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 Forord 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder 
deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de indsam-
lede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt 
optræder indledningsvist i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

 

Sidst i rapporten findes 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  meo@bdo.dk 

 

 

  

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

mailto:bsq@bdo.dk
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Tilsynet har vurderet hvert tema for sig, herunder ses et diagram over vurderingerne: 

 
 

Dokumentation 

Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne er udfyldt for hele døgnet, dertil at de overordnet er handlevej-
ledende beskrevet med mange brugbare og detaljerede oplysninger om beboernes hverdagsliv. I en døgn-
rytmeplan ses enkelte mindre handlevejledende beskrivelser af hjælpen, fx udfoldes hjælp til at sikre tryg-
hed og hjælp til natbesøget ikke tydeligt.  

Det er tilsynets vurdering, at der ikke dokumenteres vægtmålinger, jf. de nationale anbefalinger. 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med dokumentationen, herunder udviser de forståelse for funkti-
onen af dokumentationens forskellige elementer. 

 

Medicin 

Tilsynet vurderer, at der er flere og væsentlige mangler, særligt i forhold til dispensering og dokumentation, 
dertil at der er mangler i forhold til opbevaring af medicinen.  

I forhold til opbevaring er det tilsynets vurdering, at to præparater ikke opbevares korrekt i de farvede 
poser, samt at der i aktuelbeholdningen for en beboer mangler label med navn og ordination på et præparat.  

Dertil er det tilsynets vurdering, at der i forhold til en medicingennemgang ikke er overensstemmelse mel-
lem medicinskemaet og doseringsæskerne i forhold til to præparater, idet der i beboerens medicinæsker er 
et præparat for meget om morgenen, ligesom der mangler et præparat til natten.  

Herudover er det tilsynets vurdering, at beboernes medicinske behandling skal journalføres, så medarbej-
derne kan orientere sig om opgavens art og sikre løbende dokumentation, opfølgning og evaluering på om-
rådet. Det er tilsynets vurdering, at handleplaner er velegnede til formålet.  

1 2 3 4 5

Sundhedsfaglig dokumentation

Medicinhåndtering og administration

Personlig pleje og støtte

Praktisk hjælp

Mad og måltider

Kommunikation og adfærd

Aktiviteter og vedligeholdende træning

Medarbejderkompetencer, udvikling og
tværfagligt samarbejde
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Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever tilfredshed med medicinhåndteringen, og at medarbejderne, 
som tilsynet har interviewet, kan redegøre for korrekt medicingivning og medicindispensering. 

 

Personlig pleje og støtte 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og omsorg svarer til beboernes behov.  

Beboerne oplever, at der er kvalitet i hjælpen til personlig pleje, herunder at der er kontinuitet, tryghed 
og selvbestemmelse. Medarbejderne kan redegøre for pleje og omsorg til beboerne med fokus på den reha-
biliterende, sundhedsfremmende og forebyggende tilgang. 

 

Praktisk hjælp 

Tilsynet vurderer, at de besøgte boliger er rengjorte og fremtræder i ryddelig stand, ligesom hjælpemidler 
er rengjorte. 

Beboerne finder hjælpen til praktiske opgaver tilfredsstillende, dertil kan medarbejderne på korrekt vis 
redegøre for den praktiske indsats i boligen. 

 

Mad og måltider  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med madens kvalitet samt med rammerne og det sociale 
samvær under måltiderne. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan der arbejdes med at sikre det gode måltid. 

 

Kommunikation og adfærd 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbejderne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig indsigt og på reflekteret vis kan redegøre for faktorer, der 
har betydning for den respektfulde kommunikation og adfærd. 

 

Aktiviteter og vedligeholdende træning 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever, at der er et varieret udvalg af aktiviteter, og at beboerne 
udtrykker tilfredshed med disse. 

Dertil er det tilsynets vurdering, at medarbejderne er bevidste om at fastholde beboernes funktionsniveau. 

 

Medarbejderkompetencer, udvikling og tværfagligt samarbejde 

Tilsynet vurderer, at Plejehjemmet Else Maries organisering understøtter muligheden for at sikre fagligt og 
ledelsesmæssigt overlap mellem dag og aftenvagten. 

Der er ledelsesmæssigt fokus på at sikre tilstedeværelse af de rette faglige kompetencer, og der arbejdes 
målrettet med kompetenceudvikling af medarbejderne. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kan redegøre for det tværfaglige samarbejde, og at medar-
bejderne er opmærksomme på at inddrage andre samarbejdspartnere samt pårørende. 

 

Observationsstudie 

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationsformen under plejen i observationsstudiet er målrettet bebo-
erens behov, herunder at plejen er tilrettelagt og leveres efter beboerens ønsker.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderen formår at medinddrage beboerens ressourcer på bedste vis samt sikre, 
at beboerens særlige behov imødekommes. 

Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejderen ikke konsekvent sikrer en korrekt håndhygiejne, samt at 
transport af urent vasketøj fra boligen ikke håndteres på korrekt vis. 
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BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

1.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Else Marie hjemmets fremadrettede udvikling:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Tilsynet bemærker, at der ikke dokumenteres 
vægtmålinger, jf. de nationale anbefalinger.  

Tilsynet anbefaler, jf. sidste års anbefaling, at de na-
tionale anbefalinger for vejning af ældre på pleje-
hjem følges, hvor beboere tilbydes vejning minimum 
én gang om måneden.   

