens situation. Medarbejderen spiser en 
håndmad og taler med en anden medarbejder, som også sidder i rummet.  

Pludselig spørger medarbejderen ind til, om beboeren vil have noget at drikke, 
hvorefter medarbejderen henter et glas i køkkenet. Efterfølgende spørger medar-
bejderen ind til, om beboeren vil have mere mad, og henter herefter en tallerken 
med smørrebrød. Medarbejderen spørger ikke ind til beboerens ønsker, og har ikke 
anden dialog med beboeren.    

Sociale aktiviteter På hver afdeling findes der en aktivitetstavle, hvorpå ugens aktiviteter er noteret. 
På tavlen er anført aktiviteter, som fx styrketræning, gåture, kreativt værksted og 
banko.  

På alle afdelinger er der synlige medarbejdere. Der ses flere eksempler på interak-
tion mellem medarbejderne og beboerne på fællesarealerne, som fx: 

• En medarbejder henvender sig til en beboer. Medarbejderen lægger en 
hånd på beboerens skulder, og roser beboeren for sit udseende. Beboeren 
smiler herved.  

• En medarbejder henvender sig til en beboer, som sidder i kørestol, og er 
iført en frakke. Medarbejderen indleder en kort dialog med beboeren, og 
tilbyder herefter at hjælpe beboeren af med frakken.  

• En medarbejder sidder sammen med en beboer og har en fortrolig sam-
tale. Der er en god kontakt mellem medarbejderen og beboeren. Da sam-
talen efter lang tid afsluttes, giver beboeren medarbejderen et stort kram. 

 

Tilsynet foretager også observationer af forskellige hverdagsaktiviteter, hvor en 
beboer fx sidder og læser i ugeblade, mens en anden beboer cykler på motionscy-
kel. På en afdeling ses også, at flere beboere er samlet i dagligstuen, hvor de lyt-
ter til musik og drikker et glas vand eller en kop kaffe. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering – 3 

Tilsynet vurderer, at indretningen fremstår forskellig på plejehjemmets afdelinger, og at gulvene på en 
afdeling i høj grad trænger til rengøring. Det vurderes, at medarbejderne i få tilfælde anvender hand-
sker på fællesarealerne, hvor det ikke vurderes nødvendigt, og at en medarbejder har meget lange 
negle, hvilket ikke synes i overensstemmelse med hygiejniske principper.  

Det er tilsynets vurdering, at der er et aktivt hverdagsliv på plejehjemmet, og at medarbejderne over-
ordnet set har en venlig og respektfuld kommunikation og adfærd i mødet med beboerne. Dette er ge-
nerelt også tilfældet under de observerede måltider. I et tilfælde vurderer tilsynet dog, en medarbej-
der ikke viser den nødvendige interesse for en beboers situation, idet medarbejderen vælger at føre 
dialog med en kollega frem for at have dialog med eller have kontakt til beboeren under måltidet.  
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3.3 INTERVIEW MED BEBOERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Beboerne beskriver alle, at de har det godt på plejehjemmet, hvor de oplever at 
have en hverdag med livskvalitet og tryghed. Oplevelsen af tryghed begrundes for 
en beboer med: ”At der altid er nogle professionelle i nærheden”. 

Flere af beboerne fremhæver også, at de har gode sociale relationer og venskaber 
til medbeboere. Herudover beskriver flere af beboerne også, at deres funktionsni-
veau er blevet bedre, mens de har boet på plejehjemmet.  

To beboere, som ellers udtrykker stor tilfredshed med at bo på plejehjemmet og 
med medarbejdernes måde at være på, beskriver også refleksioner tilknyttet til 
det at bo sammen med andre ældre og syge medbeboere. Begge beboere ønsker 
ikke at problematiserer forholdene eller klage. 

Beboerne kommer eksempelvis med følgende udsagn: 

• ”Jeg har en meget flink genbo, så jeg har det sådan set meget godt”. 

• ”Jeg kunne ikke gå, da jeg kom, nu kan jeg gå frit med min rollator, det 
er dejligt”.   

• ”Efter jeg er flyttet ind, er livskvaliteten steget helt vildt”.  

