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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 (herun-
der deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observatio-
ner og de individuelle undersøgelser. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra de 
indsamlede 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. 
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Demensplejecenter Engbo og Solkrogen er, at forholdene i plejeboligerne kan 
karakteriseres som:  

 

Meget tilfredsstillende 

 

Leder 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, pårørende-
samarbejde og aktiviteter i hverdagen. 

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 særdeles fagligt reflekte-
rede i brugen af systemet, og i hvordan de anvender systemet bedst muligt i praksis. 

Borgerne er meget tilfredse med hjælpen, og de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser. Pleje og 
omsorg leveres efter en særdeles tilfredsstillende faglig standard med fokus på målgruppens særlige behov 
og med afsæt i en rehabiliterende tilgang. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for forebyggende 
og sundhedsfremmende indsatser og på et hverdagsliv på borgernes præmisser. Tilsynet vurderer, at der er 
en hygiejnemæssig forsvarlig standard. 

Vurderingen er, at borgerne er meget tilfredse med madens kvalitet, rammerne og det sociale samvær 
under måltiderne, samt at medarbejderne fagligt reflekteret redegør for arbejdet med at sikre det gode 
måltid, og hvordan der sker opfølgning på borgernes ernæringstilstand. Tilsynet vurderer, at borgerne meget 
tilfredsstillende har mulighed for medindflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag.  Borgerne 
er ligeledes meget tilfredse med medarbejderne og for kommunikationen og kontakten til medarbejderne. 

Medarbejderne kan fagligt og reflekteret redegøre for, hvorledes borgerne sikres selvbestemmelse og med-
indflydelse, og hvordan der sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med borgerne. Til-
synet vurderer, at kommunikation og adfærd er kendetegnet ved at være respektfuld og anerkendende. 

Det vurderes, at medarbejderne meget tilfredsstillende har relevante faglige kompetencer og mulighed for 
tværfaglig sparring, og at der er meget tilfredsstillende mulighed for løbende kompetenceudvikling.  

Borgerne mødes med venlighed og respekt, og medarbejderne understøtter den gode dialog samt borgernes 
selvbestemmelse og rehabilitering. Medarbejderne har ligeledes fokus på at skabe et hyggeligt og afslappet 
måltid for borgerne. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har aftaler for rolle og ansvarsfordeling, og de 
sikrer hjælpen med afsæt i beboernes behov.   

 

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 ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at den igangværende implementeringsproces af Cura fastholdes, så dokumenta-
tionen fremstår fyldestgørende og opdateret. 
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2. INDLEDENDE OPLYSNINGER 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Engbo, Carl Hansens Alle 51-81, 3650 Ølstykke, og Solkrogen, Damgårdsparken, 3660 
Ølstykke 

Leder: Shannet Jakobsen 

Antal plejeboliger: Engbo 16 og Solkrogen 18, heraf en aflastning  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 15. november 2021  

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Centerleder og en sygeplejerske 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder og sygeplejerske 

• Tilsynsbesøg hos fire borgere - Grundet borgernes svækkelse af kognitive funktioner har tilsynet 
kun foretaget delvise interviews af alle borgere 

• Gruppeinterview med tre medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentation for fire 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: 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 

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

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data 

 

Leder redegør for, at der siden sidste tilsyn er udarbejdet og implementeret funktionsbe-
skrivelser for kontaktperson, hvilket har styrket kontinuiteten til borgerne.     

I forhold til mad og måltid arbejdes der på at komme tilbage til praksis før Corona. Opga-
verne omkring måltidet planlægges og fordeles på morgenmøde, og de løbende drøftelser 
i medarbejdergruppen er med til at sikre det gode måltid.  

Der er et konstant fokus på at sikre en anerkendende og respektfuld adfærd. Der arbejdes 
med fast supervision og drøftelser af anerkendende kommunikation. Processen med at 
sætte ord på problemstillinger er en positiv læringsproces for medarbejderne.   