Tilsynet bemærker, at der i forhold til medicin-
området er væsentlige mangler, særligt i forhold 
til dispensering, ligesom der er mindre mangler i 
forhold til opbevaring.  

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt sættes fo-
kus på medicinområdet, herunder at der er opmærk-
somhed på, at der i forbindelse med ordinationsæn-
dringer følges korrekt op på beboernes medicinbe-
holdning. 

Tilsynet bemærker, at beboernes medicinske be-
handling ikke journalføres, så medarbejderne kan 
orientere sig om opgavens art og sikre løbende do-
kumentation, opfølgning og evaluering på områ-
det.  

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt sættes fo-
kus på, hvorledes der sikres journalføring af beboer-
nes medicinske behandling, herunder at de forskel-
lige medicinindsatser fremgår af journalen. 

Det er tilsynets vurdering, at handleplaner er veleg-
nede til formålet. 

Tilsynet bemærker, at medarbejderen under ob-
servationsstudiet ikke konsekvent sikrer en kor-
rekt håndhygiejne, samt at transport af urent va-
sketøj fra boligen ikke håndteres på korrekt vis. 

Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssig sættes fo-
kus på korrekt håndhygiejne, samt korrekt transport 
af urent vasketøj. 
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2. OPLYSNINGER OM PLEJE- OG AKTIVITETS-
CENTRET 

Oplysninger om Pleje- og Aktivitetscentret og tilsynet 

Navn og Adresse:  Plejehjemmet Else Marie, Kystvej 33, 3050 Humlebæk 

Teamleder: Thomas Deneriaz 

Antal boliger: 29 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: Den 25. februar 2022 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejehjemmets ledelse  
• Observationsstudie af personlig pleje  
• Tilsynsbesøg hos to beboere  
• Gennemgang af dokumentation i 2 journaler  
• Gennemgang af 2 medicinbeholdninger  
• Gruppeinterview med to medarbejdere (to social- og sundhedshjælpere) 

 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer. 

Tilsynsførende: 

Mette Norré Sørensen, Senior manager og sygeplejerske  
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING OG STATUS 

Data 

 

Interview med ledelsen: 

Ved sidste tilsyn blev der givet anbefalinger i forhold til dokumentation og frekvens for 
vejning. Dertil, at medicinlisterne skal føres med korrekte handelsnavne, samt at der ud-
vikles arbejdsgange for at sikre unødige forstyrrelser og uro under måltidet. 

Teamleder oplyser, at de beboere, der er småtspisende, vejes, jf. de lægelige ordinatio-
ner. Dertil udarbejdes der handleplan, og helhedsvurderingen tilrettes problemområdet. 
De øvrige beboere vejes ved de faste årskontroller.  

Der er arbejdet målrettet med at kvalificere medicinhåndteringen. Blandt andet foreta-
ges faste auditeringer hver 3. mdr. ved teamleder, hertil er der udarbejdet nye instrukser 
på området. Særligt i forhold til risikosituationslægemidler er der iværksat og implemen-
teret nye tiltag. Ved mandagsmøder og sygepleje-/assistentmøderne er medicinhåndte-
ringen ligeledes et fast emne på dagsordenen. Teamleder beskriver desuden, at alle nye 
medarbejdere bliver oplært i medicinprocessen, dertil at det kun er faglærte, der vareta-
ger opgaver i forbindelse med medicinhåndteringen. For at sikre, at beboerne får medicin 
på det ordinerede tidspunkt, er der på medarbejdernes arbejdsseddel beskrevet særlige 
forhold, som er gældende i forhold til medicingivningen. Fx hvis en beboer skal have me-
dicin på et andet tidspunkt end det vanlige ved måltiderne. Teamleder oplyser, at denne 
indsats er iværksat grundet utilsigtede hændelser på området.   

I forhold til at skabe mindre uro under måltiderne, oplyser teamleder, at dette også inde-
bærer at skabe værdighed og respekt under måltidet. Ved måltidets start præsenterer 
kokken altid maden og forklarer, hvordan menuen er sammensat. Dertil er der arbejdet 
med, at medarbejderne skal sikre, at måltidet på tallerken ser indbydende ud. Fx er det 
ikke i orden at servere en tallerken, hvor der er sovs på kanten af tallerkenen, eller at 
maden på en eller anden måde ikke ser appetitlig og indbydende ud. Ligeledes er der ar-
bejdet med at skærme madvognen, så spisestuen ikke kommer til at ligne et cafeteria.  

Måltidet planlægges fra morgenstunden, hvor der på en arbejdsseddel skrives medarbej-
dernes arbejdsopgaver i forbindelse med måltidet. Dertil er det italesat, at måltidet har 
høj prioritet, og at det kun er akutte opgaver, der kan være årsag til, at medarbejderne 
ikke opfylder deres nedskrevne rolle under måltidet.  

 

Tilsynet bliver gjort opmærksom på, at Plejehjemmet Else Marie afventer ny forstander 
den 1. marts 2022. Plejehjemmet Else Marie har været uden forstander et par mdr.  

Souschefen og teamleder varetager ledelsen i den mellemliggende tid. Souschef er ikke til 
stede under tilsynets besøg.   

Plejehjemmet Else Marie har som mange andre plejecentre været udfordret af COVID-19 
epidemien. Der benyttes faste afløsere, som alle er introduceret til opgaverne. Flere af 
afløserne har en sundhedsfaglig baggrund. Teamleder oplyser, at hvis det ikke er muligt 
at dække en vagt, er teamleder eller souschef med i plejen. Genkendelighed og kontinui-
tet er værdier, som vægtes meget højt på Plejehjemmet Else Marie   
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3.2 DOKUMENTATION 

Data 

 

Gennemgang af 2 journaler.  
 

