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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 de 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 

 

 

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

Partneransvarlig  Projektansvarlig 
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1. FORMALIA 

Oplysninger om Plejehjemmet og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejehjemmet Langgadehus, Valby Langgade 97, 2500 Valby 

Leder: Charlotte Jensen 

Antal boliger: 72 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 1. juni 2022 

Datagrundlag: 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets leder 

• Observationsstudier 

• Tilsynsbesøg hos otte beboere  

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

 

Tilsynsførende: 

Pernille Breck Johansson, Manager og sygeplejerske 

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

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmet Langgadehus.  

Den samlede tilsynsvurdering er, jf. beskrivelsen af vurderingsskalaen under afsnit 4.3: 

 

Meget tilfredsstillende 

 

Lederinterview: 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på tilsynets anbefalinger, at der arbejdes med 
relevante områder i kvalitetsarbejdet, samt at plejehjemmets organisering understøtter kvalitetsarbejdet. 
Dog er det tilsynets vurdering, at flere elementer i kvalitetsarbejdet skal genetableres og systematiseres, 
efter at have været pauseret grundet COVID-19. 

 

Observationsstudier: 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under observationsstudiet af den personlige pleje foregår venligt, 
respektfuldt og i øjenhøjde og med et individuelt fokus på at sikre tydelig mimik, så beboeren kan mundaf-
læse medarbejderen. Medarbejderen har opmærksomhed på at sikre beboeren selvbestemmelse og på at 
anvende beboerens ressourcer aktivt i det omfang, det er muligt. 

Under observationsstudiet af frokostmåltidet er det tilsynets vurdering, at der generelt kommunikeres i en 
venlig og respektfuld tone, men at der forekommer en mindre værdig kommunikation om en beboers toilet-
vaner samtidig med, at beboeren omtales i 3. person. Ligeledes omtaler medarbejderne en anden beboers 
helbred. Det er tilsynets vurdering, at beboerne sikres medinddragelse og selv kan vælge den mad, som de 
ønsker, men at der ikke er fokus på at sikre en rehabiliterende tilgang under måltidet. 

Hjælpen til den personlige pleje foregår ud fra en hensigtsmæssig organisering og uden unødige forstyrrel-
ser. Det er tilsynets vurdering, at organiseringen af hjælpen under frokostmåltidet foregår med svingende 
kvalitet, da der forekommer unødige forstyrrelser undervejs, som nemt ville kunne forebygges. Hjælpen til 
den personlige pleje og støtte foregår i overensstemmelse med gældende faglige retningslinjer og med 
udgangspunkt i beboerens behov.  

Det er tilsynets vurdering, at der er en hyggelig stemning og indretning på fællesarealerne, og at der sker 
en respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at 
plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, og at der er socialt samvær mellem beboere og medar-
bejdere. 

 

Beboerinterviews: 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet og selvbestemmelse i deres hverdag på plejehjemmet. 
Ligeledes er det tilsynets vurdering, at halvdelen af beboerne vil være trygge ved at tale med medarbej-
derne om livets afslutning. En beboer har allerede gjort dette, mens tre beboere ikke ønsker at berøre 
emnet. 

Beboerne oplever generelt at modtage den hjælp, som de har behov for, og beboerne beskriver tilfredshed 
med kvaliteten af hjælpen. Dog vurderes det, at en beboer oplever, at en stor del af medarbejderne ikke 
har kendskab til, hvorledes beboerens hjælpemiddel til påtagning af støttestrømper skal anvendes, hvilket 
medfører ubehag for beboeren. Endvidere vurderer tilsynet, at beboerne anvender deres ressourcer i størst 
muligt omfang, og at de er tilfredse med medicinhåndteringen. 

Beboerne er ud fra tilsynets vurdering, soignerede i overensstemmelse med deres livsstil, og deres boliger 
ses renholdte. Samtidig vurderes det, at beboerne oplever kontinuitet i den personlige hjælp. 
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Beboerne oplever en venlig og respektfuld kommunikation fra medarbejderne, hvor deres privatliv ligeledes 
respekteres. Beboerne er meget tilfredse med udvalget af aktiviteter, som de anvender i videst muligt 
omfang, dog oplever tre beboere, at weekenderne kan være lidt kedelige, da der ikke foregår nogle aktivi-
teter. 

Generelt har beboerne indtryk af, at medarbejderne har et godt samarbejde med både lægen og hospitalet 
og ligeledes internt medarbejderne imellem på plejehjemmet. 

Beboerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, og de oplever gode muligheder for medindflydelse på 
menuplanen. Endvidere oplever beboerne en hyggelig stemning under måltiderne i fællesstuen. 

 

Medarbejderinterview: 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for emner i kvalitetsarbejdet med sammenhæng til le-
derens beskrivelse. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, der sikrer en respektfuld 
kommunikation, og at medarbejderne respekterer beboernes autonomi. Det er tilsynets vurdering, at med-
arbejderne beskriver at mangle overblik og tid i forhold til klippekortsordningen, og at de ikke arbejder 
systematisk med området. Det vurderes, at medarbejderne kan redegøre for rehabiliteringsbegrebet og for 
det tværfaglige samarbejde på plejehjemmet. Medarbejderne ved, hvor de kan fremsøge viden om beboer-
nes ønsker vedrørende genoplivning, og medarbejderne kan med faglig overbevisning redegøre for indsatser, 
der bidrager til at skabe tryghed og sikkerhed for beboerne, herunder for de gældende retningslinjer ved 
medicinadministration. Ligeledes vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange ved-
rørende plejen, ved ændringer i en beboers tilstand og for dokumentationsarbejdet. Det er dog tilsynets 
vurdering, at medarbejderne oplever at blive forstyrret en del af udefrakommende telefonopkald, herunder 
dørtelefonopkald. 

Medarbejderne oplever gode muligheder for sparring til dokumentationsarbejdet, og medarbejderne kan 
redegøre meget tilfredsstillende for, hvorledes de anvender faglige instrukser og vejledninger i deres daglige 
arbejde og for arbejdet med beboernes besøgsplaner og handlingsanvisninger.  

Medarbejderne kan redegøre fagligt korrekt for deres arbejdsgang ved anvendelse af beboernes hjælpemid-
ler eller ved tvivl om en opgaves udførelse. Ligeledes kan medarbejderne redegøre korrekt for proceduren 
i forbindelse med skift af sengetøj. 

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 dele af kvalitetsarbejdet 
har været pauseret grundet COVID-19, og at der 
er plan for at genetablere og systematisere dette.  

Tilsynet anbefaler, at planen for at genetablere og 
systematisere kvalitetsarbejdet følges som planlagt. 