Der arbejdes strategisk med, medarbejdernes deltagelse i fælles møder, og leder har for-
søgsvis planlagt en stor mødedag en gang om måneden, hvor alle møder samles på samme 
dag.  

Plejecentret er med i et projekt i Værktøjskassen under Videnscenter for demens, som 
handler om at styrke pårørendesamarbejdet, blandt andet med samtalegrupper. Alle pårø-
rende har været inviteret til at deltage i pårørendegrupper, og der er oprettet to grupper, 
henholdsvis en gruppe til pårørende, som er børn til demente borgere, og en gruppe for 
ægtefæller. En medarbejder fra Task Force Demens er tovholder, og der er medarbejder-
repræsentanter med i begge grupper. Der afholdes møde hver 14. dag, og forløbet slutter 
ved udgangen af året.  

Der arbejdes målrettet med implementering af det nye omsorgssystem CURA. Fokus er på 
at styrke kvaliteten med undervisning og sidemandsoplæring og daglig praksisnær sparring 
af sygeplejersken. På baggrund af tilsynsbesøg fra Styrelsen for patientsikkerhed er kom-
munens vejledning for dokumentationspraksis revideret.  

Plejecentrets teoretiske referenceramme er personcentreret omsorg og Tom Kitwoods 
”blomsten”. Der arbejdes med pædagogiske handleplaner, og der udarbejdes socialpæda-
gogiske handleplaner på alle borgerne. Leder redegør for, at implementering af CURA har 
styrket medarbejdernes fokus på de sundhedsfaglige indsatser til borgerne og bidraget til 
faglig kvalitetsudvikling.  

Plejecentret indrapporterer UTH, og der arbejdes systematisk med læring og opfølgning på 
møder.  

De er på plejecentret optagede af at skabe hyggestunder med sociale fælles øer som en 
del af hverdagen og hverdagens aktiviteter, og de vil gerne have endnu mere fokus på 
hverdagsstrukturen.    

Leder oplyser, at der det seneste år har været flere klagesager fra samme pårørende.  

Leder har drøftet klagesagerne i medarbejdergruppen, og der har været afholdt møder med 
de pårørende, og dette har generelt givet anledning til refleksion og læring.    

Tilsynets vurdering 

Leder 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, pårøren-
desamarbejde og aktiviteter i hverdagen.  
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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, vaner og livshistorie, og der foreligger aktuelle hel-
bredsoplysninger, som i enkelte tilfælde mangler opdatering. Der er oprettet aktuelle til-
stande, som beskriver borgernes helbredsmæssige problemstillinger, og som indeholder 
faglige notater og delvise beskrivelser af borgernes mål og ønsker. Der er tilhørende rele-
vante ydelser og handleanvisninger. Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet 
handlevejledende i besøgsplaner. Beskrivelserne i besøgsplanen er beskrevet i forhold til 
borger og medarbejder, men hvor der kunne arbejdes med en tydeligere systematik i for-
hold til indsatser. Der ses beskrevet særlige oplysninger, f.eks. borgernes kognitive udfor-
dringer, og hvorledes der støttes op om disse, eller praktiske oplysninger med stor betyd-
ning for borgerne. Ligeledes er der på alle borgere oprettet socialpædagogisk handleplan. 
Relevante målinger er systematisk dokumenteret.   

Medarbejderne redegør for, at der arbejdes målrettet og systematisk med dokumentatio-
nen og med en klar opgave- og ansvarsfordeling. Sygeplejerskerne er overordnet ansvarlige 
for dokumentationen, og social- og sundhedsassistenter er journalansvarlige for en gruppe 
af borgere med den løbende opdatering og sikring af opfølgningsdatoer. Kontaktpersonen 
er ansvarlig for udfyldelse og løbende opdatering af besøgsplanen. Der planlægges med tid 
til opdatering af journalen i et fast interval, og der foretages opfølgning efter møder. Med-
arbejdere og ledelse tilkendegiver, at den socialpædagogiske handleplan er vanskelig at 
fremsøge, og der arbejdes på en ændring af dette. 