Døgnrytmeplan 

Der foreligger udarbejdede døgnrytmeplaner i begge journaler. Døgnrytmeplanerne er ud-
printet og ligger i ringmappe i beboernes boliger. 

Begge døgnrytmeplaner er opdaterede og ajourførte i forhold til beboernes nuværende 
funktionsniveau. 

Sammen med døgnrytmeplanerne foreligger helbredsoplysningerne, som er opdelt på sy-
stematisk vis med underoverskrifter i forhold til medicin, fysisk aktivitet, syn, hørelse, 
psykosociale forhold, mundpleje, udskillelse, ernæring, aktiviteter, aftaler og til sidst 
kommer plan over døgnet. 

Beskrivelserne er for den ene døgnrytmeplan særlig uddybende og detaljeret og giver et 
meget grundigt billede af beboerens fysiske, psykiske, mentale og sociale ressourcer. Der-
til er det beskrevet, hvordan medarbejderen skal sikre, at beboeren er smertedækket for 
derved at skabe de bedste betingelser for rehabilitering samt livskvalitet. Der ses velskre-
vet og relevant information i forhold til beboerens helbredsmæssige udfordringer. Døgn-
rytmeplanen afspejler beboerens livshistorie og tager afsæt i beboerens ønsker og vaner 
for hverdagens aktiviteter.  

Den anden døgnrytmeplan er mindre detaljeret i beskrivelsen, og der gives ikke på samme 
vis et billede af, hvordan medarbejderen skal støtte op om beboerens særlige behov i for-
hold til tryghed. Planen indeholder mindre handlevejledende beskrivelse af tilsynet om 
natten, som kun beskrives som et stille tilsyn. 

 
Handlingsanvisninger i forhold til Serviceloven eller delegerede Sundhedslovsydelser  

De undersøgte beboere modtager ikke hjælp til Sundhedslovsindsatser ud over medicinad-
ministration – se mål 3.3. 

 
Værdier  

Der arbejdes med årlige vægtmålinger for begge beboere.  

 

Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne redegør for, hvordan der arbejdes med døgnrytmeplanerne, og hvad de 
skal indeholde, herunder at særligt fokus skal fremgå, og at plejen skal beskrives på en 
måde, så alle kan udføre den efter beboerens ønsker. Beskrivelserne udfyldes og rettes til 
af kontaktpersonen i et samarbejde med social- og sundhedsassistenten. Dokumentatio-
nen opdateres ved ændringer eller hver 3. mdr. Medarbejderne beskriver døgnrytmepla-
nen som et godt redskab, der primært anvendes af afløsere, eller den anvendes hos bebo-
ere, som medarbejderne har mindre kendskab til. Hertil påpeger medarbejderne, at Se-
koiaskærmene er det primære arbejdsredskab i dagligdagen. 

Medarbejderne oplever at have de rette kompetencer til at udfylde døgnrytmeplanerne, 
men de oplyser, at det er et stort arbejde at vedligeholde disse.  

Medarbejderne fremhæver, at der til indflytningssamtalerne indsamles viden om beboe-
rens rutiner og vaner. Pårørende deltager ofte i samtalen og kan bidrage med mange gode 
oplysninger, herunder også oplysninger om livshistorien. Medarbejderne oplever generelt, 
at de har et godt samarbejde med de pårørende. 

Når medarbejderne møder ind, bliver beboernes ændringer italesat, og triagetavlen an-
vendes til at sikre korrekt fokus på ændringer, og om der er særlige forhold, der skal føl-
ges op på.  
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3.3 MEDICINHÅNDTERING OG ADMINISTRATION 

Data 

 

Gennemgang af medicinbeholdningen og dokumentation for to beboere. 

 

Medicingennemgang 

Beboernes doseringsæsker opbevares i et aflåst skab i beboernes boliger. Samtlige dose-
ringsæsker er markeret med navn og CPR-nummer. 

Beboernes aktuelle medicin opbevares i hvert sit aflåste rum på personalekontoret. Ikke-
dispenserbar medicin og anden medicin fremstår med anbrudsdato og opbevares i et af-
låst skab i beboernes boliger.  

Der anvendes farvede poser til at adskille ’aktuel medicin’, ’ikke-aktuel medicin og ’PN-
medicin’ 
Medicinrummene fremstår meget små, og det bemærkes, at medicinen er presset ind i 
skabet. To præparater opbevares ikke korrekt i de farvede poser. 

For en beboer mangler der i forhold til aktuelbeholdningen en label med navn og ordina-
tion på et præparat.  

I forhold til anden beboer er der ikke overensstemmelse mellem medicinskemaet og dose-
ringsæsken, idet der er lavet et ekstra rum i æsken til medicin kl. 07.30, hvor der er an-
bragt en tablet. Tabletten kl. 07.30 fremkommer ikke af medicinskemaet. Tilsynet bliver 
oplyst, at det er en fejl, at præparatet ikke er fjernet, da dette er blevet seponeret, og 
der efterfølgende er blevet udarbejdet et nyt medicinskema. I samme medicingennem-
gang observeres det, at der mangler et præparat til natten i alle æskerne. Tilsynet bliver 
efterfølgende oplyst, at denne tablet er nyordineret, og vil blive bragt ud fra apoteket i 
aften. Tilsynet gør opmærksom på, at Styrelsen for patientsikkerhed anbefaler, at der 
kun dispenseres tabletter i doseringsæskerne, hvis der er den medicin, som skal bruges til 
hele perioden.  

