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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. 

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

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Damgårdsparkens plejecenter er, at forholdene i plejeboligerne kan karakteri-
seres som:  

 

Mindre tilfredsstillende 

 

Leder redegør for, hvordan der er fulgt op på anbefalinger fra tilsynet i 2020, samt at der er iværksat 
udviklingstag for at optimere den samlede kvalitet. 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen er mindre tilfredsstillende og på flere områder kun delvis lever op 
til gældende lovgivning og retningslinjer på området. Dokumentationen har flere væsentlige mangler i op-
fyldelsen, som vil kræve en fokuseret og målrettet indsats at udbedre. Det er ligeledes tilsynets vurdering, 
at medarbejderne ikke i tilstrækkeligt omfang har kendskab til arbejdsgange for dokumentationspraksis. 
Dokumentationen fungerer i nogen grad som et redskab for hverdagens praksis. 

Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er meget tilfredse med kvaliteten af den personlige pleje og prak-
tiske støtte, men en borger er ikke tilfreds med hjælpen og kvaliteten af hjælpen.  

Det er tilsynets vurdering, at hjælpen til pleje og omsorgsydelser er mindre tilfredsstillende. Medarbejderne 
redegør for pleje og omsorg til borgerne, men det er tilsynets vurdering, at der ikke i tilstrækkeligt omfang 
tages hensyn til borgernes behov for kontinuitet og kompetencebehov. Det er ligeledes tilsynets vurdering, 
at der ikke er systematisk opfølgning på borgernes tilstandsændringer samt på sundhedsfremmende og fo-
rebyggende indsatser, men det vurderes dog, at medarbejderne arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang.  

Det er vurderingen, at der generelt er en tilfredsstillende rengøringsstandard i boliger og af hjælpemidler, 
men der er i en bolig observereset et snavset hjælpemiddel og en kraftig lugt af urin.  

Borgerne er generelt meget tilfredse med mad og måltider, og vurderingen er, at medarbejderne kan rede-
gøre for, hvordan de skaber hyggelige rammer for måltidet, og hvordan der sker opfølgning på borgernes 
ernæringstilstand.  Det er dog vurderingen, at der ikke er en fast struktur for mad og måltider, og at orga-
niseringen og rammerne for måltidet kan styrkes.   

Ved observationsstudie af måltidet vurderer tilsynet, at kommunikationen er præget af respekt og anerken-
delse, samt at hjælpen udføres med udgangspunkt i borgernes selvbestemmelsesret og en rehabiliterende 
tilgang. Det er dog tilsynets vurdering, at der mangler aftaler for rolle og ansvarsfordeling, og at måltidet 
afvikles med unødige forstyrrelser.   

 

Tilsynet vurderer, at borgerne har tilfredsstillende indflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag, 
men hvor en borger i mindre grad oplever at have indflydelse. Medarbejderne redegør fagligt for adfærd og 
kommunikation i mødet med borgerne. Borgerne er generelt meget tilfredse med medarbejderne og for 
kommunikationen og kontakten til medarbejderne, men en borger oplever dog medarbejdere, som ikke 
udviser en respektfuld kommunikation. Vurderingen er, at kommunikation og adfærd generelt er kendeteg-
net ved at være respektfuld og anerkendende. 

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på tilfredsstillende vis arbejder med at sikre, at de nødvendige med-
arbejderkompetencer er til stede på plejecentret. Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejderne 
ikke oplever at besidde de nødvendige kompetencer samt muligheder for kompetenceudvikling, og at der 
er et behov for løbende at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne. Det er ligeledes tilsynets vurde-
ring, at medarbejderne under medarbejderinterviewet i varierende grad virker engagerede og ansvarlige, 
samt at medarbejdernes refleksionsniveau er fagligt svagt. 
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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 ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen udarbejder en handleplan med prioritererede udviklingsområder i 
forhold til dokumentationspraksis, personlig pleje, hverdagsliv og kompetencer/medarbejdersitu-
ation. 

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen styrker indsatsen med et målrettet fokus på at sikre, at dokumen-
tationen fremstår sammenhængende, fyldestgørende og aktuel samt opfylder gældende krav. 

3. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne sikres rammer for dokumentationspraksis samt får den nød-
vendige undervisning og støtte i at anvende dokumentationen, herunder afklaring og kendskab til 
arbejdsgange. 

4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at behov og ønsker til personlig pleje og omsorg imødekom-
mes, samt at medarbejderne har kompetencer til at imødekomme de borgere, som har særlige 
behov og ønsker.  

5. Tilsynet anbefaler, at plejecentret indfører systematiske metoder til at understøtte den sundheds-
fremmende og forbyggende indsats, f.eks. med triagering og andre tværfaglige mødefora, som 
samtidigt er et lærings- og refleksionsrum for tværfaglig sparring. 

6. Tilsynet anbefaler, at der sikres rengjorte hjælpemidler, og at der foretages opfølgning på urinlugt 
i en bolig. 

7. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at implementere principperne for det gode måltid, 
særligt i forhold til medarbejdernes rolle og ansvarsfordeling.  

8. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne reflekterer over, hvordan de sikrer 
sammenhæng mellem de faglige principper og praksis for at sikre borgernes medbestemmelse og 
selvbestemmelse 

9. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne reflekterer over, hvordan de sikrer 
sammenhæng mellem de faglige principper og praksis for god kommunikation og adfærd omkring 
borgere og deres pårørende - med særligt fokus på værdighed, respekt og imødekommenhed.  

10. Tilsynet anbefaler, at plejecentret retter et fagligt fokus på, hvordan det kan sikres, at medarbej-
derne besidder de rette kompetencer og ligeledes, hvordan medarbejdernes evne til faglig reflek-
sion kan understøttes og i højere grad styrkes.  
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2. INDLEDENDE OPLYSNINGER 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

Navn og Adresse: Plejecenter Damgårdsparken, Damgårdsparken 1B, 3660 Stenløse 

Leder: Lena Bang Christoffersen 

Antal plejeboliger: 41  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg: Den 11. november 2021.  

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Centerleder  

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets leder 

• 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 leder om tilsynsforløbet samt telefonisk kontakt til 
leder af plejecentre.  

Tilsynsførende: 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data 

 

Leder er startet i januar 2021. Leder redegør for, at hun på baggrund af anbefalinger fra 
sidste års tilsyn har udarbejdet en handleplan for tiltag og processer rettet mod dokumen-
tationen, triagemøde, mad og måltider samt kompetenceudvikling.  

Plejecentret er startet implementering af nyt omsorgssystem CURA i februar 2021. Syge-
plejersker og social- og sundhedsassistenter er tovholdere på arbejdet med implementering 
af det nye omsorgssystem og ny dokumentationspraksis.  I opstartsfasen blev der afsat tid 
til gennemgang og opdatering af dokumentationen, og superbruger har løbende undervist 
og støttet medarbejderne med sidemandsoplæring.  

For at styrke medarbejderne kompetencer har der været igangsat kompetenceudviklings-
tiltag. Flere hjælpere er blevet opkvalificeret til funktionen som mentor for tosprogede 
elever, og en medarbejder har været på kursus i terminalpleje. Der har været afholdt su-
pervisionsforløb med ekstern underviser for alle medarbejdere i hver af de tre afdelinger i 
forhold til kommunikation og samarbejde, og der er planlagt fælles temadag i forhold til 
kerneopgave og samarbejde.   

Leder deltager i de daglige morgenmøder for at sikre en ressource- og kompetencefordeling 
til de tre afdelinger, og der afholdes ugentligt triagemøde med sygeplejerske som tovhol-
der.  

Der er fokus på hjemlighed og hygge under måltidet, hvor der blandt andet dagligt bages 
brød i alle afdelinger.   

Leder oplyser, at der har været en klagesag inden for det seneste år. Klagen har givet 
anledning til drøftelse i medarbejdergruppen, og familien har været indbudt til dialog og 
samarbejde. Der afholdes indflytningssamtale med borgerne og deres pårørende, og leder 
arbejder på, at der skal tilbydes opfølgningssamtale efter tre måneder.  