Tilsynet bemærker, at der foregår en mindre vær-
dig kommunikation mellem medarbejderne under 
observationsstudiet af frokostmåltidet, samt at en 
beboer omtales i 3. person. Endvidere omtaler 
medarbejderne en beboers helbredsmæssige til-
stand i andre beboeres påhør. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes en ledelsesmæssig 
opmærksomhed på at sikre, at alle medarbejdere sik-
rer en respektfuld og værdig kommunikation. Herun-
der at det bør sikres, at der ikke sker omtale af be-
boernes helbredsmæssige udfordringer på fællesare-
aler, og at beboere ikke omtales i 3. person. 

  

Ingen beboere har nylige erfaringer med overgange mellem hospital og plejehjem. En beboer har oplevet 
en særdeles positiv indflytning på plejehjemmet, hvor medarbejderne rummede beboerens tristhed ved at 
skulle fraflytte sin tidligere bolig. 
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Tilsynet bemærker i forbindelse med frokostmål-
tidet, at: 

• Serveringen ikke foregår ud fra en rehabi-
literende tilgang. 

• Der forekommer en del uro og forstyrrel-
ser under måltidet fra opvaskemaskine og 
telefoner. 

• Organiseringen af måltidet foregår med 
svingende kvalitet, og nogle medarbej-
dere går fra bordet. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværksæt-
tes en indsats, der sikrer, at: 

• Serveringen foregår med udgangspunkt i den 
rehabiliterende tilgang. 

• Der rettes fokus på indsatser, der understøt-
ter ’Det Gode Måltid’, herunder organiserin-
gen af måltidet. 

• Måltidet foregår uden forebyggelige afbry-
delser og uro. 

Tilsynet bemærker, at en beboer oplever, at ikke 
alle medarbejdere er oplært i at anvende beboe-
rens strømpepåtager, hvilket medfører ubehag for 
beboeren ved påtagning af støttestrømper. 

Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at 
alle medarbejdere, der yder beboerne hjælp til støt-
testrømper, er oplært i opgaven og kan anvende be-
boernes hjælpemidler som tiltænkt. 

Tilsynet bemærker, at tre beboere oplever, at 
weekenderne kan være kedelige, da der ikke fo-
regår nogle aktiviteter. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes ledelsesmæssigt fo-
kus på at få hverdagslivet til at udspille sig i weeken-
derne, så beboerne oplever weekenderne menings-
fulde. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke kan 
redegøre tilstrækkeligt for arbejdsgangen i for-
bindelse med klippekortsordningen, og at de op-
lever, at de ikke har tid til opgaven. 

Hertil bemærkes, at der, ud fra medarbejdernes 
beskrivelser, ikke arbejdes systematisk med klip-
pekortsordningen. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes fo-
kus på at implementere en systematisk arbejdsgang 
for arbejdet med klippekortsordningen og på at sikre, 
at der prioriteres tid til opgaven. Hertil bør det sik-
res, at alle medarbejdere anvender ordningen som 
tiltænkt. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne beskriver, 
at de oplever mange forstyrrende udefrakom-
mende telefonopkald, herunder besvarelse af dør-
telefonen under plejen. 

Tilsynet anbefaler, at der rettes en ledelsesmæssig 
opmærksomhed på tiltag, der kan mindske unødige 
telefoniske forstyrrelser under plejen. 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 INTERVIEW MED LEDELSE 

Mål 1: Særlige fokusområder i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Opfølgning på sid-
ste års tilsyn 

Plejehjemmet modtog ved seneste tilsyn anbefalinger vedrørende ventetid på af-
tenhjælpen, tilknytning af faste kontaktpersoner, håndhygiejne, handskebrug ved 
hjælp til indtagelse af mad, samt genoptagelse af madmøder og stemningen ved 
måltiderne. 

Interviewet foretages, ved lederens fravær, af lederen af kvalitet og udvikling. 

Lederen redegør for opfølgningen på tilsynets anbefalinger, og lederen beskriver, 
at hun i forhold til ventetiden på aftenhjælpen ikke helt kan huske, hvordan selve 
opfølgningen blev grebet an, men at det ikke længere opleves som en udfordring. 

Vedrørende kontaktpersonssystemet er der implementeret fast kontaktpersonsord-
ning. Der har været en nylig omstrukturering og lidt udskiftning i medarbejdergrup-
pen, som har haft betydning for kontinuiteten, men aktuelt er det lederens ople-
velse, at alle beboere har en kontaktperson. 

Vedrørende handskebrug og håndhygiejne er der indført undervisning og refleksi-
onsseancer på området, særligt til elever, med udgangspunkt i de nationale ret-
ningslinjer. Hertil sikres generelt løbende italesættelse og tæt opfølgning på hygi-
ejneområdet. 

I forhold til at få genindført madmøder er dette planlagt til afholdelse på tilsynsda-
gen. Køkkenlederen er tovholder, og alle beboere er velkomne. Endvidere er der 
indført ’ønskemåltid’, og på menuplanen fremgår det med en stjerne, om dagens 
menu er et beboerønsket måltid. 

For at sikre fokus på at skabe et hyggeligt måltid oplyser lederen, at der laves 
bordplaner i de forskellige afdelinger, hvor der tages udgangspunkt i individuelle 
hensyn og behov. Der har været ønske om at sætte et større fokus på måltiderne, 
men lederen oplyser, at det ikke har været muligt på grund på COVID-19. 

Særlige fokusom-
råder i kvalitets-
arbejdet  

Lederen oplyser, at der i kvalitetsarbejdet er løbende fokus på auditering. På medi-
cinområdet udfører medarbejderne audit på ugentlig basis. Lederen oplyser, at der 
ikke sker mange dispenseringsfejl, men at de utilsigtede hændelser (UTH) primært 
omhandler forglemmelser i administrationen. Der er indført gennemgang af medi-
cinvogn kl. 10 og kl. 14 for at skærpe opmærksomheden herpå og for at kontrol-
lere, at medicinen er givet på de angivne tidspunkter. 

På dokumentationsområdet auditeres ligeledes på ugentlig basis, så ajourføring sik-
res. Aktuelt er det sygeplejerskerne, der udfører dette i samarbejde med social- og 
sundhedsassistenterne, og der er fokus på at sikre en ensartet dokumentation. Pla-
nen er, at alle medarbejderne skal modtage undervisning i dokumentation på sigt. 
Sygeplejerskerne sikrer ligeledes, at der udføres en sygeplejefaglig udredning, når 
beboerne flytter ind på plejehjemmet. 

På demensområdet arbejdes der med NPI-screeninger og BPSD- konferencer, der 
dog ikke foregår ud fra en systematisk tilgang på nuværende tidspunkt, men ved 
behov. Ydermere er plejehjemmet med i et projekt, der har fokus på at nedbringe 
brugen af psykofarmaka hos beboere med demens. 