 

Dokumentation  

Medicinskemaerne opbevares i beboernes boliger og i en mappe på kontoret. Disse ses op-
daterede og ajourførte, og indikation for behandling fremgår.  

Det fremgår også, om beboeren er selvadministrerende.  

Der foreligger beskrivelser af, hvordan medicinen skal gives i beboerens døgnrytmeplaner, 
og det fremgår ligeledes, hvor ofte beboernes medicin skal dispenseres. Der foreligger 
ikke anden beskrivelse af medicindispenseringsprocessen i beboernes journaler. Det er til-
synets erfaring, at en handleplan på området er med til at kvalificere og fagligt styrke 
indsatsen.  

Dertil bemærker tilsynet, at en beboer har ordineret smerteplaster og inhalationsmedi-
cin. Anden beboer har ordineret øjendråber og mixture. 

Tilsynets vurdering – 4 

Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne er udfyldte for hele døgnet, og at de overordnet er handlevej-
ledende beskrevet med mange brugbare og detaljerede oplysninger om beboernes hverdagsliv.  

I en døgnrytmeplan ses enkelte mindre handlevejledende beskrivelser af hjælpen, fx udfoldes tryghed 
og natbesøget ikke tydeligt.  

Tilsynet vurderer, at der ikke dokumenteres vægtmålinger, jf. de nationale anbefalinger.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for arbejdet med dokumentationen, samt at de udvi-
ser forståelse for funktionen af dokumentationens forskellige elementer 
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Der foreligger ikke dokumentation/handleplaner i journalen, der beskriver på en indivi-
duel og handlevejledende måde, hvordan behandlingen skal leveres af medarbejderne på 
disse områder. Teamleder oplyser, at der foreligger smerteplasterskema i Sekoia.  

Ligeledes oplyses tilsynet, at signering for administration af medicin foregår i Sekoia.  

 

Interview med beboere: 

Begge beboere modtager støtte til medicinhåndtering og administration. Begge beboere 
oplever tilfredshed med kvaliteten heraf.  

 

Interview med medarbejderne (Serviceloven) 

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan medicinen gives til de rigtige beboere på det 
rigtige tidspunkt. Hertil, at det kontrolleres, om beboerens navn og CPR-nummer samt 
det rigtige tidspunkt og den rigtige ugedag og/eller dato, står på doseringsæsken og på 
dosisposen. 

Medarbejderne kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på 
medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne eller dosisposerne. Hertil kon-
trolleres, om medicinen skal indtages sammen med et måltid eller mellemmåltid. Der do-
kumenteres i Sekoia, når medicinen er givet. 

 
Interview med medarbejderne (Sundhedsloven) 

Medarbejderne kan redegøre korrekt for dispensering, der foretages hver 14. dag. 

Tilsynet bliver fremvist oversigt over dispenseringerne og oversigt over procedure i for-
hold til egenkontrol. Medarbejderne fortæller, at det fremgår af opgaveoverblikket i Se-
koia, at der skal dispenseres medicin, og at dette foregår systematisk på faste dage. Me-
dicindispenseringen varetages i personalerummet, hvor der sættes en seddel på døren, så 
forstyrrelser minimeres. Der foretages egenkontrol af den medarbejder, som har foreta-
get dispenseringen samt af nattevagten. Dertil sikres det, at der er tilstrækkelig medicin, 
så der ikke foretages efter-dispenseringer.  

 

  

Tilsynets vurdering - 2 

Tilsynet vurderer, at der er flere og væsentlige mangler, særligt i forhold til dispensering og dokumen-
tation, dertil at er der enkelte mangler i forhold til opbevaring af medicinen.  

I forhold til opbevaring er det tilsynets vurdering, at to præparater ikke opbevares korrekt i de farvede 
poser, samt at der i aktuelbeholdningen for en beboer mangler label med navn og ordination på et præ-
parat.  

Dertil er det tilsynets vurdering, at der i forhold til en medicingennemgang ikke er overensstemmelse 
mellem medicinskemaet og doseringsæskerne i forhold til to præparater, idet der i beboerens medicin-
æsker er et præparat for meget om morgenen, ligesom der mangler et præparat til natten.  

Herudover er det tilsynets vurdering, at beboernes medicinske behandling skal journalføres, så medar-
bejderen på en overskuelig måde kan orientere sig om opgavens art og sikre løbende dokumentation, 
opfølgning og evaluering på området. Det er tilsynets vurdering, at handleplaner er velegnede til formå-
let.  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever tilfredshed med medicinhåndteringen, og at medarbej-
derne, som tilsynet har interviewet, kan redegøre for korrekt medicingivning og medicindispensering. 
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3.4 HVERDAGENS PRAKSIS 

3.4.1 Personlig pleje og støtte 

Data 

 

Observation: 

Alle beboere fremtræder soignerede og veltilpasse. Hertil bærer beboernes tilstand præg 
af, at den tildelte indsats svarer til deres behov.  

 
Interview med beboere: 

Tilsynet har talt med to beboere, som begge oplever, at de får den hjælp og støtte, som 
de har behov for. Beboerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af hjælpen, hvor de op-
lever, at hjælpen er tilpasset deres vaner og rutiner, og hvor de selv deltager i et om-
fang, svarende til deres ressourcer. Beboerne udtrykker tryghed ved hjælpen, hvor en be-
boer begrunder trygheden med kendskabet til medarbejderne. En anden beboer beskri-
ver, at medarbejderne tager sig tid til beboeren, og at bo på Plejehjemmet Else Marie er 
meget bedre end forventet.  

