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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 oplysninger om BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Birgitte Hoberg Sloth  Margit Kure 
Partner   Senior Manager 
Mobil: 2810 5680  Mobil: 2429 5072  
Mail: bsq@bdo.dk  Mail: mku@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

 

 

 

 

  

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

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:mku@bdo.dk
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Plejecenter Egeparken er, at forholdene i plejeboligerne kan karakteriseres som:  

 

Meget tilfredsstillende. 

 

Den samlede vurdering er, at ledelsen redegør for, at der er fulgt op på anbefalinger fra tilsynet i 2020, og 
at der tillige arbejdes målrettet med udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede kvalitet, fx 
dokumentationspraksis og pårørendesamarbejde.  

Vurderingen er, at dokumentationen meget tilfredsstillende lever op til kommunens kvalitetsstandarder og 
lovgivningen på området. Dokumentationen fremstår med en faglig og professionel standard og har få mang-
ler i opfyldelsen. Der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, som fungerer som et 
aktivt redskab for hverdagens praksis. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er fagligt reflekterede i brugen 
af systemet, og i hvordan de anvender systemet bedst muligt i praksis. 

 

Tilsynets vurdering er, at pleje og omsorg leveres efter en meget tilfredsstillende faglig standard med fokus 
på en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang, og det vurderes, at borgerne får den hjælp, de har 
behov for. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for sundhedsfremmende og rehabiliterende ind-
satser, dog vurderes det, at triagering ikke systematisk anvendes som tiltænkt. Tilsynet vurderer, at der 
generelt er en hygiejnemæssig forsvarlig standard, fraset at der er observeret flere kørestole, der ikke er 
tilstrækkeligt renholdte.  

 

Borgerne er tilfredse med mad og måltider. Tilsynet vurderer, at der er tilfredsstillende fokus på mad og 
måltider. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe 
hyggelige rammer for måltidet samt for opfølgning på borgernes ernæringsmæssige tilstand. Borgerne har i 
høj grad medindflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag, og medarbejderne er reflekterede 
omkring adfærd og kommunikation i mødet med borgerne. Det vurderes, at udbuddet af aktiviteter matcher 
borgerens behov. 

 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig sparring, og 
at der er mulighed for løbende kompetenceudvikling. 

 

I forhold til observationsstudie af et måltid vurderes det, at borgerne overordnet mødes med venlighed og 
respekt, dog vurderes det, at kommunikation og adfærd i enkelte tilfælde ikke er nærværende. Det vurde-
res, at medarbejderne i begrænset omfang understøtter dialogen under måltidet. Borgerne har mulighed 
for selvbestemmelse og rehabilitering i det omfang, de magter det. Tilsynet vurderer, at der ikke en tydelig 
organisering af måltidet, og dertil vurderes det, at en enkelt medarbejder ikke overholder hygiejniske prin-
cipper for mad og måltid og heller ikke uniformsetikette.   

 

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. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på dokumentationspraksis, herunder at den på-
tænkte systematiske undervisning af alle medarbejdere gennemføres, og at helbredstilstande og 
livshistorie et beskrevet. 

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne sikrer en ensartet arbejdsgang med 
triagering. 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen implementerer en praksis, der sikrer, at hjælpemidler er tilstræk-
keligt renholdte. 

4. Tilsynet anbefaler, at principperne for det gode måltid relanceres, herunder fokus på kommunika-
tion, organisering og hygiejniske principper under måltidet. 
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2. INDLEDENDE OPLYSNINGER 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecenter Egeparken, Rådhusstrædet 4, 3650 Ølstykke 

Leder: Birgitte Rosenquist 

Antal plejeboliger: 72 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 13.december 2021 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Centerleder og tre gruppeledere. 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets ledelse 

• Tilsynsbesøg hos tre borgere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentation for tre borgere  

• Observationsstudie på måltidet 
 

 
Tilsynet havde endvidere dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem 
tilsynet. 

 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløbet. 