Lederen oplyser, at der er plan for, at flere elementer i kvalitetsarbejdet og for-
bedringsteamet skal genetableres og systematiseres efter at have været pauseret 
under COVID-19 epidemien. 
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Mål 2: Tilgang til systematisk kvalitetsarbejde 

Emne Data 

Organisering af 
kvalitetsarbejdet 

 

Plejehjemmet er organiseret med en forstander, en leder af kvalitet og udvikling, 
tre afdelingsledere, en vagtplanlægger og en administrativ medarbejder. Endvidere 
arbejder tre sygeplejersker på tværs af huset for at fordele de sygeplejefaglige res-
sourcer ligeligt. Plejehjemmets største medarbejdergruppe er social- og sundheds-
assistenter. Den tværfaglige sparring sikres gennem terapeutfaglig sparring med te-
rapeuter fra Sundhedshuset, som kommer på faste dage, og som deltager på tvær-
faglige konferencer med fast kadence. 

Endvidere er der en aktivitetsmedarbejder, som har særligt ansvar for planlægning 
og afholdelse af både fælles og individuelle aktiviteter for beboerne. Der udarbej-
des hver måned et aktivitetsprogram, som uddeles til beboerne. Aktivitetsprogram-
met hænges på afdelingernes opslagstavler, så tilbud om aktiviteter bliver synligt 
for alle.  

Der afholdes daglige tavlemøder. Tidspunktet for dette varierer mellem afdelin-
gerne ud fra, hvad der opleves meningsfuldt i den enkelte afdeling. 

Lederen af kvalitet og udvikling er tovholder på UTH-arbejdet, og lederen samler 
op på medarbejdernes indrapporteringer. Tilbagemeldinger på UTH foregår til den 
enkelte afdelingsleder eller medarbejder, og ved behov sikres der opfølgning på af-
delingsmøder. 

Der er endvidere faglige netværksgrupper på plejehjemmet, der står for udviklin-
gen af de forskellige fagområder inden for fx forflytning, Cura, ernæring, demens, 
praktikvejledning og inkontinens. Nogle af disse har været pauseret under COVID-
19, og de skal ligeledes genetableres. 

Lederen beskriver, at der ydermere opleves god sparring fra hjemmesygeplejer-
skerne, da der ligger sygeplejeklinik på matriklen, og fra plejehjemslægerne, som 
kommer hver anden uge. 

 

 

Mål 3: Hvad skal tilsynet have fokus på? 

Emne Data 

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

Lederen har ingen særlige ønsker hertil. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt meget tilfredsstillende op på tilsynets anbefalinger, og at der arbejdes 
med relevante områder i kvalitetsarbejdet. Dog er det tilsynets vurdering, at flere elementer i kvali-
tetsarbejdet skal genetableres og systematiseres efter at have været pauseret grundet COVID-19. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmets organisering understøtter kvalitetsarbejdet. 
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3.2 OBSERVATIONSSTUDIER 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen banker på døren og hilser venligt på beboeren, der ligger i sengen. 
Beboeren har nedsat hørelse, og medarbejderen har derfor fokus på at sikre øjen-
kontakt og at være i øjenhøjde med beboeren, så beboeren kan mundaflæse, hvad 
medarbejderen siger. De gange, hvor beboeren ikke forstår medarbejderen tyde-
ligt, er medarbejderen opmærksom på at gentage det sagte i et langsommere 
tempo. 

Medarbejderen spørger ind til beboerens søvn og øvrige velbefindende. De har lidt 
dialog om hverdagsemner, og beboeren smiler. Beboeren giver udtryk for at have 
smerter i sit ben, og medarbejderen spørger ind til dette. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Medarbejderne kommunikerer generelt venligt og respektfuldt med beboerne.  

Der foregår en mindre værdig kommunikation om en beboers toiletvaner i spise-
stuen, ligesom beboeren omtales i 3. person. Ligeledes taler medarbejderne om en 
beboer, der er blevet i egen bolig. Medarbejderne nævner beboerens helbredssitu-
ation. 

Selvbestemmelse 
og medindflydelse 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen inddrager beboeren i planen for morgenplejen, og medarbejderen 
spørger om lov til at fjerne beboerens dyne, hvilket beboeren giver tilsagn til. I 
forbindelse med nedre hygiejne og vendinger i sengen italesætter medarbejderen 
løbende sine handlinger og sikrer sig beboerens accept, inden handlingen udføres. 
Beboeren giver udtryk for smerter i sit ene ben, og medarbejderen tilbyder at 
hente smertestillende medicin til beboeren, hvilket beboeren samtykker til. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Medarbejderne har smurt et par fade med forskelligt smørrebrød, og de har sørget 
for god variation i pålæg og pynt. Medarbejderne præsenterer smørrebrødet fra et 
rullebord. Medarbejderne nævner smørrebrødets art, og de lader selv beboerne 
vælge den mad, som beboerne ønsker. Flere beboere vil gerne have to stykker af 
samme slags pålæg, hvilket medarbejderne efterkommer. En medarbejder spørger 
flere af beboerne om deres ønsker til drikkevarer. 

Rehabilitering  

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen guider beboeren om på siden og viser med sit kropssprog, hvilken 
vej hun ønsker, at beboeren skal dreje sig. Beboeren har svært ved at bidrage ak-
tivt, grundet smerter, og medarbejderen anvender sengens funktioner og vend-let-
lagen til at understøtte, at dette foregår så hensigtsmæssigt og skånsomt som mu-
ligt. Beboeren beder medarbejderen om hjælp til at flytte sine ben, da hun ikke 
selv er i stand til dette. Medarbejderen fortæller efterfølgende, at beboeren van-
ligt anvender sine ressourcer aktivt, fx udfører beboeren den øvre personlige pleje 
foran vasken på badeværelset. Medarbejderen vil afvente effekten af den smerte-
stillende medicin og herefter foretage vurdering af, om dette er muligt på tilsyns-
dagen. Tilsynet når ikke at observere dette.  

 

 

 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2022 PLEJEHJEMMET LANGGADEHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
11 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Ingen af beboerne smører selv deres mad, tager selv smørrebrød fra fadene eller 
skænker drikkevarer. Der er således ikke en rehabiliterende tilgang under frokost- 
måltidet. 

 

 

Mål 2: Arbejdsgange 

Emne Data 

Organisering af ar-
bejdet  

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen indleder morgenplejen med at finde remedier frem og placere dem 
hensigtsmæssigt, så de er inden for rækkevidde. Medarbejderen foretager den 
nedre pleje på rutineret vis og i et tempo, der er tilpasset beboeren. 

Der forekommer ingen unødige forstyrrelser i plejeforløbet, men den øvre pleje 
udskydes til senere på dagen, grundet beboerens smerter. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Der er en hyggelig optakt til frokosten, idet beboere og medarbejdere er samlet i 
stuen, hvor de sidder og hygger sig, mens to medarbejdere gør frokosten klar. 