Medarbejderne tilgår dokumentationen på iPads og på stationær PC.  

Tilsynet har efterfølgende drøftet med ledelsen omkring udfyldelse af tilstande, så funkti-
onsevnetilstande relaterer sig til servicelovsydelser, og helbredstilstande relaterer sig til 
sundhedslovsydelser.       

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK STØTTE 

Data 

 

Borgerne kan, grundet deres kognitive tilstand, kun i begrænset omfang deltage i interview 
og besvare spørgsmål. Alle borgere virker rolige og veltilpasse i mødet, og de udtrykker på 
forskellig vis, at de er meget tilfredse med hjælpen. Borgerne udtrykker, at der tages hen-
syn til deres ønsker og behov, og alle føler sig trygge ved hjælpen. Borgerne tilkendegiver, 
at hjælpen leveres af de samme medarbejdere.   

Borgerne er velsoignerede, og boliger og fællesarealer er i en hygiejnemæssig forsvarlig 
standard.   

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvordan de dagligt, ved hjælp af planlæg-
ningsskema fordeler opgaver og borgere. Fordelingen tager udgangspunkt i borgernes kon-
taktperson og kompetencebehov, og kontinuitet sikres med besøgsplan og socialpædagogi-
ske handleplaner samt mundtlig overlevering imellem vagtlag.  

Afløsere har adgang til borgerens dokumentation på iPads. I en fysisk mappe på kontoret 
ligger printet besøgsplan og socialpædagogisk handleplan på alle borgere. Medarbejderne 
arbejder ud fra metoden Tom Kitwood og personcentreret omsorg.  

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 særdeles fagligt reflek-
terede i brugen af systemet, og hvordan de anvender systemet bedst muligt i praksis. 
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Borgernes livshistorie anvendes aktivt i hverdagen i dagens aktiviteter og samtaler. Medar-
bejderne har faste arbejdsgange og kommandoveje ved tilstandsændringer, og de anvender 
TOBS. Der er daglige og ugentlige møder med opfølgning på tilstandsændringer, hvor der 
er fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der er opfølgningsmøder hver 
14. dag med borgergennemgang, hvor sygeplejerske og medarbejder fra Task Force Demens 
deltager.  

Hverdagsrehabilitering er naturligt integreret i hverdagens opgaver. Medarbejderne udtryk-
ker, at de til stadighed er observerende i forhold til, hvad borgerne selv kan med guidning. 
Ikke to dage er ens, og de tilpasser den kompenserede hjælp til dagens indhold, hvilket 
medarbejderne understøtter med en række eksempler.  

Der observeres på fællesareal, at en borger med urolig adfærd imødekommes på en næn-
som og respektfuld måde, og dermed undgås det, at situationen eskalerer.  

3.4 HVERDAGSLIV 

Data 

 

Mad og måltider  

Borgerne er meget tilfredse med maden, og alle tilkendegiver, at maden er velsmagende, 
dog savner en borger lidt flere grønsager. Borgerne fortæller, at de alle spiser i den fælles 
spisestue, og alle giver udtryk for, at de hygger sig i fællesskabet.   

Medarbejderne redegør for, at de forskellige opgaver i forbindelse med måltidet planlæg-
ges ved dagens start, og at der arbejdes med værtsrollen. Borgerne vælger selv, hvor de 
ønsker at spise, men medarbejderne motiverer borgerne til at spise i fællesskabet, hvor 
medarbejderne har fokus på at skabe ro og hygge og på det sociale samvær. Medarbejderne 
understøtter det sociale element og dialogen under måltidet, men de er også opmærk-
somme på at sikre balance mellem dialog og ro. Medarbejderne redegør ligeledes reflekte-
ret for deres fokus på at sikre et tidsspænd mellem måltider.  

Medarbejderne redegør for praksis for opfølgning på borgernes ernæringstilstand, herunder 
at medarbejder, der er vægtansvarlig, vejer borgerne månedligt. Ved vægttab samarbejdes 
der med diætist, og ergoterapeuten inddrages ved mistanke om dysfagi. 