• ”Jeg har det, som man nu kan have det. Nu her til frokost, var fx en, der 
skulle mades, og en der hostede, så gebisset røg ud. Det er ikke altid lige 
sjovt, men personalet er søde, og jeg er så glad for min udsigt”. 

• ”Jeg synes, at de godt kunne strege ”pleje” og kun kalde det ”hjem”. Vi 
bliver da passet, og i det store hele har vi det godt, men der er meget 
travlhed og mange er syge, og nu kommer ferien, så jeg er lidt bekym-
ret”.  

Selvbestemmelse Beboerne oplever alle selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag. Flere af 
beboerne besvarer spørgsmålet med svaret ”absolut”. En beboer siger også: 

• ”Man må selv bestemme. Der er ingen, der siger noget, jeg ikke må. De 
blander sig aldrig”. 

 

En beboer, som kun har boet på plejehjemmet i kort tid, fortæller, at der er for-
skellige forhold, som man ikke kan have indflydelse på, når man bor på et pleje-
hjem. Beboeren beskriver, at der kan være informationer, som han ikke husker, 
hvortil han beskriver at ”tingene godt kan gå lidt for hurtigt”. Beboeren reflekte-
rer selv over, om dette kan skyldes, at medarbejderne har en opfattelse af, at be-
boeren er klar i hovedet, og dermed forstår det hele, og at informationerne og be-
skeder derfor ikke altid er tilpasset til, at beboeren kan være sløv af medicin eller 
uklar efter en lur.  

Tilsynet følger op med ledelsen, der beskriver en stor opmærksomhed på beboe-
ren, som er ankommet med det ”trygge flytte forløb”. Der har været afholdt ind-
flytningssamtale samt andre løbende samtaler, idet der var mange ting, som skulle 
koordineres omkring beboerens forløb. Ledelsen vil følge op på beboerens oplevel-
ser.  

Livets afslutning  Kun en af de beboere, som tilsynet har foretaget interview hos, har været i dialog 
med medarbejderne omkring ønsker til livets afslutning eller genoplivning. Beboe-
ren beskriver, at det er rart at være på forkant, og at det har været med til at 
give beboeren ro.  
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De øvrige beboere har ikke talt med medarbejderne herom. Enkelte af beboerne 
beskriver, at de vil være trygge ved at tale med medarbejderne omkring genopliv-
ning, såfremt dette er relevant. Andre beboere mener i stedet, at det er noget, 
som de vil drøfte med deres familier. En beboer siger fx: 

• ”Jeg ved godt, hvad der skal ske, og det synes jeg hører familien til”.  

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne beskriver alle, at de får den hjælp til personlige pleje, som de har behov 
for, og at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. En beboer siger fx: 

• ”Jeg får lidt hjælp til at blive vasket, og det er udmærket”.  

 

Beboerne beskriver, at medarbejderne er gode til at lytte til deres ønsker for ple-
jen, og at der altid er mulighed for at få mere hjælp, såfremt det er nødvendigt. 
Hertil beskriver flere af beboerne muligheden for at anvende nødkaldet. Beboerne 
giver generelt udtryk for hurtig besvarelse af nødkaldet. Enkelte af beboerne be-
skriver, at der kan forekomme ventetid på besvarelsen af kaldet i formiddagsti-
merne, hvilket ingen af beboerne dog udtrykker utilfredshed med. Beboerne me-
ner, at dette skyldes, at medarbejderne er optagede af plejeopgaver, hvilket de 
udtrykker stor forståelse for. 

Beboerne oplever, at de anvender deres ressourcer i plejen, og at medarbejderne 
støtter dem heri. Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”De sætter mig i gang, og så klarer jeg selv det meste”. 

• ”De er simpelthen så gode til at motivere og stimulere mig til at blive 
bedre og bevare mit funktionsniveau”.  

 

En beboer, som ellers udtrykker tilfredshed med hjælpen, beskriver, at der er pro-
blemer med beboerens bruser og dør. En medarbejder oplyser til tilsynet, at hun 
vil følge op med pedellen. Beboeren siger: 

• ”Pedellen kan jeg godt brokke mig lidt over. Fx at han ikke ordner min 
bruser og min dør, så jeg selv kan låse den”.  
 

