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Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

Tilsynet er altid udtryk for et øje-
bliksbillede og skal derfor vurderes 
ud fra dette. 

Forord 

 

 

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

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

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. Vurderingsskala findes sidst i rapporten. 

 

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

 

På bagsiden findes information 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 
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1. GENERELLE OPLYSNINGERNET 

 

Oplysninger om demensenhederne og tilsynet 

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

Leder: Shannet Jakobsen 

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven 

Antal boliger:  16 boliger Engbo, 18 boliger Solkrogen, heraf en bolig til aflastning 

Dato for tilsynsbesøg: Den 8. november 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder af demensenhederne og en sygeplejerske 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med demensenhedernes leder 

• Tilsynsbesøg hos fire borgere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentationen, jf. Serviceloven for fire borgere 
 

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

 

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

Tilsynsførende: 

Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 

 

 

  



UANMELDT TILSYN NOVEMBER 2022 DEMENSENHEDERNE SOLKROGEN OG ENGBO EGEDAL KOMMUNE 

 

 

 
4 

2. UANMELDT TILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Egedal Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Demensenhederne Solkrogen og 
Engbo. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er 
indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. 

 

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Demensenhederne Solkrogen og Engbo samlet udgør en meget 
velfungerende demensenhed, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for 
borgerne. Vurderingen er, at demensenhederne lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og ved-
tagne serviceniveau, dog er der enkelte mangler i journalføringen.  

Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager på demensenhederne, leveres 
med en meget høj faglig kvalitet, herunder at der er fokus på sundhedsfremmende og hverdagsrehabilite-
rende tilgange, hvor indsatserne systematisk er målrettet borgere med demenssygdomme og andre kognitive 
problemstillinger. 

Tilsynets vurderer, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at 
hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser. Medarbejderne kan på relevant vis reflek-
tere over, hvordan de arbejder metodisk med kerneopgaven, tilpasset målgruppen. Borgerne kan, grundet 
kognitiv svækkelse, generelt ikke svare relevant under tilsynets interviews, men de fremstår veltilpasse, 
svarende til beskrevne habitus. 

Ledelsen redegør for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den 
samlede kvalitet, fx fortsat udvikling af dokumentationspraksis og deltagelse i projekter under Demensrej-
seholdet. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på demensen-
hederne:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Dokumentation 

Tilsynet bemærker, at der er enkelte mangler i 
journalføringen i forhold til: 

• At der er enkelte helbredsoplysninger, 
der ikke er opdaterede. 

• At der i besøgsplanerne mangler enkelte 
beskrivelser af indsatsen i nattevagten. 

• At der i enkelte tilfælde er anført medi-
cinske præparater i besøgsplanen. 

• At der hos de borgere, hvor der ikke er 
dokumentation for HLR, ikke ses doku-
mentation for, om der har været talt med 
borger/pårørende. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen fastholder den igang-
værende proces med fokus på dokumentationsprak-
sis, samt at der er fyldestgørende dokumentation for 
HLR. 
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2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Leder redegør for, at det siden sidste tilsyn har været prioriteret, at det autoriserede personale, primært 
assistenter og sygeplejersker, er ansvarlige for dokumentationen, hvor de nu er ved at inddrage kontakt-
personer mere i dokumentationspraksis, så borgernes kontaktpersoner får et større ansvar i forhold til 
funktionstilstande, besøgsplaner og socialpædagogiske handleplaner. Der er fast praksis for, at alle jour-
naler bliver gennemgået/opdateret to gange årligt. Demens taskforce er inddraget i forhold til socialpæ-
dagogiske handleplaner, og målet er, at der bliver udarbejdet socialpædagogisk handleplan på alle bor-
gere, men aktuelt sker der en prioritering i forhold til kompleksiteten i opgaveløsningen hos den enkelte 
borger. 

Leder oplyser, at der generelt er tilgang af forholdsvis yngre borgere med demens, både til demensenhe-
derne og i demensdagscentret. 

Overordnet er der i kommunen arbejdet med at revitalisere demensindsatsen, og aktuelt er der en ar-
bejdsgruppe, der ser på, hvordan den socialpædagogiske handleplan kan ses som et analyseværktøj med 
besøgsplanen som handleanvisende for indsatsen. Der arbejdes systematisk med tværfaglige borgerkon-
ferencer med fast supervision. Tilgangen til demensindsatsen tager afsæt i Tom Kitwoods teorier og me-
toder, og Marte Meo indgår som værktøj i daglig praksis, hvor der altid er et forløb i hver afdeling. 

Begge demensenheder skal flytte til nyt center i 2023, og der er igangsat processer i forhold til bor-
gere/pårørende og medarbejdere. 

Demensenheden er ved at afslutte Demensrejseholdets projekt ”værktøjskasse”, hvor indsatserne fast-
holdes, blandt andet pårørendegrupper. Derudover er et nyt projekt i Demensrejseholdet igangsat, hvor 
fokus er nedbringelse af antipsykotisk medicin.  