3.2 DOKUMENTATION 

Data 

 

Dokumentationen fremstår i mindre omfang opdateret og fyldestgørende. Der er hos to 
borgere udfyldt generelle oplysninger med borgernes mestring, motivation, ressourcer, va-
ner og livshistorie, og der foreligger aktuelle helbredsoplysninger, mens de generelle op-
lysninger mangler på en borger. Der er oprettet tilstande, som helt eller delvis mangler 
faglige notater og beskrivelser af borgernes mål og ønsker. Der er oprettet aktuelle ydelser 
og handleanvisninger. Borgernes behov for pleje og omsorg er delvist handlevejledende 
beskrevet i besøgsplanen, men der mangler flere beskrivelser af fx hjælp til ernæring, 
støttestrømper, og kronisk sygdom. Beskrivelserne i besøgsplanen er opdelt i konkrete ind-
satsområder, som indeholder beskrivelser af borger og medarbejder indsats. I alle besøgs-
planer mangler der beskrivelser af borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der støt-
tes op om disse, og praktiske oplysninger med stor betydning for borgerne. Der er systema-
tisk dokumenteret vægt på alle borgerne.  

Tilsynets vurdering 

Leder redegør for, hvordan der er fulgt op på anbefalinger fra tilsynet i 2020 og for de iværksatte udvik-
lingstag til at optimere den samlede kvalitet. 
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Medarbejderne redegør for, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenters opgave er 
at sikre udfyldelse af dokumentationen og at sikre opdatering. De udtrykker dog, at det er 
svært at finde tiden til at sikre den løbende opdatering.  

Der er fastlagte instrukser for dokumentationspraksis, men hvor medarbejderne samtidig 
udtrykker en usikkerhed om, hvor og hvordan der skal dokumenteres, og hvem der er an-
svarlig for de enkelte områder.  

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK STØTTE 

Data 

 

Borgerne er delvis tilfredse med den hjælp, de modtager, og med kvaliteten af hjælpen. 
To borgere giver udtryk for, at de får tilstrækkelig hjælp. Begge borgere oplever, at det er 
genkendelige medarbejdere, som kender til deres ønsker og behov for hjælp, og som over-
holder aftaler. Begge borgere er trygge ved hjælpen. En borger oplever ikke at få den 
tilstrækkelige hjælp. Borger udtrykker, at det ikke er alle medarbejdere, som kender til 
borgerens sygdom og deraf svingende funktionsniveau. Dette betyder, at borgeren ikke al-
tid får den hjælp, som borgeren har brug for, og dermed oplever borgeren at blive begræn-
set, fx i sin mobilitet. Hjælpen leveres af forskellige medarbejdere, og borgeren savner 
kontinuitet i hjælpen. Ligeledes udtrykker borgeren et stort tidspænd i leveringen af mor-
genhjælpen på flere timer.  

Alle borgere udtrykker tilfredshed med rengøringsstandarden i boligen.   

Medarbejderne redegør for, at planlægningen tager afsæt i de tilstedeværende ressourcer. 
Der er dagligt fælles morgenmøde med planlægning og fordeling af opgaver og ressourcer. 
Medarbejderen udtrykker, at det ikke i tilstrækkelig grad er muligt at tage hensyn til bor-
gernes kompetencebehov, da de oplever for få faglige og kompetente medarbejdere i det 
daglige indmøde. Ligeledes er det vanskeligt at planlægge opgaverne og tilgodese borger-
nes ønsker og sikre kontinuitet i opgaveløsningen. Medarbejderne redegør for, at de helt 
generelt oplever manglende tid og kvalitet i opgaveløsningen, og de udtrykker en stor usik-
kerhed og risiko for, at der ikke foretages relevante observationer og bliver givet relevante 
tilbagemeldinger. Medarbejderne begrunder og understøtter ovenstående med flere kon-
krete eksempler.  

Medarbejderne redegør for, at de oplever manglende muligheder for opfølgning i hverda-
gen.  

Medarbejderen savner et dagligt formiddagsmøde, hvor de har mulighed for at kunne briefe 
og hjælpe hinanden med dagens opgaver. Opfølgning på borgernes tilstandsændringer sker 
i en løbende dialog i hverdagen, og medarbejderne udtrykker et behov for et formaliseret 
mødeforum, hvor der kan sikres opfølgning på borgernes helbredsmæssige problemstillin-
ger.  