Beboerne oplever generelt kontinuitet. En beboer oplever dog, at der er kommet flere af-
løsere gennem tiden. Beboer har boet en del år på Plejehjemmet Else Marie. Beboeren 
fortæller, at den manglende kontinuitet nok skyldes, at medarbejderne er syge med CO-
VID-19. 

Begge beboere nævner, at Plejehjemmet Else Marie mangler en forstander, og at de ser 
frem til at møde den nye forstander.   

 
Interview med medarbejderne: 
Medarbejderne beskriver, at der arbejdes efter kontaktpersonprincippet. Dvs., at medar-
bejderne stort set altid har deres faste beboere. Tilsynet bliver forevist arbejdssedler, 
som også signalerer plejetyngden på beboerne.  

Medarbejderne fremhæver, at faste rutiner, relationer og genkendelighed bidrager posi-
tivt til beboernes tryghed. Idet medarbejderne kommer dagligt hos beboerne, er det mu-
ligt at opfylde beboerens behov. Fx hvis en beboer ikke ønsker at komme i bad den ene 
dag, er det uden problemer muligt at levere hjælp dagen efter. 

Rehabilitering handler ifølge medarbejderne om at anvende beboernes egne ressourcer, 
hvor beboerne selv varetager de ting, de kan. Der anvendes en anerkendende tilgang og 
motivation.  

Medarbejderne fortæller, at der afholdes daglige triagemøder, hvor social- og sundheds-
assistenterne og sygeplejerskerne deltager. Medarbejderne oplever triagemøderne som 
gode og informative omkring status for beboerne.  

Ved forandringer i beboernes tilstande kontaktes social- og sundhedsassistenten eller sy-
geplejerske. Medarbejderen kan redegøre for de mest gængse forbyggelige diagnoser, 
herunder UVI, dehydrering og lungebetændelse. Dertil er medarbejderne bekendte med 
at sikre en god hudpleje, og kan redegøre for observationer i forhold til at forebygge tryk-
mærker, eksem, svamp mv. Der er mulighed for at få aflastningsmadrasser og puder leve-
ret fra hjælpemiddeldepotet.  

 

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at hjælpen til personlig pleje og omsorg svarer til beboernes behov.  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at der er kvalitet i hjælpen til personlig pleje, herunder at der 
er kontinuitet, tryghed og selvbestemmelse.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for pleje og omsorg til beboerne med fokus på den 
rehabiliterende samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang. 
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3.4.2 Praktisk støtte  

Data 

 

Observation: 

Tilsynet observerer, at begge boliger fremstår ryddelige og rengjorte i tilstrækkelig grad 
og i overensstemmelse med beboernes ønsker og vaner.  

Hjælpemidler fremstår ligeledes tilstrækkelig rengjorte. 

 

Interview med beboere: 

Alle beboere udtrykker tilfredshed omkring rengøringen og den praktiske hjælp.  

Beboerne udtrykker i mindre grad, at de selv deltager i udførelsen af de praktiske opga-
ver. Hertil fortæller to af beboerne, at medarbejderne rydder op, hvilket beboerne er 
glade for. 

 

Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne redegør for overvejelser vedrørende de praktiske opgaver, hvor de frem-
hæver respekten for den enkelte beboer og dennes levevis. Medarbejderne søger at be-
vare beboerens værdighed, hvor de fx motiverer til oprydning og rengøring. Medarbej-
derne er i mindre grad opmærksomme på den rehabiliterende tilgang i forhold til de prak-
tiske opgaver, men de kommer med eksempler på, hvor beboere fx vander blomster, læg-
ger klude sammen eller hjælper med at dække bord.  

Rengøringen af boligen foretages af rengøringspersonalet. 

 

3.4.3 Mad og måltider 

Data 

 

Observation: 

Flere beboere indtager morgenmåltidet i boligen, og observeres derfor ikke af tilsynet.  

I løbet af formiddagen sidder enkelte beboere samlet i dagligstuen, hvor de nyder forskel-
lige drikkevarer.  

I spisestuen er bordene alle dækket med duge, servietter og friske blomster.  

Flere steder på Plejehjemmet Else Marie hænger en oversigt over ugens menu, hvor det 
tydeligt fremgår, hvornår beboerne har fødselsdag.  

 

Interview med beboere: 

Beboerne finder, at måltiderne generelt er hyggelige, en beboer påpeger dog, at der 
nogle gange kan være lidt stille ved måltiderne. 

Begge beboere er tilfredse med madens kvalitet, og de oplever, at den er varieret. En be-
boer vil dog hellere have smørrebrød end de lune retter om aftenen, men påpeger, at det 
nok hænger sammen med COVID-19 situationen.  

Begge beboere oplever, at de har taget på, siden de flyttede ind på Plejehjemmet Else 
Marie, og at det nok skyldes de hyggelige eftermiddagsstunder i dagligstuen, hvor der al-
tid er kaffe og kage.  

 

 

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at de besøgte boliger er rengjorte og fremtræder i ryddelig stand, ligesom hjælpe-
midler er rengjorte. 

Tilsynet vurderer, at beboerne finder hjælpen til praktiske opgaver tilfredsstillende, og at medarbej-
derne på meget tilfredsstillende vis kan redegøre for den praktiske indsats i boligen. 
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Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne fortæller, at måltidet tilrettelægges fra morgenstunden, hvor roller og 
ansvar fordeles. Langt de fleste beboere spiser i den fælles dagligstue. 