Lige inden måltidet starter, tændes der for opvaskemaskinen, den larmer ikke me-
get, men kan stadig høres. 

En medarbejder er meget målrettet i forhold til sin opgave med at hjælpe to be-
boere med at spise. Medarbejderen bliver ved beboerne og hjælper dem fagligt 
korrekt med at spise. 

En medarbejder sætter sig ved et bord, hvor  en beboer sidder alene. Medarbejde-
ren spiser et pædagogisk måltid, men afbryder halvvejs gennem måltidet og forla-
der bordet for at gå til en beboer i dennes bolig. Herefter sidder beboeren alene 
noget tid, hvorefter en anden medarbejder sætter sig ved siden af beboeren. Un-
dervejs forekommer der forstyrrelser fra en telefon, der ringer med et kald fra en 
stue – først ringes der til en efterladt telefon på spisebordet, herefter ringer den i 
en medarbejders lomme, og til sidst ringer den hos den medarbejder, der rejser 
sig for at besvare kaldet. 

 

 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under observationsstudiet af den personlige pleje foregår ven-
ligt, respektfuldt og i øjenhøjde og med et individuelt fokus på at sikre tydelig mimik, så beboeren kan 
mundaflæse medarbejderen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderen har opmærksomhed på at 
sikre beboeren selvbestemmelse og på at anvende beboerens ressourcer aktivt i det omfang, det er mu-
ligt. 

Tilsynet vurderer, at der under observationsstudiet af frokostmåltidet generelt kommunikeres i en ven-
lig og respektfuld tone, men at der forekommer en mindre værdig kommunikation om en beboers toilet-
vaner samtidig med, at beboeren omtales i 3. person. Ligeledes omtaler medarbejderne en anden bebo-
ers helbred. Det er tilsynets vurdering, at beboerne sikres medinddragelse, og at de selv kan vælge den 
mad, de ønsker, men at der ikke er fokus på at sikre en rehabiliterende tilgang under måltidet. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til den personlige pleje foregår ud fra en hensigtsmæssig organisering og 
uden unødige forstyrrelser. Det er tilsynets vurdering, at organisering af hjælpen under frokostmåltidet 
foregår med svingende kvalitet, og at der forekommer unødige forstyrrelser og uro undervejs, der ville 
kunne forebygges ved at arbejde målrettet med organiseringen. 
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Mål 3: Faglige opgaver 

Emne Data 

Praktisk støtte Observationsstudie af personlig pleje: 

Tilsynet observerer ikke, at der bliver udført praktiske opgaver, og beboeren kan, 
grundet sin fysiske formåen, ikke deltage aktivt hertil. Tilsynet informeres om, at 
medarbejderen udfører dette senere på dagen. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Ikke relevant. 

Personlig støtte og 
pleje 

 

Observationsstudie af personlig pleje: 

Medarbejderen ifører sig korrekte værnemidler, såsom plastforklæde og handsker, 
og kører sengen op i korrekt arbejdshøjde. Medarbejderen udfører nedre hygiejne 
på beboeren i overensstemmelse med de hygiejniske principper. Undervejs giver 
beboeren udtryk for smerter i sit ene ben, og medarbejderen spørger, om beboe-
ren ønsker smertestillende medicin. Dette vil beboeren gerne have, inden den per-
sonlige pleje og påklædning skal fortsætte. Medarbejderen henter smertestillende 
medicin til beboeren, og medarbejderen eleverer efterfølgende beboerens hoved-
gærde, så beboeren kan indtage medicinen sammen med noget væske. 

Medarbejderen har løbende fokus på at udføre korrekt håndhygiejne og handske-
skift. 

 

Observationsstudie af frokostmåltid: 

Ikke relevant. 

 

 

Mål 4: Fællesskab og sociale aktiviteter 

Emne Data 

Fællesarealer Plejehjemmet består af to etager, som begge har en hjemlig indretning, svarende 
til målgruppen. Indretningen er indbydende, og den giver mulighed for sociale ak-
tiviteter og hyggeligt samvær. Dette kan fx ske i afdelingens køkken-alrum, som er 
hyggeligt indrettet med både spisestue og fjernsynsstue med nyere siddemøbler, 
såsom hvilestole og sofaer. 

På afdelingerne ses motionscykler og håndcykler, så beboerne nemt kan træne.  

Enkelte steder på plejehjemmet ses der en demensvenlig indretning. Fx er der på 
en afdeling lavet et busstoppested tæt ved elevatoren, og i haven ses en hyggelig 
sansehave med gangstier, siddemøbler og forskellige ”demens-venlige dyr”, såsom 
en ko og en hest.  

I en spisestue sidder flere beboere og hygger sig med morgenkaffen. Beboerne 
smører selv deres morgenmad, og der er sat brødkurve, små skåle med smør, mar-
melade og tallerkener med ost frem. Bordene er endvidere pyntet med friske 
blomster og dækkeservietter. Beboerne fortæller, at det altid er så dejlig morgen-
mad, de får serveret.  Fra spisestuen er der udsigt til en stor balkon. 

I en stue er der en del stueplanter, og frisk frugt står fremme på en skænk. I an-
ledning af en beboers fødselsdag er der pyntet med flag på spisebordene. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og støtte foregår i overensstemmelse med gældende 
faglige retningslinjer, og med udgangspunkt i beboerens behov. 
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I en anden dagligstue sidder flere beboere og ser morgen-tv, mens de indtager de-
res morgenmad. Der er en hyggelig stemning. 

Tilsynet bemærker, at flere medarbejdere ikke bærer navneskilt. 

Sociale aktiviteter Ved indgangen til plejehjemmet og på hver afdeling ses en informationstavle. Her 
kan tilgås informationer om månedens forskellige aktiviteter. Her ses et varieret 
udvalg af aktiviteter, som fx legestue med børn, avislæsning, siddende gymnastik, 
ture, yoga, billard og fredagsbar. 

På tilsynsdagen er der planlagt mad-møde med beboerne og perleklub med nørk-
leri. 

Til mad-mødet er beboere fra alle afdelinger inviteret. To medarbejdere drøfter 
en anden sag på gangarealet, lige hvor mødet afholdes, hvilket er forstyrrende, da 
beboerne i forvejen har svært ved at høre, hvad der bliver sagt. En leder siger til 
medarbejderne, at de er nødt til at være stille. 