Der er ugentligt triagemøde med borgergennemgang og med sygeplejerske som tovholder, 
men oplevelsen er, at møderne i mindre grad giver mulighed for drøftelser om de enkelte 
borgere.      

Medarbejderne arbejder med hverdagsrehabilitering, og de tilkendegiver, at de samarbej-
der med borgerne omkring opgaverne for at bevare borgernes funktionsniveau.   

 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen er mindre tilfredsstillende og på flere områder kun delvist lever 
op til gældende lovgivning og retningslinjer på området. Dokumentationen har flere væsentlige mangler 
i opfyldelsen, som vil kræve en fokuseret og målrettet indsats at udbedre. Det er ligeledes tilsynets 
vurdering, at medarbejderne ikke i tilstrækkeligt omfang har kendskab til arbejdsgange for dokumenta-
tionspraksis. Dokumentationen fungerer i nogen grad som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 
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Borgerne fremstår soignerede, svarende til egen habitus. Der er en hygiejnemæssig for-
svarlig standard i boligerne, dog observeres der en snavset kørestol og en kraftig lugt af 
urin i en bolig. Der er taget hånd om observerbare fysiske, psykiske, mentale og sociale 
risici. 

3.4 HVERDAGSLIV 

Data 

 

Mad og måltid  

Borgerne er generelt meget tilfredse med maden, dog finder en borger, at maden ikke altid 
er lige spændende. Borgerne vælger selv, hvor de spiser. Alle borgere spiser alle måltider 
i den fælles spisestue. En borger er nyindflyttet og har endnu ikke fået etableret sociale 
kontakter, men borgeren glæder sig til at lære andre borgere bedre at kende.  

Medarbejderne redegør for, at de deltager under måltidet og har fokus på ro, hygge og 
dialog under måltidet. Medarbejderne udtrykker, at opgaverne ikke planlægges på forhånd, 
men at de hjælper hinanden og fordeler opgaverne imellem sig.   

Der er en ernæringskonsulent i hver afdeling, som er ansvarlig for madbestilling, og for at 
borgerne vejes en gang månedligt. Sygeplejerske og ergoterapeut inddrages efter behov, 
og diætisten foretager ernæringsscreening hos borgere med vægttab samt sikrer opfølgning 
hver tredje måned med ny screening.   

    

Selvbestemmelse og medindflydelse 

To borgere udtrykker, at de selv bestemmer i hverdagen, og at de bliver behandlet respekt-
fuldt, og begge borgere tilkendegiver, at de har indflydelse på hverdagslivet i forhold til 
aktiviteter og dagligdagen. Tredje borger oplever ikke at have indflydelse på sin døgnrytme 
og til levering af hjælpen, herunder at aftenhjælpen er ufleksibel. Hvis borger udtrykker 
et ønske til ændringer i tidspunkt for aftenhjælpen, bliver det ikke imødekommet.  

Medarbejderne redegør for, hvordan de sikrer borgerne indflydelse og selvbestemmelse ved 
løbende at spørge ind til borgernes ønsker, og at de respekterer borgernes valg, fx til del-
tagelse i aktiviteter. Sygeplejerske og social- og sundhedsassistent afholder indflytnings-
samtale med borgerne og deres pårørende. Der er ligeledes hjemmebesøg inden indflytning 
for at lære borgerne bedre at kende.  

 

Kommunikation og adfærd 

To borgere er meget tilfredse med medarbejderne, og de oplever en god kommunikation 
og respektfuld adfærd, hvor medarbejderne er flinke og taler ordentligt. En borger oplever, 
at ikke alle medarbejdere udviser en respektfuld adfærd. Borgeren oplever at blive tiltalt 
i en kommanderende tone, og borgeren tilkendegiver, at der er medarbejdere, som åbner 
døren på klem og råber ind, at borgeren kan gøre sig klar til at komme i seng.   

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er meget tilfredse med kvaliteten af den personlige pleje og 
praktiske støtte, dog er en borger ikke tilfreds med hjælpen og kvaliteten af hjælpen.  