Tilsynsførende: 

Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data 

 

Centerleder er tiltrådt november 2021. Ledelsen redegør for, at der siden sidste tilsyn har 
været fokus på implementering af det nye omsorgssystem, herunder implementering af de 
anbefalinger, der er givet ved tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som er ind-
arbejdet i kommunens reviderede vejledning for dokumentationspraksis. Kommunens cen-
trale kvalitetsgruppe har udarbejdet skabelon for journalen, herunder en beskrivelse af, 
hvem der har ansvar for hvilke områder i journalen. 

Fra januar 2022 har ledelsen tilrettelagt struktureret undervisningsforløb i Cura for alle 
medarbejdere. Derudover er det planlagt, at der fast er workshops, hvor medarbejderne 
individuelt kan deltage og få opdateret og tilrettet dokumentationen på egne borgere. En-
delig vil journalaudit blive genoptaget i forlængelse af gennemført undervisning. 

Centerleder har valgt at sætte fokus på familie og venner, så borgernes pårørende oplever 
hjemlighed, og at plejecentret er ”deres næres hus”, fx at der altid er kaffe på kanden og 
tid til en snak. For at fremme dette bliver beboer-pårørendemøder forsøgsvist afholdt på 
hver afdeling i huset og lagt, så pårørende, der arbejder, har mulighed for at deltage, og 
ligeledes gives der mulighed for virtuel deltagelse. I alle tre afdelinger er der repræsenta-
tion af medlemmer for seniorrådet, og møderne afholdes med dagsorden og referat. 

For bedst muligt at kunne imødekomme borgernes ønsker og behov er der udarbejdet nye 
vagtplaner med glidende vagtskifte, og desuden er beboerkonferencer med afsæt i Tom 
Kitwoods metode genoptaget. 

Aktuelt er der indført nye Coronaretningslinjer, som der er blevet taget godt imod. Pleje-
centret har særligt fokus på, at retningslinjer om Coronapas og mundbind efterleves, da 
medarbejderne så pr. definition angiveligt ikke er nære kontakter 

Til at understøtte det gode måltid har alle afdelinger tilknyttet husassistent enten formid-
dag eller eftermiddag. 

UTH’er indberettes løbende og samles sammen hver måned, og de indgår som læring for 
medarbejderne. 

Ledelsen redegør for, at de arbejder med triagering med triagemøde i hvert vagtlag, men 
de tilkendegiver samtidigt, at det ikke er slået fuldt igennem. 

Ledelsen oplyser, at der har været enkelte klagesager. Den ene har blandt andet udløst et 
reaktivt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, sagerne er nu håndteret. 

Plejecentret arbejder med indflytningssamtaler med deltagelse af pårørende, hvor der 
blandt andet sker forventningsafstemning. Frem over er der planer om at holde opfølg-
ningssamtaler efter behov, evt. med fast interval.  

 

  

Tilsynets vurdering 

Ledelsen redegør for, at der er fulgt op på anbefalinger fra tilsynet i 2020, og at der tillige arbejdes 
målrettet med udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede kvalitet, fx dokumentationspraksis 
og pårørendesamarbejde. 
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3.2 DOKUMENTATION 

Data 

 

Dokumentationen fremstår generelt opdateret og fyldestgørende. Dokumentationen er 
skrevet i et fagligt og professionelt sprog. Der er udfyldt generelle oplysninger med borger-
nes mestring, motivation, ressourcer og aktuelle helbredsoplysninger, dog mangler der livs-
historie for to borgere. Der er oprettet aktuelle tilstande, som beskriver borgernes hel-
bredsmæssige problemstillinger, og som indeholder faglige notater og delvise beskrivelser 
af borgernes mål og ønsker. Der er tilhørende relevante ydelser og handlingsanvisninger. 
Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i besøgsplaner. Beskri-
velserne i besøgsplanen er beskrevet i forhold til borgers og medarbejders indsats, men 
hvor der ses forskellig systematik i de gennemgåede journaler. Der ses beskrevet særlige 
oplysninger, f.eks. borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der støttes op om disse, 
eller praktiske oplysninger med stor betydning for borgerne.  