Beboerne og medarbejderne præsenterer sig for hinanden ved mødets start, og 
medarbejderne styrer mødet for beboerne. Først gives beboerne mulighed for at 
sige det, som de har på hjerte om maden. Beboerne fremkommer med deres syns-
punkter, og køkkenets leder tager imod dem på en åben og imødekommende måde 
og opfordrer beboerne til at sige deres mening til gavn for alle. Køkkenets leder 
fortæller og viser, at synspunkterne skives ned. Selv om beboerne kritiserer nogle 
retter, tages der imod deres synspunkter på en konstruktiv og imødekommende 
måde. Lederen forklarer lidt om de vilkår, der er for at sammensætte menuen. En 
afdelingsleder med kendskab til beboerne støtter flere beboere i at få sagt deres 
mening. Tilsynet forlader mødet, mens det stadig er i gang. 

Tilsynet samtaler med en gruppe beboere på et fællesareal. Beboerne er meget 
glade for at bo på plejehjemmet. En beboer fortæller, at der er en ting, som be-
boeren er mindre tilfreds med, og det er, at der er så kedeligt lørdag og søndag. 

Før frokost sidder to beboere og ser tv. En medarbejder sidder sammen med bebo-
erne. En beboer er lidt rastløs, og en medarbejder sætter sig med beboeren og fol-
der en serviet. 

Tilsynet ser en medarbejder, der kommer gående med en beboer i kørestol. Med-
arbejderen peger ud mod plejehjemmets have, der er flot beplantet med blom-
ster, og de har en lille snak om de flotte farver, foråret byder på i naturen. 

3.3 INTERVIEW MED BORGERE 

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

Emne Data 

Livskvalitet og 
tryghed 

Tilsynet foretager interviews med otte beboere. 

Syv af beboerne beskriver, at de er glade og trygge ved at bo på plejehjemmet, og 
de begrunder generelt dette med, at der altid er nogen at tale med, og at medar-
bejderne er søde og rare. En beboer giver udtryk for at være ked af at være kom-
met på plejehjem, men beboeren understreger, at det ikke er medarbejdernes 
skyld, men at det skyldes sorgen over at skulle fraflytte sin tidligere bolig. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at der er en hyggelig stemning og indretning på fællesarealerne, og at der udvises en 
respektfuld og anerkendende kommunikation med beboerne. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at 
plejehjemmet har et varieret tilbud om aktiviteter, og at der er socialt samvær mellem beboere og 
medarbejdere. 
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Beboerne siger: 

• ”Jeg kan da ikke være mere tryg end her – det er første gang i mit liv, at 
jeg ikke skal bekymre mig om nogle ting”. 

• ”Det er det dejligste sted - jeg har det så godt”. 

• ”Jeg er begyndt at synes, at det er dejligt at bo her, det var meget svært 
at flytte ind, jeg savnede min gamle bolig”. 

Selvbestemmelse Alle beboerne beskriver, at de oplever selvbestemmelse i hverdagen på plejehjem-
met. En beboer siger;  

• ”Der er ingen, der skal bestemme over mig, og det prøver de heller ikke 
på her”. 

Livets afslutning  Fire af beboerne beskriver, at de ville være trygge ved at tale med medarbejderne 
om livets afslutning, mens tre andre beboere helst ikke vil tale om dette emne. En 
beboer har allerede talt med medarbejderne herom, da beboerens helbred har 
været for nedadgående, og beboeren følte sig tryg i processen. 

En beboer fortæller, at hun har dødsangst, og derfor distancerer sig fra at berøre 
emnet, men beboeren understreger, at det ikke har noget med medarbejderne at 
gøre. 

En anden beboer fortæller, at hun har været med til en medbeboers bisættelse, 
hvilket hun var glad for. Endvidere oplyser beboeren, at plejehjemmet har et ri-
tual med at sætte et lille bord med lys og en besked foran den afdødes bolig. 

Beboerne siger: 

• ”Det er en tom fornemmelse at tale om døden, så bliver det pludselig så 
virkeligt, at vi skal herfra”. 

• ”Når en beboer sover ind, så står der en lille besked foran døren, det sy-
nes jeg er godt”. 

 

 

Mål 2: Sammenhæng mellem støtte og behov 

Emne Data 

Pleje og støtte Beboerne oplever generelt at få den hjælp til personlig pleje, som de har brug for, 
og beboerne beskriver tilfredshed med kvaliteten af indsatsen. Flere af beboerne 
nævner, at de er forholdsvis selvhjulpne, og at de kun modtager begrænset hjælp. 

En beboer oplyser dog, at han har fået bevilliget en strømpepåtager til at sikre en 
hensigtsmæssig og skånsom påtagning af støttestrømper, men at mange af medar-
bejderne ikke ved, hvordan hjælpemidlet skal anvendes, og derfor hjælper medar-
bejderne beboeren på en mindre behagelig måde. 

Beboerne siger: 

• ”Man går aldrig forgæves her – de er alle så søde og rare”. 

• ”Jeg har selv været inden for branchen, så jeg har en masse at sammen-
ligne med, og her er godt at være”. 

• ”Jeg får hjælp til at vælge tøjet, jeg kan godt lide, at de spørger, hvad 
jeg vil have på”. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever livskvalitet og selvbestemmelse i deres hverdag på plejehjem-
met. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at halvdelen af beboerne vil være trygge ved at tale med 
medarbejderne om livets afslutning, en beboer allerede har gjort dette, mens tre beboere ikke ønsker 
at berøre emnet. 
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Beboerne oplever, at de anvender deres ressourcer i størst muligt omfang, og at 
der bliver lyttet og fulgt op på, hvordan hjælpen skal udføres.  

Beboerne har følgende udsagn: 

• ”På de gode dage kan jeg klare det meste selv, men på dårlige dage får 
jeg mere hjælp. Jeg føler mig aldrig til besvær, eller at jeg forstyrrer – 
de er altid søde til at spørge ind til min dag”. 

• ”Jeg vil gerne gøre det, som jeg selv kan. Da jeg kom hertil, kunne jeg 
ikke stå på mine ben – men det kan jeg nu”. 

 

Alle beboerne beskriver, at de får medicinen udleveret til tiden.  

Ved behov for at klage nævner beboerne generelt, at de ville gå til deres kontakt-
person eller til en leder. To beboere ved ikke, hvem de ville henvende sig til. 

Observation Beboerne fremstår soignerede, og deres boliger er rene og ryddelige, svarende til 
beboernes livsstil. Hjælpemidlerne er renholdte, kun en kørestol ses mindre ren-
holdt. 

I en bolig observeres, at beboerens dyne er lagt på et fugtigt gulv i forbindelse 
med skift af sengetøj. 

Kontinuitet i støt-
ten 

Alle beboerne beskriver, at de oplever kontinuitet, og syv beboere beskriver, at de 
har faste kontaktpersoner. En beboer kan ikke mindes at have en fast kontaktper-
son, men beboeren nævner, at han kender stort set alle medarbejdere, der kom-
mer i hans bolig. 