I forhold til at sikre det gode måltid fremhæves det at: 

• Der sikres ro under måltidet. 
• Medarbejderne har faste roller. 
• Bordet dækkes pænt. 
• Bordplanen sammensættes efter beboernes relationer. 
• Medarbejderne støtter de beboere, der har behov for dette. 
• Medarbejderne indtager et pædagogisk måltid.  
• Der skabes hyggelig dialog under måltidet.  
• Maden serveres først, når alle sidder ved bordene - der tilbydes evt. vin.  
• Medarbejderne skærmer de beboere, der har behov for dette.  

 
Der reflekteres over den faglige tilgang til måltidet, herunder om der på Plejehjemmet 
Else Marie arbejdes målrettet med principperne for det gode måltid. Hertil beskriver 
medarbejderne, at faglige overvejelser bringes i spil, og at der arbejdes ud fra fælles 
principper og tilgange, hvor der jævnligt reflekteres og ændres i praksis, hvis der er no-
get, der ikke fungerer. 

 

3.4.4 Kommunikation og adfærd 

Data 

 

Observation: 

Tilsynet observerer venlig og imødekommende kommunikation mellem medarbejdere og 
beboere, hvor medarbejderne hilser på og kommunikerer med de beboere, der opholder 
sig på fællesarealerne.  

Medarbejderne anvender beboernes fornavne, der anvendes berøring, og kommunikatio-
nen foregår i øjenhøjde.  

Både medarbejdere og beboere hilser på tilsynet. 

 

Interview med beboere: 

Alle beboerne oplever at have en god kontakt til medarbejderne, og at omgangstonen er 
behagelig. Medarbejderne beskrives som søde og venlige, og kommunikationen foregår på 
en god måde. 

 

Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne er opmærksomme på at tilpasse kommunikationen til den enkelte beboer. 
Herudover fremhæver medarbejderne følgende faktorer som væsentlige i kommunikatio-
nen med beboerne: 

• At kommunikationen foregår i øjenhøjde. 
• At det sikres, at beboeren kan høre, hvad der bliver sagt, herunder er der op-

mærksomhed på, om beboeren anvender høreapparat. 
• At der anvendes den tiltaleform, som beboeren ønsker. 
• At kommunikationen er respektfuld, og at der tales med beboerne. 
• At der er opmærksomhed på mimik og kropssprog. 

Tilsynets vurdering - 5 

Det er tilsynets vurdering, at beboerne er tilfredse med madens kvalitet, rammerne og det sociale sam-
vær under måltiderne. 

Medarbejderne kan på tilfredsstillende vis redegøre for, hvordan der arbejdes med at sikre det gode 
måltid.  



UANMELDT TILSYN 2022 PLEJEHJEMMET ELSE MARIE  FREDENSBORG KOMMUNE 

 

  
15 

 

3.4.5 Aktiviteter og vedligeholdende træning 

Data 

 

Observation  

På tilsynsdagen er alle aktiviteter aflyst, da aktivitetsmedarbejderen er sygemeldt. 

Tilsynet observerer, at en beboer kommer retur fra træning, hvor fysioterapeuten følger 
beboeren retur til boligen. Beboeren fortæller glad, at hun modtager træning ved tera-
peuten en gang om ugen. Beboeren går desuden også til stolegymnastik 1-2 gange om 
ugen.  

 

Interview med beboere: 

Beboerne er bekendte med forskellige aktivitets- og træningstilbud. En beboer fremviser 
ugeseddel over aktiviteterne, men oplyser, at aktiviteterne pt. er aflyst, grundet sygdom. 

Beboerne fortæller om gåture, hyggearrangementer, busture samt mulighed for stolegym-
nastik. Beboerne udtrykker tilfredshed med mulighederne for aktivitet og træning. 

Dertil fortæller begge beboere, at de ofte har besøg af familien, og at de bestemt ikke 
keder sig i hverdagen. En beboer oplyser, at hun glæder sig over at nyde en god bog, og 
den anden beboer læser ugeblade og ser tv.  

 

Interview medarbejdere: 

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med at imødekomme beboernes ønsker for aktivi-
teter, og der tages afsæt i beboernes livshistorie, ønsker og vaner.  

Der er mulighed for at modtage træning ved en terapeut, og dertil tilbydes der stolegym-
nastik to gange ugentligt. Medarbejderne påpeger, at de også sikrer, at beboerne fasthol-
der deres mobilitet, og at beboerne får vedligeholdt deres gangfunktioner ved at opfordre 
dem til at gå i boligen, til og fra spisestuen, samt motiverer til at benytte motionscyklen i 
afdelingen.  

Dertil oplyser medarbejderne, at der er ansat en aktivitetsmedarbejder, der står for akti-
viteterne i dagligdagen. Ugeprogrammet bliver hængt op i elevatoren og udleveret til be-
boerne. Dertil er der mulighed for at ønske individuelle aktiviteter og en-til-en aktivite-
ter.   

 

3.4.6 Medarbejderkompetencer/udvikling og tværfagligt samarbejde 

Data 

 

Interview med leder: 

Teamleder oplyser, at medarbejdergruppen primært består af social- og sundhedshjæl-
pere og social- og sundhedsassistenter. Der er ansat to sygeplejersker, som primært ar-
bejder om aftenen.  