Beboerne beskriver alle, at de får deres medicin, som de skal. Enkelte af beboerne 
understreger, at medarbejderne ”er gode til medicinen” eller har ”godt styr på 
det med medicinen”.  

Beboerne understreger over for tilsynet, at der ikke er noget at klage over, og de 
kommer herefter med bud på, hvordan de vil handle, såfremt at dette blev nød-
vendigt. En beboer siger: 

• ”Hvis det var meget, så ville jeg gå ned på kontoret. Hvis det var lidt, så 
ville jeg sige det til personalet”.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have en hverdag på plejehjemmet med selvbestemmelse, 
livskvalitet og tryghed, hvortil flere af beboerne oplever, at deres funktionsniveau er forbedret, eller at 
de har opnået gode relationer med medbeboere. Det vurderes, at det at bo sammen med ældre og syge 
medbeboere kan påvirke enkelte af beboerne, men at beboerne overordnet set ikke ønsker at proble-
matisere dette.  

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever tryghed ved at tale med medarbejderne omkring livets 
afslutning, hvilket en beboer allerede har gjort.  
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Observation Beboerne fremstår soignerede og veltilpasse, svarende til, at den tildelte indsats 
svarer til deres behov.  

Beboernes boliger fremstår ryddelige og tilstrækkeligt rengjorte, hvilket også er 
tilfældet for beboernes hjælpemidler.  

Kontinuitet i støt-
ten 

Beboerne fortæller alle, at de er tilknyttet en fast kontaktperson, og at de oplever 
kontinuitet i hjælpen. Hertil beskriver flere af beboerne, at hjælpen godt kan le-
veres af forskellige medarbejdere, men at de som regel kender de medarbejdere, 
som kommer, og at de derfor ikke oplever problemer hermed.  

Beboerne siger fx: 

• ”Det er sådan set de samme, men de skal også have ferie en gang i mel-
lem. Så kommer der en anden. De er også meget søde” 

• ”Der er en fast medarbejder, der kommer. Jeg kan jo det meste selv, men 
når jeg skal i bad, kommer hun, og hun går også en tur ud i nærmiljøet el-
ler handler med mig”.  

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Beboerne oplever alle, at der er en god kommunikation og adfærd fra medarbej-
dernes side, hvortil beboerne beskriver medarbejderne som værende søde og ven-
lige. En beboer fremhæver, at medarbejderne tilpasser deres jargon til beboernes 
behov, hvilket beboeren finder dejligt.  

Beboerne oplever også, at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og 
personlige grænser, fx ved at banke på døren til boligen, inden de går ind.  

Beboerne siger fx:  

• ”De er alle sammen meget søde. De taler pænt. Det kan være svært med 
udlændinge, men så griner vi bare lidt af det”.  

• ”De banker lige på, og så går de ind. De venter ikke på, at jeg lukker op, 
og det er jeg glad for”.  

 

Beboerne fortæller om forskellige aktiviteter eller træning, hvortil informationer 
herom sikres gennem medarbejderne, aktivitetstavlen eller i beboerbladet. Bebo-
erne oplever alle, at deres valg og fravalg om deltagelse respekteres.  

Flere af beboerne fremhæver også, at de har socialt samvær med medbeboere, el-
ler at de er blevet venner med en medbeboer. En beboer finder, at det kan være 
lidt ensomt, hvilket beboeren begrunder med, at hun ikke har fundet en medbe-
boer, som hun kan have socialt samvær med. 

Beboerne kommer med følgende udsagn: 

• ”Der er nogen, jeg snakker med. Der er også foredrag om aftenen. Hun 
læser højt for os, det er meget interessant”.  

• ”Der er da aktiviteter, men dem kan jeg da ikke huske. Jeg har da delta-
get to gange i noget stolegymnastik og noget med noget balance”.  

• ”Dagene er ikke lange eller triste. Der er en beboer, som jeg er kommet 
meget nær, og vi snakker sammen jævnligt”. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at få den hjælp til personlig pleje, som de har behov for, og at 
de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Det vurderes, at hjælpen leves ud fra en rehabiliterende til-
gang, hvor beboerne oplever, at de støttes i at anvende deres ressourcer aktivt under plejen, samt at 
beboerne oplever, at hjælpen leveres af deres kontaktperson eller medarbejdere, som de kender. 
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• ”Jeg har lavet en plan med medarbejderen i forhold til træning, og jeg 
kan nu gå en kilometer. Jeg kunne kun gå 5 meter, da jeg kom på pleje-
hjemmet”. 