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet og systematisk med 
dokumentationen, herunder opgave- og ansvarsfordeling. Sygeplejerskerne er overordnet 
ansvarlige for dokumentationen, og i samarbejde med social- og sundhedsassistenter er der 
løbende opdatering og sikring af opfølgningsdatoer. Kontaktpersonen er ansvarlig for udfyl-
delse og løbende opdatering af besøgsplanen. Der afsættes tid til opdatering af journalen, 
og der foretages opfølgning efter møder. Der arbejdes med tidstro dokumentation på sund-
hedslovsydelser og med dokumentation på servicelovsydelser. 

Medarbejderne tilgår dokumentationen på iPads og på stationær PC, og vikarer har selv-
stændigt login. 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK STØTTE 

Data 

 

En af borgerne kan grundet kognitiv svækkelse ikke besvare konkrete spørgsmål under in-
terview, men borgeren fremstår glad og smilende og virker meget veltilpas. De to andre 
borgere er meget tilfredse , og de oplever at de får hjælp til det, de har brug for. De 
deltager kun i begrænset omgang i de daglige opgaver, grundet helbredsmæssige begræns-
ninger. Borgerne er meget trygge ved hjælpen, hvor en borger fremhæver, at der altid er 
hjælp, når borgeren har trykket på sit nødkald, og en anden borger fremhæver den daglige 
oprydning og vask af gulvet på badeværelset. 

Borgerne fremstår soignerede, svarende til behov og livsstil. Der er en hygiejnemæssig for-
svarlig standard i boliger og på fællesarealer, fraset at der er observeret flere snavsede 
kørestole i boliger og på fællesarealer. Der er taget hånd om observerbare fysiske, psyki-
ske, mentale og sociale risici. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de sikrer borgerne den nødvendige pleje 
og omsorg. Der arbejdes med kontaktpersonsystem. Hver borger har tre kontaktpersoner, 
en assistent, en hjælper og en aftenvagt. For at sikre den gode overgang mellem vagtlag 
er der overlap mellem alle vagtlag, og der er blandt andet prioriteret, at der planlægges 
aktiviteter i eftermiddagstimerne. Hver afdeling har en plan over alle dagens opgaver, og 
den enkelte medarbejder har egne opgaver på mobilenhed. Dagens opgaver planlægges 
med afsæt i kompetencer og ressourcer.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen meget tilfredsstillende lever op til kommunens kvalitetsstandarder 
og lovgivningen på området. Dokumentationen fremstår med en faglig og professionel standard og har få 
mangler i opfyldelsen. Der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, som fungerer som 
et aktivt redskab for hverdagens praksis. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er fagligt reflekterede i 
brugen af systemet, og hvordan de anvender systemet bedst muligt i praksis. 
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Der sikres kontinuitet gennem det individuelle kendskab, og ligeledes bruges borgernes 
døgnrytmeplan til at specificere hjælpen til den enkelte borger. Der er fokus på sundheds-
fremmende og forebyggende indsatser med triagering, og borgerne scores med TOBS eller 
ABCDE-metoden, afhængig af tilstand. Det er lidt forskelligt, hvordan triagering udmøntes 
i de respektive afdelinger, hvor det i en afdeling er to gange om ugen, og i en anden afdeling 
er det dagligt. Rehabilitering indgår som et naturligt element i de daglige opgaver, og bor-
gere, der har behov for træning, bliver henvist til træningsenheden. Borgere, der kommer 
fra døgnpladser, kan komme med en plan for træning, som så fortsættes efter, at borgeren 
er flyttet ind. Medarbejderne oplyser, at plejecentret har en velfungerende plejecenter-
lægeordning, hvor de nævner, at lægen er god til at tage kontakt til de pårørende og have 
den svære samtale om borgernes ønsker til livets afslutning.  