Det er tilsynets vurdering, at hjælpen til pleje og omsorgsydelser er mindre tilfredsstillende. Medarbej-
derne redegør for pleje og omsorg til borgerne, men det er tilsynets vurdering, at der ikke i tilstrække-
ligt omfang tages hensyn til borgernes behov for kontinuitet og kompetencebehov. Det er ligeledes til-
synets vurdering, at der ikke er systematisk opfølgning på borgernes tilstandsændringer samt på sund-
hedsfremmende og forebyggende indsatser. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne arbejder ud 
fra en rehabiliterende tilgang.  

Det er vurderingen, at der generelt er en tilfredsstillende rengøringsstandard i boliger og på hjælpemid-
ler, men der er i en bolig observeret et snavset hjælpemiddel og en kraftig lugt af urin.    
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Medarbejderne redegør for, at kommunikation og adfærd er på borgernes præmisser, hvor 
de vægter respekten og ordentligheden i dialogen. De har fokus på den individuelle tilgang 
og på at give sig tid og være nærværende. Medarbejderne oplever, at der ikke er fuld 
åbenhed og tillid til hinanden i medarbejdergruppen til at give hinanden feedback, men de 
udtrykker, at den gode tone drøftes på personalemøder.   

Tilsynet observerer under rundgang en respektfuld og anerkendende kommunikation og ad-
færd og en rolig stemning på fællesarealer.  

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data 

 

Plejecentret er organiseret med centerleder og gruppeleder. Medarbejdergruppen er sam-
mensat af social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker, pædagog samt en ufaglært 
medarbejder, som har mange års erfaring fra området.  Der er tilknyttet et fast team af 
ufaglærte afløsere, hvor flere skal videre i sundhedsuddannelse. Derudover samarbejdes 
der med kommunens specialister, som fx terapeuter, diætist, demenskonsulent og demens 
task force.  

Leder oplyser, at det har været svært at rekruttere afløsere i ferieperioden, og vagtdæk-
ningen er blevet løst ved, at de faste medarbejdere har taget ekstra vagter.     

Der arbejdes med at få et samlet overblik over medarbejdernes kompetencer, og plejecen-
tret er i proces med at kompetencescreene alle medarbejdere.   

Medarbejderne redegør for, at der ikke er løbende kompetenceudvikling. De oplever, at 
der mangler mødefora til faglig sparring og udvikling. Medarbejderne udtrykker, at der kun 
i mindre grad er samarbejde på tværs af de tre afdelinger i hverdagen, og de begrunder 
blandt andet dette med, at de ikke har kendskab til hinandens kompetencer. I de enkelte 
afdelinger oplever medarbejderne, at de mangler formaliseret mødefora både i forhold til 
at kunne briefe og hjælpe hinanden med dagens opgaver, men også til at sikre opfølgning 
på borgernes helbredsmæssige problemstillinger. Der afholdes ugentligt triagemøde med 
sygeplejerske, men oplevelsen er, at møderne i mindre grad giver mulighed for faglig spar-
ring og vidensdeling om de enkelte borgere.    

Der arbejdes i mindre grad med delegering af opgaver. Sygeplejersken begrunder dette 
med, at der mangler tid til oplæring af medarbejderne og også, at sygeplejersken selv har 
et behov for kompetenceudvikling for at kunne varetage opgaven ansvarligt, da sygeplejer-
sken fx mangler kompetencer inden for komplekse opgaver. Medarbejderne udtrykker et 
behov for kompetenceudvikling og undervisning i faglige temaer, fx hygiejniske principper.  

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er meget tilfredse med mad og måltider, og vurderingen er, at 
medarbejderne kan redegøre for, hvordan de skaber hyggelige rammer for måltidet og for, hvordan der 
sker opfølgning på borgernes ernæringstilstand.  Det er dog vurderingen, at organiseringen og rammerne 
for måltidet kan styrkes.   

Tilsynet vurderer, at borgerne på tilfredsstillende vis har indflydelse og selvbestemmelse over eget liv og 
hverdag, men at det er mindre tilfredsstillende, at en borger i mindre grad oplever at have indflydelse. 
Medarbejderne redegør fagligt for adfærd og kommunikation i mødet med borgerne.  