 

 

Mål 3: Kontakt 

Emne Data 

Kontakten til med-
arbejderne 

Alle beboerne oplever, at medarbejderne taler til dem i en venlig og respektfuld 
tone, og at medarbejderne respekterer deres privatliv ved fx at banke på døren, 
inden de træder ind i beboernes boliger. 

En beboer er ikke tilfreds med, at nogle medarbejdere ikke bærer navneskilt. 

Beboerne siger: 

• ”Der er en god og venskabelig tone – de er altid hjælpsomme og imøde-
kommende”. 

• ”En overgang virkede de lidt stressede, men nu virker det som om, at de 
har mere tid… De kan finde på at sætte sig ved os bare for at hygge-
snakke”. 

• ”De taler meget meget sødt og fint – her ikke er noget med at snerre”. 

 

Beboerne er meget tilfredse med udvalget af aktiviteter, og de deltager i mange 
forskellige tilbud, fx bankospil, krea-værksted, ture ud af huset, yoga, fredagsbar 
og fællestræning. 

Tilsynets samlede vurdering - 3 

Tilsynet vurderer, at beboerne generelt oplever at modtage den hjælp, som de har behov for, og at de 
er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Dog vurderes det, at en beboer oplever, at en stor del af med-
arbejderne ikke har kendskab til, hvorledes beboerens hjælpemiddel til påtagning af støttestrømper 
skal anvendes, hvilket medfører ubehag for beboeren. 

Tilsynet vurderer, at beboerne anvender deres ressourcer i størst muligt omfang, og at beboerne er til-
fredse med medicinhåndteringen. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er soignerede i overensstemmelse med deres livsstil, og at deres boliger 
er renholdte. Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever kontinuitet i den personlige hjælp. 
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En beboer viser tilsynet sin kalender, hvor hun skriver de forskellige aktiviteter 
ned, som hun ønsker at deltage i. Beboeren fortæller, at hun under COVID-19 iso-
lerede sig meget, hvilket påvirkede hendes humør i negativ retning. Nu deltager 
beboeren i alt det, som hun kan overskue, og beboeren fortæller, hvordan hun kan 
mærke, at det har forbedret hendes humør. 

Tre beboere beskriver, at de oplever weekenderne lidt kedelige, da der ikke fore-
går nogle aktiviteter. 

 

 

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

Emne Data 

Overgange Ingen af beboerne har nylig erfaring med overgange mellem hospitaler og pleje-
hjemmet, men en beboer beskriver overgangen mellem sit hjem og plejehjemmet. 
Beboeren beskriver, at hun blev godt modtaget, og at medarbejderne rummede, at 
hun var ked af at skulle flytte, og gav beboeren tid til at være i denne følelse. Be-
boeren siger; ”Jeg fik lov at ligge på min seng, når jeg var ked af det”. Beboeren 
oplevede, at medarbejderne udviste stor forståelse for beboerens situation.  

 

Beboerne har generelt indtryk af, at medarbejderne har et godt samarbejde med 
både lægen og hospitalet samt internt medarbejderne imellem på plejehjemmet. 

 

 

Mål 5: Mad og måltider 

Emne Data 

Mad og måltider Alle beboerne beskriver tilfredshed med maden og dens kvalitet. En beboer beskri-
ver dog, at maden er så god, at han har taget en del på, og beboeren vil derfor 
tale med sin kontaktperson om at få bestilt flere grønne retter. 

Beboerne siger: 

• ”Hvis jeg skulle give karakterer for maden, ville det være UG med pil op, 
det er dejlig mad vi får her, og der er mange muligheder”. 

• ”Maden er god, den er godt lavet, og jeg kan lide den”. 

• ”Vi kan selv vælge den mad, vi vil have - her mangler bestemt ikke no-
get”. 

 

Alle beboerne har kendskab til muligheder for at få indflydelse på maden, og flere 
beboere beskriver, at de skal deltage i dagens mad-møde.  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever en venlig og respektfuld kommunikation fra medarbejderne, og 
at deres privatliv respekteres. Det er tilsynets vurdering, at beboerne er meget tilfredse med udvalget 
af aktiviteter, som de anvender i videst muligt omfang. Dog oplever tre beboere, at weekenderne kan 
være lidt kedelige, da der ikke foregår nogle aktiviteter. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at ingen beboere har nylige erfaringer med overgange mellem hospital og plejehjem, 
men at en beboer har oplevet en særdeles positiv indflytning på plejehjemmet, hvor medarbejderne 
rummede beboerens tristhed ved at skulle fraflytte sin tidligere bolig. 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne generelt har indtryk af, at medarbejderne har et godt samar-
bejde med både lægen og hospitalet og internt medarbejderne imellem på plejehjemmet. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2022 PLEJEHJEMMET LANGGADEHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
17 

En beboer nævner, at emnet jævnligt drøftes i afdelingen, og at nogle medarbej-
dere beder beboerne vende tomlen op eller ned for at give udtryk for deres ople-
velse af dagens måltid. Hvis flertallet vælger ’tommel ned’, skrives dette på en 
seddel til køkkenet. 

 

Syv beboere indtager deres mad i fællesstuen, og de beskriver, at stemningen er 
hyggelig. To beboere beskriver, at det er forskelligt, hvor mange muligheder der 
er for dialog med medbeboere, men de udtrykker forståelse herfor. Beboerne oply-
ser, at det skyldes medbeboernes nedsatte hørelse eller helbredstilstand. En be-
boer spiser i egen bolig efter eget ønske. 

Beboerne siger: 

• ”Der sidder vi og sludrer sammen og driller hinanden lidt i al gemytlig-
hed”. 

• ”Nogle af de andre har ikke så meget sprog… De får ofte hjælp af perso-
nalet”. 

3.4 GRUPPEINTERVIEW AF MEDARBEJDERE 

Mål 1: Fokus i kvalitetsarbejdet 

Emne Data 

Fokus i kvalitets-
arbejdet 

Medarbejderne beskriver, at der i kvalitetsarbejdet har været fokus på BPSD-ar-
bejdet, herunder at udarbejde NPI-screeninger og afholde beboerkonferencer. Det 
prioriteres at afholde beboerkonferencer om de beboere, der vurderes at have ak-
tuelt behov på baggrund af screeningen. Indsatserne evalueres efter tre måneder 
for at se, om det har haft effekt, eller om der skal ændres i planen. Medarbej-
derne oplever, at det er et godt og meningsfuldt redskab til udredning af de syge-
plejefaglige områder. 

Endvidere afholdes der dokumentationsaudit, hvor medarbejderne ugentligt gen-
nemgår en beboer ud fra et fast skema. Fund fra audits bliver videregivet til kon-
taktpersonen, og afhængig af kompetencer ajourføres journalen i samarbejde med 
kollegerne for at sikre flere perspektiver. 