3.4 HVERDAGSLIV 

Data 

 

Mad og måltider  

De borgere, der kan besvare spørgsmålet, er tilfredse med maden, selv om en borger kan 
fortælle om bøffer, som er meget små. Borgerne vælger selv, hvor de vil spise, og en af 
borgerne har valgt at spise i egen bolig. 

I forhold til det gode måltid redegør medarbejderne for, at de arbejder med en fast struktur 
med måltidsvært, og roller og opgaver under måltidet er planlagt fra vagtens start. De 
enkelte afdelinger vælger selv, om de serverer henholdsvis den varme eller kolde mad til 
middag, det afhænger af borgernes ønsker, og hvordan det fungerer bedst med den aktuelle 
borgersammensætning. Borgerne har mulighed for at ønske menu, og det er muligt at be-
stille mad, som medarbejderne selv færdiggør i afdelingen. På hver etage er der en ernæ-
ringskontaktperson, og medarbejderne fortæller, at de arbejder systematisk med opfølg-
ning på borgernes vægt med vejning en gang om måneden. Diætisten følger op hver anden 
måned. Borgere, der har synkebesvær, bliver vurderet af en ergoterapeut med henblik på 
evt. træning og/eller specialkost. Medarbejderne fremhæver, at det er faste ergoterapeu-
ter og diætist, der er tilknyttet plejecentret, hvilket gør, at de oplever, at der er god 
kontinuitet i forhold til borgere, der har særlige ernæringsmæssige behov. 

 

Selvbestemmelse og medindflydelse 

Alle borgerne er meget tilfredse med at bo på plejecentret, og de borgere, der kan udtrykke 
sig, oplever at have indflydelse på hverdagen og eget liv, fx pleje og omsorg og daglige 
aktiviteter. En af borgerne er særligt tilfreds med, at borger kommer ud, når vejret er til 
det, og borgeren fortæller også, at der for nyligt har været Elvisdag, og borger slutter af 
med, at der ikke er en finger at sætte på de aktiviteter, der arrangeres. 

Medarbejderne redegør for, hvorledes borgerne sikres selvbestemmelse med en individuel 
tilgang. Der arbejdes blandt andet med indflytningssamtale og evt. hjemmebesøg eller be-
søg på døgnpladserne. Medarbejderne tilkendegiver, at borgernes livshistorie er vigtig for 
at lære borgerne godt at kende, men de oplever, at de pårørende ikke altid får afleveret 
det materiale, de har fået udleveret, udfyldt, og ligeledes at medarbejderne heller ikke 
altid selv får dokumenteret den viden, de hver især opnår, når de passer borgerne.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynets vurdering er, at pleje og omsorg leveres efter en meget tilfredsstillende faglig standard med 
fokus på en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang, og det vurderes, at borgerne får den hjælp, 
de har behov for. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for sundhedsfremmende og rehabilite-
rende indsatser, dog vurderes det, at triagering ikke systematisk anvendes som tiltænkt. Tilsynet vurde-
rer, at der generelt er en hygiejnemæssig forsvarlig standard, fraset at der er observeret flere kørestole, 
der ikke er tilstrækkeligt renholdte. 



UANMELDT TILSYN DECEMBER 2021 EGEPARKEN PLEJECENTER EGEDAL KOMMUNE 

 

  
10 

Tilgangen til borgerne tager afsæt i personcentreret omsorg, og medarbejderne sikrer bor-
gerne indflydelse ved at give sig god tid og observere og lytte til borgernes behov og ønsker. 
Plejecentrets aktivitetsmedarbejder er tovholder på fællesaktiviteter og på samarbejdet 
med plejecentrets frivillige. I de enkelte afsnit er medarbejderne ansvarlige for aktiviteter 
knyttet til de daglige opgaver og for spontane aktiviteter med fx film. 

På tilsynsdagen er der arrangeret Luciaoptog, hvor det i år på grund af Coronasituationen 
er medarbejderne, der går rundt. 