Tilsynets vurdering – 5  

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever respektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbej-
derne.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig indsigt og på reflekteret vis kan redegøre for faktorer, 
der har betydning for den respektfulde kommunikation og adfærd. 

Tilsynets vurdering – 5  

Det er tilsynets vurdering, at beboerne oplever, at der er et varieret udvalg af aktiviteter, og at bebo-
erne udtrykker tilfredshed med disse. 

Dertil er det tilsynets vurdering, at medarbejderne er bevidste om at fastholde beboernes funktionsni-
veau.  
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Teamleder, som også er uddannet sygeplejerske, arbejder dagligt fra kl. 10.00 – 18.00 for 
derved at sikre fagligt og ledelsesmæssigt overlap mellem dag- og aftenvagten. Dertil er 
der planlagt overlap mellem alle vagterne, og der arbejdes med triageringsredskabet i 
hvert vagtlag.  

Herudover er der ansat en aktivitetsmedarbejder i dagstiden, og der kommer en fysiote-
rapeut to gange om ugen. Der kan trækkes på Fredensborg Kommunes ergoterapeut og 
det udekørende akutteam.  

Der er planlagt faste møder; personalemøder, faglige møder, beboermøder mv. Tilsynet 
bliver fremvist oversigt over møderne, som er planlagt i 2022. 

Teamleder oplyser, at der er udarbejdet kompetenceskemaer for alle medarbejderne, 
som jævnlig følges op af teamlederen.  

Dertil arbejdes der med at udvikle den sygeplejefaglige indsats i takt med, at beboernes 
kompleksitet øges. Fx er det muligt at foretage en urindyrkning på Plejehjemmet Else Ma-
rie, og næste skridt vil ifølge teamleder være at kunne fortage en CRP-måling, for derved 
at kunne tilbyde en hurtig og forebyggende indsats til beboerne. Dertil er der planer om 
at få implementeret ISBAR og TOPS for at understøtte og styrke den faglige indsats. 
Teamleder fremviser indkøb af iltmålere til brug for beboere med lav iltmætning i blodet.  

 

Teamleder oplyser, at Plejehjemmet Else Marie er i proces med at få implementeret per-
soncentret omsorg for derved at løfte den plejefaglige indsats. Det er teamleders ople-
velse, at medarbejderne allerede arbejder personcentreret, men at der er behov for at 
øge medarbejdergruppens faglige viden og kendskab til teorierne bag personcentreret 
omsorg, så der fortsat kan arbejdes aktivt med at forbedre tilgangen og forholdene for 
beboerne.  

 

I forhold til at styrke den rehabiliterende indsats har der været iværksat målrettede ind-
satser for at sikre, at beboernes ressourcer bliver vedligeholdt, herunder medinddragede i 
hverdagens gøremål. Teamleder oplyser desuden, at medinddragelse, partnerskab og ind-
dragelse af beboernes pårørende er en vigtig del for at sikre og skabe livskvalitet for be-
boerne.  

 

For at sikre, at der er de rette kompetencer på Plejehjemmet Else Marie, arbejdes der 
med intern undervisning. Teamleder beskriver, at de medarbejdere, der har særlig viden, 
underviser resten af medarbejdergruppen. Fx har aftensygeplejersken demenserfaring og 
stor viden på området, som skal udbredes til resten af medarbejdergruppen.  

Dertil er aktiviteter ligeledes et område, der prioriteres højt. Der er ansat en medarbej-
der, der udelukkende arbejder med området. Hver eneste uge udkommer et ugebrev, 
hvor aktiviteterne beskrives. Der tilbydes både en-til-en aktivitet, fælles aktiviteter i 
dagligstuen og/eller ture ud af huset. Ved beboermøderne kan beboerne komme med for-
slag til aktiviteter. 

 
Interview med medarbejdere: 

Medarbejderne oplyser, at ordningen med fast plejehjemslæge er afviklet, da Plejehjem-
met Else Marie ikke var tilfreds med ordningen.  

Der arbejdes med triageringsredskabet i alle vagtlag. Medarbejderne fortæller kort om, 
hvorledes der sikres beskrivelse på tavlen og relevant farvekodning ved de forskellige æn-
dringer i beboernes tilstand. Dertil redegør medarbejderne for samarbejdspartnerne, sva-
rende til teamleders oplysninger.  

Medarbejderne oplyser, at samarbejdet med de pårørende er en integreret del af plejen 
og vægtes på lige fod med plejen og omsorgen til beboerne. De pårørende er velkomne på 
alle tider af døgnet.  

Der afholdes regelmæssige faglige møde med forskelligt indhold. Der er mulighed for dag-
lig sparring og hjælp/støtte fra kollega og leder.  
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3.4.7 Observationsstudie 

Data 

 

Observation af en badesituation  

 

Kommunikation  

Medarbejderen kommunikerer på en venlig og stille måde til beboeren. Kommunikationen 
er målrettet opgaven, og medarbejderen fremstår rolig og sikker i sin fremtoning. Medar-
bejderen er imødekommende over for beboerens spørgsmål, og svarer på en anerken-
dende og respektfuld måde. Det er tydeligt, at medarbejderen og beboeren kender hinan-
den, og det virker naturligt, at der er pauser og stilhed under dele af plejen.  

 

Selvbestemmelse og medindflydelse  

Tilsynet bliver oplyst, at beboeren først ønsker badet leveret, når hun har spist sin mor-
genmad. Medarbejderen kigger løbende ind til beboeren, og først da beboeren giver ud-
tryk for at være klar til badet, gøres der klar til dette. Under badet har beboeren flere 
ønsker og behov i forhold til, hvordan badet skal leveres. Medarbejderen lytter til beboe-
ren - og støtter og indretter plejen efter beboerens behov. 