Medicinaudits foregår ligeledes på ugentlig basis i de forskellige teams. Her opda-
ges primært manglende anbrudsdato eller pn-medicin, der ikke er placeret i pose.  
Medarbejderne oplever, at kollegerne er positivt indstillet i forhold til at skabe læ-
ring fra auditeringerne. 

I UTH-arbejdet har der været fokus på ’manglende medicinadministration’, hvilket 
har medført implementering af ny arbejdsgang med kontrol af dagens medicin kl. 
10 og kl. 14.  

Medarbejderne nævner, at leder af kvalitet og udvikling er ansvarlig for opfølgning 
på UTH, og at de modtager tilbagemelding på de forskellige møder. 

Ydermere er der i kvalitetsarbejdet fokus på at sikre beboerne en god indflytnings-
proces. Hertil er der udarbejdet en ny procedure og indført en tjekliste, så der sik-
res ensartethed i opgaven. 

På plejehjemmet arbejdes der hen imod at implementere ’Studieunits’, så elevar-
bejdet løftes, og medarbejderressourcerne anvendes mere effektivt. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, og at de oplever gode mulig-
heder for medindflydelse på menuplanen. Endvidere vurderes det, at beboerne oplever en hyggelig 
stemning under måltiderne i fællesstuen. 
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Mål 2: Tilgang til arbejdet 

Emne Data 

Kommunikation  Medarbejderne oplyser, at de for at sikre en god og respektfuld kommunikation 
med beboerne har fokus på: 

• At være smilende og have et åbent kropssprog. 

• At være i øjenhøjde med beboeren. 

• At have øjenkontakt i dialogen. 

• At tilpasse tonelejet til beboerens behov. 

• At sikre en individuel tilgang. 

 

Hos beboere med demens anvendes der korte sætninger, og der sikres øget fokus 
på sprogbrug. 

Den gode kommunikation og adfærd kommer til udtryk ved, at medarbejderne al-
tid hilser pænt på beboerne, er smilende, anvender fysisk berøring, giver kram, 
holder i hånd og ved evt. at inddrage sang i kommunikationen. 

Borgerinddragelse, 
selvbestemmelse 
og medindflydelse 

 

Medarbejderne fortæller, at de går i dialog med beboerne om deres ønsker og be-
hov allerede ved indflytningssamtalen. Her inviteres pårørende også med, hvis be-
boeren ønsker det. I den løbende dialog indsamles også oplysninger vedrørende be-
boernes baggrund og livshistorie, ligesom medarbejderne løbende har fokus på at 
medinddrage beboerne i forhold til deres ønsker og vaner i den daglige pleje. 

 

Medarbejderne beskriver, at klippekortsordningen anvendes lidt forskelligt, men at 
det særligt er eleverne, der varetager opgaverne hermed, da de faste medarbej-
dere ikke oplever, at der er prioriteret tid til opgaven. Medarbejderne erkender, 
at de glemmer at registrere aktiviteter på klippekortet, og at det kan være svært 
at holde styr på, om alle beboere får tilbudt det, de er berettiget til. Klippekortet 
tager udgangspunkt i beboernes ønsker, men medarbejderne er usikre på, om der 
er oprettet handlingsanvisninger på ydelsen. 

Rehabilitering Medarbejderne beskriver, at rehabilitering går ud på at vedligeholde beboernes 
ressourcer. Dette gøres gennem guidning og motivation i hverdagsaktiviteter, hvor 
beboernes ressourcer anvendes aktivt under fx personlig pleje og i spisesituatio-
ner. Hertil anvendes understøttende redskaber, såsom træning og hjælpemidler 
samt muligheden for sparring med terapeuter. 

Livets afslutning  Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der sikres kendskab til beboernes øn-
sker ved livets afslutning, herunder stillingtagen til genoplivning. Hertil oplyses 
det, at informationen fremgår på forsiden af beboeren journal i Cura samt med 
ikon på e-tavlen på baggrund af lægens stillingtagen og notat. 

Samarbejde 

 

Medarbejderne redegør for arbejdsgangen, når en beboer er indlagt på hospitalet. 
Medarbejderne sikrer telefonisk kontakt til hospitalet, hvis de skriftlige informati-
oner ikke er tilstrækkelige. Her er der også mulighed for at kunne forberede ud-
skrivelsen. Når beboeren er retur på plejehjemmet, følger sygeplejerskerne eller 
social- og sundhedsassistenterne op på beboeren og dennes medicin. Efterfølgende 
dokumenteres der i Cura for at sikre vidensdeling. 

 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for emner i kvalitetsarbejdet med sammenhæng til 
lederens beskrivelse. 
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Der afholdes tværfaglig konference en gang om måneden, hvor beboerne gennem-
gås sammen med en terapeut. Her foregår sparring og idéudveksling, og hvis der 
vurderes behov for en terapeutfaglig indsats, udarbejdes der en terapeutfaglig ud-
redning. 

Medarbejderne beskriver, at beboerne involveres i det tværfaglige samarbejde, og 
at de derved kan mærke, at medarbejderne følger op på hinandens indsatser. 

 

 

Mål 3: Sikkerhed 

Emne Data 

Tryghed og sikker-
hed 

Medarbejderne beskriver, at de skaber tryghed for beboerne ved, at: 

• Sikre kontinuitet og anvende kontaktpersonsordning. 

• Reagere hurtigt på nødkald. 

• Sikre et godt samarbejde med beboernes pårørende. 

• Udvise nærvær og være opmærksomme på beboerne. 

• Anvende fysisk berøring, holde i hånd og give kram. 

 

I det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde beskriver medarbejderne op-
mærksomhed på følgende indsatser, der bidrager til at øge sikkerheden for bebo-
erne: 

• Lave APV, der sikrer gode fysiske rammer. 

• Udføre ernæringsscreeninger og indgå i et tæt samarbejde med køkkenet. 

• Udføre NPI-screeninger og sparre med demensvejledere om socialpædago-
giske overvejelser. 

• Smitteforebyggende tiltag, fx fokus på håndhygiejne, værnemidler og smit-
tevogn. 

• Følge gældende retningslinjer og anvende VAR, så der sikres evidensbaseret 
viden. 

 

En medarbejder kan redegøre fagligt korrekt for den kontrol, der skal laves i for-
bindelse med medicinadministration. Hertil beskrives fokus på at anvende hand-
lingsanvisningen for ’Støtte til medicinindtagelse’ for at sikre opmærksomhed på 
beboernes individuelle behov. 