• ”Der er fem-seks andre beboer, jeg omgås. Der er ikke aktiviteter, men 
jeg kommer ud i nærområdet. Nu kommer foråret, så komme vi ud på ter-
rassen”.   

• ”Vi har en bankoklub. Jeg spiller på tre plader, og kan godt se til dette, 
og nummeret bliver råbt op to gange. Det er hyggeligt, så får vi kaffe og 
likør og sidder og hygger os. Jeg var med to medarbejdere med tomme då-
ser i butikken - to gange. Vi sidder skam ikke og spytter i glassene her”. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Ingen af beboerne beskriver at have været indlagt for nyligt. En beboer er flyttet 
ind på plejehjemmet for kort tid siden. Beboeren kan ikke uddybe forholdene om-
kring flytningen, men mener, at det hele er gået godt. En anden beboer beskriver 
at være flyttet ind på plejehjemmet efter et opholdt på MTO. Beboeren beskriver 
forholdende omkring overgangen og indflytningen på plejehjemmet som værende 
positive.  

 

Beboerne har alle indtrykket af, at medarbejderne vil kontakte deres læge eller 
hospital, såfremt de har behov for det. Flere af beboerne beskriver erfaringer her-
med, idet medarbejderne fx har kontaktet lægen i forhold til deres medicin, i for-
bindelse med fald eller som ved behov for lægebesøg. En beboer fortæller, at 
medarbejderne kontakter lægen, når beboeren oplever smerte i knæet. Lægen 
kommer herefter på besøg og giver en indsprøjtning i knæet, hvilket hjælper.  

 

Beboerne oplever, at medarbejderne taler sammen om deres pleje, så de er orien-
terede om beboernes forløb og beslutninger. En beboer henviser til, at medarbej-
derne holder et møde, mens en anden beboer blot konstaterer, at alle medarbej-
derne ved, hvordan beboeren skal hjælpes, hvilket derfor må betyde, at de taler 
sammen. 

En anden beboer siger: 

• ”De har et godt kendskab til min sygdom, og jeg læser selv i journalen. 
Det er rart, så skal jeg ikke forklare. Det kan gøre lidt ondt at læse om 
mig selv, jeg har jo en sygdom, der medfører død”.  

 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne, hvortil de oplever en 
venlig og respektfuld kommunikation, samt at medarbejderne udviser respekt for deres privatliv og per-
sonlige grænser, fx ved at banke på døren, inden de går ind i boligen. 

Det er tilsynets vurdering at beboerne i meget høj grad oplever at have en hverdag med meningsfulde 
aktiviteter, træning og socialt samvær, hvor deres valg og fravalg om deltagelse respekteres.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at ingen af beboerne har erfaringer fra overgange i forbindelse med indlæggelse, 
men at enkelte af beboerne kan redegøre for overgange i forbindelse med indflytning, hvortil beboerne 
oplevede gode overgange. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever, at medarbejderne taler sammen om deres pleje, og at 
medarbejderne kontakter deres læge eller hospital, såfremt dette er nødvendigt. 
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Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Beboerne giver udtryk for forskellig tilfredshed med madens kvalitet. Nogle bebo-
ere beskriver, at maden smager godt, mens andre beboere beskriver maden som 
”institutionsmad”. En anden beboer siger: 

• ”Der er ret delte meninger om maden. Gennemgående synes jeg godt nok 
om den. Nogle gange får vi noget, som ser mærkeligt ud, men smager ok”. 

 

To beboere oplever, at den varme aftensmad ikke altid serveres tilstrækkelig 
varm. En beboer fortæller, at maden for det meste er halvkold, men at maden 
indimellem også er helt kold. Beboerne fortæller at have klaget over dette.  

 

Tre af beboerne fortæller, at der er mulighed for at komme med ønsker eller for-
slag til menuen, hvorimod de øvrige beboere ikke mener, at dette er en mulighed. 
En beboer siger fx:  

• ”Vi var nogle stykker, der planlagde jule- og nytårsmaden, så vi har lidt 
indflydelse”. 