Borgerne er generelt meget tilfredse med medarbejderne og for kommunikationen og kontakten til med-
arbejderne, men en borger oplever medarbejdere, som ikke udviser en respektfuld kommunikation 

Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd generelt er kendetegnet ved at være respektfuld og an-
erkendende.  
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3.6 OBSERVATIONSSTUDIE AF MÅLTIDET 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data 

Kommunikation Borgeren mødes med venlighed og respekt. Stemningen er rolig og behagelig. Der små-
snakkes i det omfang, borgerne kan rumme dette, og der er en god dialog ved bordene. 
Der snakkes fx om maden og om en borgers tidligere liv. Flere borgere bliver siddende, 
efter de er færdige med måltidet og taler med medarbejderne.  

Selvbestemmelse 
dog medindflydelse 

Observation af middagsmåltidet  

For nogle borgere er maden smurt og portionsanrettet, mens andre borgere får serve-
ret maden på et fad på bordet. Nogle borgere vælger selv fra fadet, mens andre bor-
gere guides til at vælge. En borger har svært ved at finde ro ved bordet og søger væk 
fra bordet. En medarbejder forsøger med en værdig tilgang at hjælpe borgeren med 
at finde ro, og borgerne kommer tilbage til bordet. Der står drikkevarer i kander på 
bordet, så borgerne selv kan vælge. Borgerne spørges ind til, om de ønsker mere mad 
og drikke.  

Rehabilitering Observation af middagsmåltidet  

Borgernes ressourcer inddrages i det omfang, det kan lade sig gøre i forhold til deres 
fysiske og kognitive formåen. En borger hjælpes på respektfuld vis med at indtage 
maden. De øvrige borgere har ressourcer til selv at indtage maden. En borger motiveres 
af en medarbejder til at indtage drikkelse.    

Organisering af ar-
bejdet 

Observation af middagsmåltidet  

Maden er smurt, inden måltidet starter, og bordet er dækket med drikkevarer og ser-
vice. Borgerne ankommer selv eller sammen med medarbejdere til spisestuen, mens 
en borger, som er ankommet, har fået serveret sin mad og er begyndt at spise. Måltidet 
er ved start og periodevis uroligt. Alle medarbejdere går rundt for at hjælpe med udskæring 
af maden og servering af drikkelse. Borgerne er fordelt ved tre borde, og alle borgerne sidder 
med stor afstand til hinanden. Efter hjælpen med servering og udskæring sætter medarbej-
derne sig ved de respektive borde. Medarbejderne forlader flere gange bordet for at hente 
ting, og flere gange opstår der unødige forstyrrelser af øvrige medarbejdere, som henvender 
sig til andre medarbejdere i spisestuen med spørgsmål. Ligeledes må en medarbejder, på 
grund af afstanden til borgeren ved bordet, rejse sig for at hjælpe borgeren med at skære 
maden ud.  

Det observeres, at en medarbejder henter sin iPad for at læse, mens der fortsat sidder bor-
gere ved bordet, som stadigvæk spiser. 

Tilsynets vurdering 

Det er tilsynets vurdering, at ledelsen på tilfredsstillende vis arbejder på at sikre, at de nødvendige 
medarbejderkompetencer er til stede på plejecentret. Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbej-
derne ikke oplever at besidde de nødvendige kompetencer samt muligheder for kompetenceudvikling, og 
at der er et behov for løbende at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne.  

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne under medarbejderinterviewet i varierende grad 
virker engagerede og ansvarlige, samt at medarbejdernes refleksionsniveau er fagligt svagt.  
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Tilsynets samlede vurdering 

Tilsynet vurderer, at kommunikationen under måltidet er præget af respekt og anerkendelse. Det er tilsynets 
vurdering, at hjælpen udføres med udgangspunkt i borgernes selvbestemmelsesret og den rehabiliterende 
tilgang. 

Tilsynet vurderer, at der mangler aftaler for rolle og ansvarsfordeling, og at måltidet afvikles med unødige 
forstyrrelser.   
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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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