Der observeres, at der er et godt tidsspænd mellem morgenmåltidet og frokostmåltidet.  

 

Selvbestemmelse og medindflydelse 

Borgerne er glade for at bo på plejecentret. En borger mener dog ikke, at det er en per-
manent løsning, og anden borger, som for nylig er flyttet ind, er ikke faldet helt til endnu. 
Borgerne føler sig rigtig godt behandlet, og de oplever, at de har indflydelse på hverdagen.  

Medarbejderne redegør for, hvorledes borgerne sikres selvbestemmelse, blandt andet at 
der arbejdes med indflytningssamtale og borgernes livshistorie for at lære borgerne godt 
at kende. Tilgangen til borgerne tager afsæt i personcentreret omsorg, og medarbejderne 
sikrer borgerne indflydelse ved at give sig god tid, observere og lytte til borgernes behov 
og ønsker. Medarbejderne fremkommer med en række eksempler på, hvordan de sikrer den 
individuelle tilgang og omsorg for borgerne ved at lave aftaler med borgerne, herunder at 
sikre borgernes behov for fx struktur og faste rutiner.  

 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med hjælpen, og de modtager relevante pleje- og om-
sorgsydelser. Pleje og omsorg leveres efter en særdeles tilfredsstillende faglig standard med fokus på 
målgruppens særlige behov og med afsæt i en rehabiliterende tilgang. Medarbejderne kan fagligt reflek-
teret redegøre for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser og på et hverdagsliv på borgenes præ-
misser. Tilsynet vurderer, at der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard.  
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Kommunikation og adfærd 

Borgerne er særdeles tilfredse med medarbejderne, og de oplever en god kommunikation 
og respektfuld adfærd, og de fortæller, at medarbejderne er søde og hjælpsomme.   

Medarbejderne redegør for, at kommunikation og adfærd er på borgernes præmisser, og at 
de skærmer borgerne for uhensigtsmæssig kommunikation og adfærd borgerne imellem.  
Medarbejderne vægter en imødekommende og anerkendende adfærd og den individuelle 
tilgang. Relationen sikres gennem empati og en nærværende dialog med borger/pårørende.  

Medarbejderne tilkendegiver, at de er gode til indbyrdes at give hinanden feedback, og 
opstår der situationer, hvor en medarbejder må tage over i situationen, bliver dette efter-
følgende drøftet.  

Tilsynet observerer under rundgang en respektfuld og anerkendende kommunikation og ad-
færd og en god og rolig stemning på fællesarealer. En borger siger spontant om en medar-
bejder, at hun er sød og flink, og efterfølgende henvender borger sig til medarbejderen og 
giver medarbejderen et ordentlig kram og et kys på kinden. Der observeres medarbejdere 
på fællesarealer, som sidder sammen med borgere, som er optagede af mindre og indivi-
duelle aktiviteter, fx spil, musik. 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data 

 

Leder oplyser, at gruppeleder har opsagt sin stilling, og at funktionen som gruppeleder 
fremadrettet skal have et fagligt og koordinerende fokus.  

Medarbejdergruppen er sammensat af social- og sundhedsmedarbejdere, pædagoger og 
husassistenter, som har en multifunktion, og enkelte ufaglærte med særlige personlige 
kompetencer. Leder har et ønske om at kunne ansætte flere pædagoger og social- og sund-
hedsassistenter. Leder redegør for, at der er målrettet fokus på kompetenceudvikling. Alle 
medarbejdere får demenskursus, og der er fast undervisning for alle medarbejdere af de-
mens Task Force ved ansættelse og ved behov. Leder og sygeplejersker er sammen med 
medarbejderrepræsentant fra Task Force tilmeldt et kursus i forebyggelse af udadreage-
rende adfærd i ældreplejen, og målet er, at der skal arbejdes videre i medarbejdergruppen 
med den nye viden.  