 

Ledelsen fortæller, at der afholdes faste madmøder, hvor beboerne har mulighed 
for at deltage. Der er herudover udført forskellige tiltag for at øge beboernes til-
fredshed omkring maden. Der er også indkøbt ekstra varme-vogne til en afdeling, 
for at sikre, at maden er tilstrækkelig varm. Hertil bemærker tilsynet, at de bebo-
ere, som giver udtryk for, at maden ikke er tilstrækkelig varm, bor på en anden af-
deling end der, hvor der er indkøbt ekstra varme-vogne. Begge beboere bor herud-
over på en afdeling sammen med op til 28 andre beboere, hvor der kun er få med-
arbejdere i aftenvagten til at servere den varme mad. 

 

Der er ligeledes variation i beboernes oplevelse af stemningen under måltidet. 
Fem af beboerne beskriver stemningen i positive vendinger, og som værende ”hyg-
gelig” eller ”afslappet”. Tre beboere beskriver derimod stemningen som værende 
”stille” og ikke helt så hyggelig.  

Beboerne siger fx:  

• ”Det er meget hyggeligt ved mit bord. Vi spiser og snakker lidt bagefter, 
inden vi går ind til os selv. Jeg sidder sammen med beboere, der er på 
samme mentale niveau som mig. Vi har et godt forhold, det betyder me-
get”. 

• ”Vi siger ikke meget, men det er nu alligevel hyggeligt” 

• ”Den er meget stille. Der er en, der ikke kan tale, og en der ikke siger no-
get. Jeg sidder sammen med en, der hvisker. Der er ikke den der middags-
hygge”. 

• ”Stemningen er udmærket, men der er ikke så mange, der snakker sam-
men. Men jeg ved, at nede på anden sal, der kommer de virkelig sammen. 
Det må være dejligt”.  

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne giver udtryk for forskellige oplevelser omkring maden, måltidet og mu-
ligheden for indflydelse på menuen. Hertil vurderes det, at to beboere oplever, at aftensmaden ikke 
altid er tilstrækkelig varm, og at tre beboere finder måltiderne stille og mindre hyggelige, mens fem 
beboere ikke mener, at der er mulighed for at få indflydelse på menuen.  
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3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne indleder interviewet med at fortælle, at der er arbejdet med for-
bedringer i forhold til anbefalingerne fra sidste tilsyn.  

Medarbejderne beskriver, at der fx er arbejdet med kommunikationen og tonen, 
hvortil det er italesat, at denne skal være tilpasset beboernes behov. Medarbej-
derne beskriver, at drøftelserne omkring kommunikationen også omhandler medar-
bejdernes interne kommunikation. En medarbejder fremhæver, at man følger op, 
såfremt man observerer en uhensigtsmæssig kommunikation. 

Der er også arbejdet med oplæring af afløsere, hvori der også er en stor opmærk-
somhed på at udvise respekt for beboernes hjem og værdighed. Medarbejderne 
fremhæver det kommende arbejde med ”Værdighed i ældreplejen”, hvoraf to af 
medarbejderne er udpegede som ambassadører.  

Herudover beskriver medarbejderne, at der er arbejdet med håndhygiejnen, og at 
der laves audits på alle afdelinger.  

Der har også været drøftelser omkring nødkaldet og besvarelsen heraf. Medarbej-
derne fortæller, at ledelsen løbende italesætter området, og at der så vidt muligt 
skal sikres fysisk besøg hos beboerne, idet ikke alle beboere kan håndtere besva-
relse gennem tovejskommunikationsanlægget. 

Medarbejderne beskriver også en indsats omkring ernæringen, hvortil beboerne har 
mulighed for at deltage i køkkenmøderne. På hver afdeling er der en kostansvarlig 
medarbejder, og der er lavet oversigter over de beboere, som får specialkost eller 
som er småtspisende. Der er også lavet en oversigt over, hvor maden kan findes, så 
alle medarbejdere har viden herom. Der er et tæt samarbejde med sygeplejen, 
hvortil der udføres ernæringsscreeninger, og beboerne tilbydes vejning ud fra en 
fast frekvens, svarende til deres ernæringstilstand.  