 

Kommunikation og adfærd 

Borgerne er meget tilfredse med medarbejderne, og de oplever, at omgangstonen er re-
spektfuld, og en borger fremhæver det gode samarbejde, der er med medarbejderne. 

Medarbejderne redegør for, at kommunikation og adfærd er på borgernes præmisser.  Med-
arbejderne vægter en individuel, positiv og imødekommende tilgang, hvor det er vigtigt at 
være nærværende, og også fx at hilse på borgerne med navn, når man møder dem på 
gangen. Medarbejderne tilkendegiver, at de er gode til indbyrdes at give hinanden feedback 
og få drøftet, hvis der opstår situationer med uhensigtsmæssig kommunikation, men også 
at man kan tage det op med gruppeleder, hvis det opleves vanskeligt. 

Tilsynet observerer under rundgang en respektfuld og anerkendende kommunikation og ad-
færd og en god og rolig stemning på fællesarealer. På fællesarealer ses medarbejdere sam-
men med borgere ved spiseborde eller på opholdsarealer. 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data 

 

Plejecentret er organiseret med centerleder og tre gruppeledere. Der er to centersygeple-
jersker, hvor den ene er på barsel. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med 
overvægt af social- og sundhedsassistenter. Plejecentret har faste afløsere, som alle oplæ-
res individuelt og får opgaver, svarende til personlige kompetencer. Det kan fx være med-
arbejdere, der skal på uddannelse, eller medarbejdere fra et andet land med en sundheds-
uddannelse, der skal kompetenceafklares, fx har plejecentret en jordemoder fra et andet 
land. 

Ledelsen vurderer, at plejecentret er dækket ind med relevante faglige kompetencer, og 
der er løbende kompetenceudvikling, når behovet opstår. Plejecentret oplever ikke kon-
krete rekrutteringsproblemer, og ledelsen tilkendegiver, at de også får uopfordrede ansøg-
ninger. Samtidig vurderer ledelsen, at det til stadighed er en udfordring at dække det dag-
lige fremmøde, da kommunens eget vikarkorps og de eksterne vikarkorps ikke altid kan 
dække de ledige vagter.  

Medarbejderne oplever gode muligheder faglig sparring, dels i borgernær praksis og dels i 
tværfaglige mødefora. Ligeledes er der sparringsmuligheder i forbindelse med udskrivelser 
fra hospitaler og med plejecenterlægen. Medarbejderne fortæller, at de netop har genop-
taget beboerkonferencer samt assistentmøder. Medarbejderne sikres løbende kompeten-
ceudvikling og i hverdagen via kompetenceskema og delegering af sygeplejeopgaver.   

  

Tilsynets vurdering 

Borgerne er tilfredse med mad og måltider. Tilsynet vurderer, at der er et tilfredsstillende fokus på 
mad og måltider. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til 
at skabe hyggelige rammer for måltidet samt for opfølgning på borgernes ernæringsmæssige tilstand.  

Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har medindflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hver-
dag, og medarbejderne er reflekterede omkring adfærd og kommunikation i mødet med borgerne. 

Tilsynet vurderer, at udbuddet af aktiviteter matcher borgerens behov.  
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3.6 OBSERVATIONSSTUDIE AF MÅLTIDET 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observation af middagsmåltidet  

Borgerne mødes generelt med venlighed og respekt, dog bemærker tilsynet, at en en-
kelt medarbejder flere gange spørger ud i lokalet, fx om borgerne ønsker mere at 
spise, uden at henvende sig direkte til borgerne, og på samme måde spørges borgerne 
senere, om de vil have en ostemad. Det bemærkes ligeledes, at det sker, mens mange 
borgere fortsat er optagede af at spise den varme ret. 

Enkelte borgere samtaler med hinanden ved et af bordene. I starten af måltidet bliver 
en borger urolig og højttalende, her korrigerer en medarbejder nænsomt borger og 
hjælper borger væk fra fællesområdet og følger borgeren til dennes bolig. Det er me-
get begrænset, hvad medarbejderne taler med borgerne om, først til sidst er der en 
medarbejder, der på tværs af lokalet nævner dagens Luciaoptog. 