Medarbejderne redegør for, at der er gode muligheder for løbende kompetenceudvikling 
og vidensdeling på faste møder, og de oplever lydhørhed ved ønsker til kompetenceudvik-
ling.  

Alle nye medarbejdere introduceres grundigt over en 14 dages periode i forhold til kultur- 
og arbejdsgange og til borgerne.  

Medarbejderne oplever, at deres samlede tværfaglige kompetencer dækker de opgaver, de 
skal løse, og kommunens specialister og samarbejdspartnere inddrages ved behov. 

Der arbejdes med delegering af opgaver ved sygeplejerskerne, og der afholdes tværfaglige 
autorisationsmøder med supervision om hverdagens praksis.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med madens kvalitet, rammerne og det sociale samvær 
under måltiderne, samt at medarbejderne fagligt reflekteret redegør for arbejdet med at sikre det gode 
måltid, og hvordan der sker opfølgning på borgernes ernæringstilstand. 

Tilsynet vurderer, at borgerne meget tilfredsstillende har mulighed for medindflydelse og selvbestem-
melse over eget liv og hverdag.  Borgerne er ligeledes meget tilfredse med medarbejderne og for kom-
munikationen og kontakten til medarbejderne.  

Medarbejderne kan fagligt og reflekteret redegøre for, hvorledes borgerne sikres selvbestemmelse og 
medindflydelse, og hvordan der sikres respektfuld adfærd og anerkendende kommunikation med bor-
gerne. Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd er kendetegnet ved at være respektfuld og aner-
kendende.   
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3.6 OBSERVATIONSSTUDIE AF MÅLTIDET 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Observation af middagsmåltidet  

Borgerne mødes respektfuldt, og medarbejderne er nærværende i mødet. I begge af-
delinger er der stille samtale ved bordene. Nogle borgere finder selv en plads ved 
bordene, og andre hjælpes tilrette. Der sidder medarbejdere ved alle bordene. I begge 
afdelinger er der borgere, som sidder tilbagetrukket fra fællesskabet sammen med en 
medarbejder. Særligt ved et bord, hvor der sidder flere damer, er der en munter stem-
ning, hvor det er tydeligt, at borgerne hygger sig. 

Selvbestemmelse 
dog medindflydelse 

Observation af middagsmåltidet  

I begge afdelinger serveres maden portionsanrettet, men borgerne spørges altid om, 
hvad de kunne tænke sig. Der er opmærksomhed på borgernes kognitive niveau, så 
tilgangen og spørgsmål til den enkelte er forskellig. Ligeledes bliver borgerne spurgt, 
om de ønsker mere at spise. En borger ønsker andet pålæg, end det der er på menuen, 
og en medarbejder anretter straks en ny mad.  

Rehabilitering Observation af middagsmåltidet  

Flere af borgerne klarer selvstændigt at indtage maden, hvor andre borgere får skåret 
maden ud, og andre borgere har behov for hjælp til at indtage maden. En medarbejder 
støtter en borger under måltidet med berøring og stille musik for at få borger motive-
ret til at indtage maden.  

Organisering af ar-
bejdet 

Observation af middagsmåltidet 

Medarbejderne er koncentrerede om opgaven ved bordene og de borgere de støtter, 
og en medarbejder er behjælpelig med at supplere op og f.eks. smøre en ny mad til 
borger, som ønsker noget andet, end det der er serveret.  

Bordene er dækket op med røde servietter, og på enkelte borde ses også blomster. 

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne meget tilfredsstillende har relevante faglige kompetencer og mulig-
hed for tværfaglig sparring, og at der er meget tilfredsstillende mulighed for løbende kompetenceudvik-
ling. 

Tilsynets samlede vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og at medarbejderne understøtter den gode 
dialog samt borgernes selvbestemmelse og rehabilitering. Medarbejderne har ligeledes fokus på at skabe et 
hyggeligt og afslappet måltid for borgerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har aftaler for rolle og ansvarsfordeling, og de sikrer hjælpen med afsæt 
i beboernes behov.    
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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 forholdene 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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