Tilsynet spørger ind til, hvordan der arbejdes med aktiviteter, og hertil beskriver 
medarbejderne, at der holdes møder, hvor det drøftes, hvilke aktiviteter beboerne 
ønsker. En medarbejder deltager i aktiviteterne en gang om ugen, og medarbejder 
beskriver aktiviteter såsom højtlæsning samt øget tid og opmærksomhed under 
plejen. 

Medarbejderne beskriver herudover, at der har været drøftelser omkring musikval-
get på fællesarealerne. Medarbejderne beskriver, hvordan de spørger ind til bebo-
ernes ønsker, og at musikken kan give anledning til gode samtaler mellem medar-
bejderne og beboerne.   

 

 

Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne redegør for faktorer, som efter deres mening er vigtige i kommuni-
kationen med beboerne. Hertil fremhæves blandt andet:  

• Gensidighed og ligeværdighed, hvor man giver plads til hinanden. 

• At man udviser forståelse for beboernes behov.  

• At man har øjenkontakt.  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for fokusområder i kvalitetsarbejdet, hvortil der 
overordnet set er sammenhæng til de emner, som er fremsat af ledelsen. 
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I forhold til beboere med demens beskriver medarbejderne, at der er demensvej-
ledere på plejehjemmet, som bidrager med vejledning og sparring. I forhold til 
kommunikationen beskriver medarbejderne øjenkontakt og berøring som væsent-
lige faktorer. Herudover beskrives klar og tydelig tale, at man har et roligt krops-
sprog, og at man udviser opmærksomhed på kropssproget, samt at kommunikatio-
nen foregår i øjenhøjde, hvortil man foretager en vurdering af beboerne, giver 
dem tid og italesætter sine handlinger.  

Beboerinddra-
gelse, selvbestem-
melse og medind-
flydelse 

 

Medarbejderne redegør for, hvordan plejen planlægges, så beboerne sikres selvbe-
stemmelse og medindflydelse. Hos nye beboere afholdes indflytningssamtaler med 
pårørende, og der tages udgangspunkt i den tidligere dokumentation. Herudover 
beskriver medarbejderne, at de giver beboeren tid til at falde til, og at medarbej-
derne løbende lærer beboeren at kende. 

Der arbejdes ud fra besøgsplanen, så beboerens ønsker til plejen og faste rutiner 
imødekommes. 

 

Medarbejderne udtrykker forskellig anvendelse af klippekort samt dokumentatio-
nen heraf. En medarbejder fortæller, at klippekortet ikke længere anvendes, 
mens en anden medarbejder beskriver fast brug af klippekortet. Medarbejderne 
beskriver dog alle, at beboerne tilbydes aktiviteter, svarende til klippekortsindsat-
sen, og at brugen af klippene ikke længere dokumenteres systematisk.  

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at der arbejdes rehabiliterende ved at lade beboerne 
anvende deres ressourcer og støtte dem i at varetage de opgaver, som de kan.  

Medarbejderne fremhæver kommunikationen som værende vigtig i det rehabilite-
rende arbejde, særligt hos de beboere, som ikke er motiveret til at udføre opga-
verne selvstændigt. Hertil beskriver medarbejderne, hvordan de forklarer bebo-
erne, at tilgangen medvirker til, at beboerne bibeholder deres funktioner, og at 
tilgangen bidrager til at skabe livskvalitet for beboerne.  

En medarbejder kommer også med et eksempel fra hverdagen, hvortil der samar-
bejdes med fysioterapeuten omkring den rehabiliterende indsats hos en beboer. 

Livets afslutning  Såfremt en beboer giver udtryk for ønsker omkring livets afslutning og genoplivning 
tages der kontakt til beboerens læge, som træffer beslutning omkring genopliv-
ning. Informationer herom fremgår tydeligt i dokumentationen og på e-tavlen. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne redegør for samarbejdet med hospitalet, når en beboer indlægges 
og udskrives. Hertil beskrives det, at hospitalet ofte ringer til plejehjemmet inden 
udskrivelsen, så hjælpemidler kan klargøres. Der sendes udskrivningsnotater, og 
beboernes medicin gennemgås, når beboeren er retur på plejehjemmet.  