 

 

  

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for faktorer, der sikrer en respektfuld kommunika-
tion, og som respekterer beboernes autonomi. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne beskriver at 
mangle overblik og tid i forhold til klippekortsordningen, og at de ikke arbejder systematisk med områ-
det. Samtidig vurderes det, at medarbejderne kan redegøre for rehabiliteringsbegrebet og for det tvær-
faglige samarbejde. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne ved, hvor de kan fremsøge viden om 
beboernes ønsker vedrørende genoplivning. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig overbevisning kan redegøre for indsatser, der bidrager 
til at skabe tryghed og sikkerhed for beboerne, herunder for de gældende retningslinjer ved medicinad-
ministration. 
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Mål 4: Arbejdsgange og organisering 

Emne Data 

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

 

Medarbejderne planlægger dagens arbejde lidt forskelligt. I en afdeling gøres 
dette om morgenen på morgenmødet, mens det i en anden afdeling gøres dagen 
før. I alle tilfælde fordeles beboerne ud fra kontaktpersonssystemet, plejetyngde, 
dagens andre opgaver og medarbejderkompetencer. 

Afdelingerne afholder daglige møder og opfølgning på forskellige tidspunkter ud 
fra, hvad der opleves meningsfuldt i den enkelte afdeling. 

I selve planlægningen af plejen har medarbejderne overvejelser i forhold til at 
planlægge med deres kolleger, hvis man skal være to til plejeopgaven, så tiden 
udnyttes optimalt. Medarbejderne sørger altid for at klargøre remedier på for-
hånd, så de ikke skal forlade beboeren. 

Medarbejderne oplever, at telefonen kan være forstyrrende, grundet udefrakom-
mende opkald, ligesom dørtelefonen går ind på medarbejdernes telefoner. Medar-
bejderne oplever ikke, at de forstyrrer hinanden internt, og de har indgået aftaler 
om, at de ringer tilbage, hvis telefonen ikke besvares første gang. 

 

Ved ændringer i beboernes tilstand udføres TOBS, og en kollega eller sygeplejerske 
kontaktes, afhængigt af medarbejdernes kompetenceniveau, med henblik på spar-
ring. 

Arbejdsgange i 
forbindelse med 
dokumentationsar-
bejdet 

Medarbejderne dokumenterer oftest løbende for at sikre tidstro dokumentation, 
særligt i forbindelse med medicinadministration. Ved udfyldelse af et større doku-
mentationsarbejder planlægges det til tidspunkter, hvor der ikke er travlt for at 
sikre ro til opgaven. 

Medarbejderne oplever gode muligheder for sparring med kolleger og med lederen 
for kvalitet og udvikling. 

Instrukser, vejled-
ninger og procedu-
rer 

Medarbejderne redegør for, hvordan de anvender gældende retningslinjer i deres 
daglige arbejde. Hertil anvendes Teams til at fremsøge lokale instrukser om fx ind-
flytning, mors-procedure, tjekliste ved indlæggelse og udskrivelse, fordelingssed-
ler og væskeskema. KK-net anvendes fx til at fremsøge auditeringsskemaer, og 
VAR-portalen anvendes særligt i elevarbejdet, fx til at sikre sig ajourført viden el-
ler til at fremsøge procedure for kateterpleje eller injektioner. Medarbejderne er 
begejstrede for VAR-portalen, da denne også indeholder brugbare videoer. 

 

 

Mål 5: Dokumentation 

Emne Data 

Besøgsplan Medarbejderne beskriver, at kontaktpersonerne er ansvarlige for ajourføring af be-
boernes besøgsplaner, der ajourføres ved ændringer eller minimum hver sjette 
måned. Hertil oplyses det, at der er udarbejdet en oversigt/tjekliste, der sikrer lø-
bende opmærksomhed på ajourføring. 

Tilsynets samlede vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for deres arbejdsgange vedrørende plejen, ved æn-
dringer i en beboers tilstand og for dokumentationsarbejdet. Det er dog tilsynets vurdering, at medar-
bejderne oplever at blive forstyrret en del af udefrakommende telefonopkald, herunder dørtelefonop-
kald. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever gode muligheder for sparring, og at de kan rede-
gøre meget tilfredsstillende for, hvorledes de anvender faglige instrukser og vejledninger i deres dag-
lige arbejde. 
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En god besøgsplan er inddelt i overskrifter og indeholder individuelle og handlevej-
ledende beskrivelser af, hvordan hjælpen skal tilbydes, fx i forbindelse med bad. 

Handlingsanvisnin-
ger 

Medarbejderne redegør for, hvordan handlingsanvisninger udfyldes af social- og 
sundhedsassistenterne, men at det sker i samarbejde med kontaktpersonerne, så 
der sikres medinddragelse og kendskab til beboernes sundhedsfaglige udfordringer. 

Der oprettes handlingsanvisninger på alle sundhedslovsydelser, og der indsættes 
links til VAR-portalen i varieret grad, alt efter hvilken handlingsanvisning der er 
tale om. 

 

 

Mål 6: Observation fra tilsynet 

Emne Data 

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

Tilsynet spørger medarbejderne ind til proceduren for anvendelse af beboernes 
hjælpemidler og for deres handlinger, hvis de er i tvivl om en opgave knyttet her-
til. Medarbejderne redegør korrekt herfor, og de oplyser, at de frasiger sig en op-
gave, hvis de ikke føler sig kompetente til at løse den. Medarbejderne oplever 
gode muligheder for at modtage undervisning, da en kollega er tovholder på hjæl-
pemiddel- og velfærdsteknologiområdet, og medarbejderen tilbyder individuel op-
læring. 

Ydermere spørger tilsynet ind til medarbejdernes procedure for skift af sengetøj, 
da det blev observeret, at en dyne blev placeret på et vådt gulv. Medarbejderne 
redegør faglig korrekt herfor. 

  

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderen kan redegøre særdeles tilfredsstillende for arbejdet med beboer-
nes besøgsplaner og handlingsanvisninger. 

Tilsynets samlede vurdering - 1 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre fagligt korrekt for deres arbejdsgang ved anvendelse 
af beboernes hjælpemidler eller ved tvivl om en opgaves udførelse. Ligeledes kan medarbejderne rede-
gøre fagligt korrekt for proceduren i forbindelse med skift af sengetøj. 



UANMELDT ORDINÆRT TILSYN 2022 PLEJEHJEMMET LANGGADEHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

  
22 

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

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

 

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

4.2 METODE 

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

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

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

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

 

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

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

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

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

2 – Meget tilfredsstillende 

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

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

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

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

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

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

5 – Ikke tilfredsstillende 

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

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

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

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

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

Uanmeldte tilsyn gennemføres efter de beskrevne principper i ”Tilsynskoncept 2022”. 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 

Tak for det tilsendte. 

Det ser ud til at stemme godt overens med, hvad der blev gennemgået på tilsynet. 

 

Med venlig hilsen  

Charlotte Jensen 

Forstander 

Langgadehus 
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OM BDO 

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

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

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