Selvbestemmelse 
dog medindflydelse 

Observation af middagsmåltidet 

Grundet Corona serveres maden til alle borgere tallerkenanrettet. Sidst i måltidet bli-
ver der tilbudt ostemad, først i plenum, senere ved de enkelte borde, og efterfølgende 
tilbydes borgerne kaffe. Ved måltidets slutning observeres det, at to borgere tilbydes 
ophold i dagligstueområdet, hvor de bliver spurgt, om de ønsker at se tv, hvilket begge 
borgere takker ja til.  

Rehabilitering Observation af middagsmåltidet  

Flere af borgerne er helt selvhjulpne under måltidet, hvor enkelte støttes i mobilise-
ring efter endt måltid. Enkelte borgere støttes i at indtage maden, og andre får maden 
skåret ud og kan selv spise. På alle borde er der små kander placeret, så de borgere, 
der kan selv, skænker drikkevarer op. Ved et enkelt bord tager en af borgerne initiativ 
til at samle tallerkener sammen. Ved et bord sidder et ægtepar, og her er den ene 
ægtefælle meget opmærksom på at hjælpe den anden, blandt andet med at køre til 
og fra måltidet.  

Organisering af ar-
bejdet 

Observation af middagsmåltidet  

Borgerne har faste pladser, og der er bordkort til alle borgerne. Maden er anrettet på 
tallerkener og serveres for borgerne. Ved et bord er en medarbejder optaget af at 
hjælpe to borgere med at indtage maden, og en anden medarbejder, der sidder ved 
samme bord, støtter andre borgere med at få maden skåret ud. Medarbejderne går 
lidt til og fra for fx at hente mælk. En medarbejder går rundt med ostemadder og 
serverer disse håndholdt, uden brug af handsker, og desuden bemærkes det, at med-
arbejderen har langærmet fleecetrøje på. 

Under måltidet kommer der ad to omgange medarbejdere igennem lokalet, den ene 
kører med et rullebord med julepynt, og den anden kører med rengøringsvognen. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig sparring, 
og at der er mulighed for løbende kompetenceudvikling. 
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En medarbejder kommer til og samler tallerkener ind hos de borgere, der er færdige 
med at spise. I takt med, at borgerne er færdige med måltidet, forlader de selv lokalet 
eller bliver fulgt enten til egen bolig eller til opholdsområdet. 

Der ses ikke tydelig struktur for medarbejdernes fordeling af arbejdsopgaver, en med-
arbejder kører fra bord til bord tomhændet med en vogn, og forlader herefter områ-
det, hvor borgerne spiser, og andre medarbejdere kommer tilfældigt igennem lokalet 
og en enkelt tager tallerkener ud. 

Bordene er pænt pyntet med juledekorationer og lysegrønne servietter. 

 

  

Tilsynets samlede vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne overordnet mødes med venlighed og respekt, dog vurderes det, at kommuni-
kation og adfærd i enkelte tilfælde ikke er nærværende. Det vurderes, at medarbejderne i begrænset omfang 
understøtter dialogen under måltidet. Borgerne har mulighed for selvbestemmelse og rehabilitering i det 
omfang, de magter det.  

Det vurderes, at der ikke er en tydelig organisering af måltidet, og dertil vurderes det, at en enkelt medar-
bejder ikke overholder hygiejniske principper for mad og måltid og heller ikke uniformsetikette.   
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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, brugere 
og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte  tilbud. 

 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

- At påse at Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommu-
nalbestyrelsen 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, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

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.  

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt 
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 resurser, 
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 struktureret 
og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt 
i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation. 
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere 
kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som Borgerne modtager på plejecentret. 

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. 
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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 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 

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 Borgerne.  

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 plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig og akade-
misk 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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