Der tages også kontakt til plejehjemmets terapeuter, hvis en beboer fx har behov 
for træning. Plejehjemmets terapeuter deltager også i de tværfaglige konferen-
cer, som afholdes hver anden uge. Her sikres opfølgning og videndeling om bebo-
erne. Medarbejderne fortæller, at terapeuterne også afholder indflytningssamtaler 
med nye beboere, og gennemgår deres funktionsniveau og behov for hjælpemidler.  

Medarbejderne beskriver, at beboerne inddrages i beslutninger og sikres løbende 
information. Hvis en beboer fx har træning med en terapeut, er dette synligt for 
medarbejderne via Cura og en fysisk kalender, hvorefter medarbejderne også sik-
rer, at beboerne husker træningen. Den udførte træning fremgår af e-tavlen. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en venlig, 
ligeværdig og respektfuld kommunikation. Det vurderes, at medarbejderne ligeledes kan redegøre for, 
hvordan beboernes selvbestemmelse og medindflydelse sikres, og hvordan indsatsen leveres ud fra en 
rehabiliterende tilgang.  
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Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med at skabe tryghed og sikker-
hed for beboerne. I forhold til at øge beboernes tryghed beskrives faktorer som:  

• At medarbejderne er synlige. 

• At man anvender berøring i kontakten. 

• At man hilser på beboerne.  

• At man smiler og indgår i samtaler med beboerne. 

• At man viser beboerne, at man ser dem gennem kommentarer og kompli-
menter. 

• Anvendelsen af hjælpemidler, som fx rollator.  
 

Medarbejderne beskriver forebyggende indsatser, såsom god hygiejne og korrekt 
nedre pleje til at forebygge urinvejsinfektion. Hertil beskrives det, at der sikres in-
troduktion af afløsere heri, fx vises der video fra VAR om nedre hygiejne. 

I forhold til faldforebyggelse beskriver medarbejderne opmærksomhed på hjælpe-
midler og tilstrækkeligt væskeindtag. En medarbejder fortæller, at der er indført 
en væskevogn, så beboerne tilbydes væske flere gange dagligt. 

Under plejen foretages observation af huden. Medarbejderne beskriver, at de ob-
serverer for rødme, ændringer og tryksår, og at der tages kontakt til en social- og 
sundhedsassistent eller sygeplejerske ved ændringer samt udvises opmærksomhed 
på, at huden er tilstrækkelig tør, og at beboeren har den rette madras.  

 

En medarbejder redegør for, hvad der skal kontrolleres, når der gives medicin, 
herunder at der kontrolleres korrekt antal, og at medicinen ses indtaget. Der sik-
res også kvittering ved ikke-dispenserbar medicin.  

 

 

Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne redegør for, hvordan der sikres en hensigtsmæssig pleje med en 
god organisering. Hertil beskrives, at forløbet planlægges, inden plejen påbegyn-
des, og at der fx laves aftaler med en kollega, såfremt man skal være to til en for-
flytning. Hvis plejen varetages af to medarbejdere, sikres der en tydelig rollefor-
deling.  

Medarbejderne beskriver, hvordan de anvender plejevogne og sikrer sig, at alle re-
medier er til rådighed for plejen.  

Tilsynet spørger ind til forstyrrelser fra arbejdstelefoner samt besvarelsen af bebo-
ernes kald, hvortil medarbejderne besvarer ud fra forskellig praksis.  

Herudover vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for det tværfaglige samarbejde samt for doku-
mentation og opfølgning på beboernes ønsker om genoplivning. 

Tilsynets samlede vurdering – 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes med at skabe tryghed og 
sikkerhed for beboerne i hverdagen på plejehjemmet, herunder hvad der skal kontrolleres, når der gi-
ves medicin. 
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Medarbejderne beskriver, at alle kald, kommer ind på telefonen, og at denne der-
for godt kan ringe meget. Under plejen besvares kaldene ofte ikke, idet man er 
optaget af plejen. En medarbejder redegør for, hvordan hun ved, at det ikke er 
hendes beboere, der kalder.  