Beboeren har særlige ønsker i forhold til tøjvalg, og ønsker ikke medarbejderen indblan-
det i dette område. Det accepteres af medarbejderen. Tilsynet bemærker positivt, at 
medarbejderen på en faglig og hensigtsmæssig måde formår at sikre, at beboerens får 
rent undertøj på.  

 

Rehabilitering 

Beboeren har mange ressourcer, og disse medinddrages aktivt under hele forløbet. Der er 
udarbejdet faste rutiner, så beboeren er helt klar over sin rolle under badet.  

Fx tager beboer selv sit tøj af og går ud og sætter sig på badetaburetten. Under badet 
hjælpes og støttes beboeren. Efterfølgende tørrer beboeren sig selv og klarer ligeledes 
selv påklædningen.  

  

Fagligudførelse  

Før medarbejderen begynder plejen, hentes rene der håndklæder og sengetøj fra et skab 
på gangen. Medarbejderen ifører sig handsker, forklæde og plastikovertrækssko inde i bo-
ligen.  

Beboeren kommer ud på badeværelset og sætter sig på badeskamlen, hvor medarbejde-
ren har anbragt en skridsikker måtte.  

Under badet sidder beboeren med lukkede øjne, og medarbejderen vasker og udfører hår-
vask. Efter badet tørrer beboeren sig, og medarbejderen smører creme på ryggen af be-
boeren.  

Medarbejderen svaber gulvet tørt, før beboer går ind i stuen og tager tøjet på igen. 

Medarbejder rydder op på badeværelset og går ud af boligen med de snavsede håndklæ-
der og en affaldspose i hånden. Medarbejder har fortsat forklæde på.  

Tilsynets vurdering - 5 

Tilsynet vurderer, at Plejehjemmet Else Maries organisering understøtter muligheden for at sikre faglig 
og ledelsesmæssigt overlap mellem dag og aftenvagten. 

Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre tilstedeværelse af de rette faglige kompe-
tencer, og at der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling af medarbejderne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for det tværfaglige samarbejde, og at medarbej-
derne er opmærksomme på at inddrage andre samarbejdspartner samt pårørende.  
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Medarbejder kommer ind i boligen igen og begynder at aftage beboerens sengetøj og gør 
klar til, at dette skal skiftes. Igen forlader medarbejderen boligen iført handsker, for-
klæde og favnen fuld af det snavsede sengelinned. Det bemærkes, at medarbejderen ta-
ger på dørhåndtaget. Ude på gangen er der, kun ganske få meter fra boligen, anbragt en 
kurv til urent tøj og sengelinned. Medarbejderen kommer ind i boligen igen og lægger det 
rene sengetøj på.  

Beboeren har i mellemtiden taget sit tøj på, og medarbejderen gør klar til at hjælpe be-
boeren med at få støttestrømperne på. Ved påsætning af støttestrømpen anvendes Doff N 
Donner på korrekt vis.   

Tilsynets vurdering - 3 

Det er tilsynets vurdering, at kommunikationsformen under plejen er målrettet beboerens behov, her-
under at plejen er tilrettelagt og leveres efter beboerens ønsker.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderen formår at medinddrage beboerens ressourcer på bedste vis samt 
sikre, at beboerens særlige behov imødekommes. 

Det er dog tilsynets vurdering, at medarbejderen ikke konsekvent sikrer en korrekt håndhygiejne, samt 
at transport af urent vasketøj fra boligen ikke håndteres på korrekt vis.  
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til 
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, bru-
gere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

 

• At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunal-
bestyrelsen har truffet.  

• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  
• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.  

 

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse 
mellem gældende lovgivning, Pleje- og Aktivitetscentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige 
praksis. 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
Pleje- og Aktivitetscenter. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan 
hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer.  

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå 
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsy-
nene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.  

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med 
kommunen ikke i BDO’s tilsyn. 

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 resur-
ser, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på 
at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes 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 kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gen-
nemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om 
og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på Pleje- og Aktivitets-
centret. 
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Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumenta-
tion samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold 
på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 

4.3 VURDERINGSSKALA 

Nedenfor ses eksempel på BDO’s vurderingsskala, som understøtter rapportering på mål/indikatorniveau: 

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5  Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 
• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 
• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle beboere med ingen eller få mindre 

væsentlige mangler 
• Tilsynet har ingen anbefalinger  
• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-

dingen og noteres som bemærkning i rapporten  

SCORE: 4  Indikatorerne er i høj grad opfyldt 
• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 

indsats 
• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af beboere 
• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3  Indikatorerne er i middel grad opfyldt 
• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-

rettet indsats 
• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af beboerne 
• En del af elementerne i indikatorerne i temaet er opfyldt 
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger   

SCORE: 2 

  

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 
• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for 

beboernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af beboerne 
• Få af elementerne i indikatorerne er opfyldt 
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

 

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen.   

SCORE: 1  Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 
• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 

afhjælpes 
• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af beboerne 
• Der er fare for beboernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 

nødvendigt omgående at gribe ind 
• Tilsynet har en eller flere anbefalinger 

 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.   
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4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for 
dialog eller samvær med flere af beboerne.  

 

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, 
ligesom oplysninger fra Pleje- og Aktivitetscentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygepleje- og/ anden 
sundhedsfaglig baggrund. 
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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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