Medarbejderne fortæller også, at det er forskelligt, hvorvidt telefonerne sættes på 
lydløs under plejen. Hertil beskrives en opmærksomhed på, at nogle medarbejdere 
kan glemme at tænde for lyden igen, hvis denne er fjernet. En medarbejder be-
skriver, hvordan hun altid sætter telefonen på lydløs, men opbevarer telefonen, så 
hun kan mærke vibrationerne ved kaldet, og dermed ikke glemmer at aktivere ly-
den igen efter endt pleje.  

 

Medarbejderne redegør for arbejdsgange og tilbagemeldinger ved ændringer i be-
boerens tilstand, svarende til eget kompetenceniveau. Hertil beskrives det, hvor-
dan der foretaget vurdering af beboerens tilstand, der spørges ind til symptomer, 
og der tages kontakt til en social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller læge. 

En social- og sundhedsassistent beskriver en anelse usikkert, hvordan hun observe-
rer beboeren og måler beboerens temperatur. En anden medarbejder henviser til, 
at der også måles TOBS, hvilket social- og sundhedsassistenten præciserer til, at 
der udelukkende måles TOBS efter aftale med sygeplejersken.  

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne beskriver, at dokumentationen foretages på tablet ud fra forskel-
lige tilgange og afhængig af, hvilken type dokumentation der skal foretages. Doku-
mentationen kan enten foretages tidstro hos beboeren eller om eftermiddagen, 
hvor der er mere ro. 

Medarbejderne beskriver, at der ikke er superbrugere på plejehjemmet, men at 
der altid er mulighed for at få hjælp og sparring ved en kollega. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne redegør for, hvordan instrukser og vejledninger anvendes i det dag-
lige arbejde. Hertil henvises til anvendelsen af KK-intranet samt VAR, der fx an-
vendes i oplæringen til udførelsen af personlig pleje for elever og afløsere.  

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at besøgsplanen skal indeholde oplysninger om plejen 
hos beboeren, og de henviser til besøgsplanen som en ”opskrift” for plejen. Medar-
bejderne fremhæver, at beskrivelserne skal være detaljerede, så alle kan udføre 
plejen.  

Besøgsplanen skal indeholde oplysninger om plejen. Det beboeren selv kan, skal 
fremgå, samt hjælpemidler og særlige opmærksomhedspunkter. 

Besøgsplanen anvendes af vikarer og afløsere, hvilket også er årsagen til, at be-
søgsplanen altid skal være opdateret. Medarbejderne beskriver selv, at de ofte får 
viden omkring beboerne ved at spørge en kollega, der kender beboeren.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange i forbindelse med plejen, hvortil 
spørgsmål omkring håndtering af beboernes kald besvares ud fra forskellig praksis.  

Medarbejderne kan herudover redegøre for arbejdsgange for dokumentationen og ved ændringer i bebo-
ernes tilstand, hvortil en social- og sundhedsassistent med støtte fra de øvrige medarbejdere beskriver, 
at der udføres TOBS efter aftale med en sygeplejerske.  

Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for anvendelse af faglige instrukser og retningslinjer i det 
daglige arbejde. 



UANMELDT OPFØLGENDE TILSYN 2022 LÆRKEBO KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
25 

Handlingsanvisnin-
ger 

En medarbejder redegør for arbejdet med handlingsanvisninger, hvortil hun beskri-
ver, at der skal oprettes handlingsanvisninger, hvis en beboer fx har et sår.  

Med støtte fra tilsynet beskrives det, at der skal oprettes handlingsanvisninger for 
alle sundhedslovsindsatser samt ved enkelte servicelovsindsatser, som fx klippe-
kort. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

På baggrund af observationer fra tilsynet spørges der ind til retningslinjer for 
håndhygiejne. Hertil beskriver medarbejderne, at der udføres håndhygiejne mel-
lem skift af handsker, og at der udføres håndvask, såfremt hænderne er synligt 
snavsede.  

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne meget tilfredsstillende kan redegøre for arbejdet med besøgspla-
ner og handlingsanvisninger, hvortil medarbejderne med støtte fra tilsynet beskriver, at der også udar-
bejdes handlingsanvisninger ved enkelte servicelovsindsatser, som fx klippekort. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for korrekt håndhygiejne i henhold til gældende hy-
giejniske retningslinjer.  
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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 2022” 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. 

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. 
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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 

 

BDO har ikke modtaget faktuelle 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.BD 
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