Leder oplyser, at de har haft en enkelt pårørende, der løbende har skrevet klager, som er håndteret i 
dialog med alle involverede parter. 

Opfølgning på sidste tilsyn 

Ledelsen redegør for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af 
den samlede kvalitet, fx fortsat udvikling af dokumentationspraksis og deltagelse i projekter under De-
mensrejseholdet. 

2.4 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår enhederne en score fra 1 til 5, hvor 5 er den 
bedste. En grafisk figur indikerer, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. Jo flere 
høje scorer, tilbuddet opnår, jo større bliver figuren, og dermed kvaliteten.  

Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 
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2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 4 

Tilsynet vurderer, at demensenhederne i høj grad lever op til indikatorerne. 

 

Gennemgang af dokumentation 

Dokumentationen fremstår med en høj faglig og professionel standard med få 
mangler. På alle borgere er der generelle oplysninger med helbredsoplysninger, 
ressourcer, mestring og motivation og livshistorie, fraset at der mangler enkelte 
opdateringer i helbredsoplysninger. Funktionstilstande er udfyldt på alle bor-
gere, hvor borgernes ønsker og mål er beskrevet, dog mangler der på en borger 
en enkelt funktionstilstand. Borgernes behov for pleje og omsorg er beskrevet 
handlevejledende i besøgsplanen, dog mangler der på to borgere beskrivelser af 
hjælpen i nattevagten. Ligeledes er der på tre af borgerne udfyldt socialpæda-
gogiske handleplaner. Der er lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive ud-
fordringer, og hvorledes der støttes op om disse samt særlige opmærksomheds-
punkter. Der ses relevante målinger, fx vægt, fald registrering og triagering. For 
de borgere, der har taget stilling til HLR, ses dette dokumenteret. Hos de bor-
gere, hvor der ikke ses dokumentation for HLR, ses det ikke, om der har været 
talt med borger/pårørende om emnet. 

 

 

 

1

2

3

4

5
Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv

Kommunikation og adfærd
Selvbestemmelse og

medinflydelse

Kompetence og udvikling

Fysiske rammer
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Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet 
med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Der er en 
klar ansvarsfordeling, og aktuelt er der en proces i gang, hvor der bliver lagt et 
større ansvar ud til social- og sundhedshjælperne. Medarbejderne redegør for, 
at der løbende dokumenteres i besøgsplanen, og tilstande tilrettes, fx på bor-
gerkonferencer, og når der ellers er ændringer. Derudover er der to gange årligt 
afsat tid til gennemgang af journalen.  

Medarbejderne kender og følger GDPR-regler, og de giver konkrete eksempler 
på, hvordan de overholder reglerne. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at demensenhederne i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

 

Interview med borgere 

De udvalgte borgere kan, grundet deres kognitive funktionsniveau, kun i meget 
begrænset omfang besvare spørgsmål under interviews. Alle borgere fremstår 
veltilpasse, svarende til den beskrevne habitus. De fleste af borgerne har en 
oplevelse af, at de ikke får hjælp til noget, og at de klarer det meste selv, og 
en borger er mest optaget af at få udleveret cigaretter. Borgerne opleves at 
være trygge ved hjælpen.  

 

Observation 

Borgerne er velsoignerede, svarende til habitus, og der er en hygiejnemæssig 
forsvarlig standard i boliger, og hjælpemidler er rengjorte. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for pleje og omsorg til borgerne samt 
for den sundhedsfremmende og forebyggende tilgang og for tilgangen til borgere 
med demenssygdomme. I en afdeling fremgår det samlede overblik over bor-
gerne på en elektronisk overblikstavle, hvor denne ikke er implementeret endnu 
i en anden afdeling. Der arbejdes med kontaktpersonsystem, og ved indmøde 
planlægges dagens opgaver med afsæt i kompetencer og relationer, samt hvor-
dan borgernes tilstand er på dagen. Dog er der borgere, der altid får hjælp af 
en af de faste medarbejdere. Ud over de borgernære opgaver planlægges det 
også, fx hvem der er måltidværter, medicinansvarlige og aktivitetsansvarlige. I 
forhold til demensindsatsen arbejdes der målrettet og systematisk med Tom 
Kitwoods teori og metode, og Marte Meo er et fast værktøj i daglig praksis. Bor-
gerne triageres, og der er faste principper for opfølgning. Alle borgere gennem-
gås en gang om ugen af sygeplejersken og assistenterne. Den daglige opfølgning 
sker i hver vagt. Rehabilitering indgår som en integreret del i de daglige opgaver, 
hvor borgerne støttes og guides i selv at være deltagende i forhold til, hvad de 
rummer på dagen. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at demensenhederne i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

 

Aktiviteter  

Interview med borgere 

I begge afdelinger ses der mange borgere, der opholder sig på fællesarealerne, 
hvor de fx ser tv, drikker formiddagskaffe eller hygger med medarbejderne.  
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I begge afdelinger bemærkes en stille og rolig stemning. På opslagstavler ses der 
billeder fra flere forskellige aktiviteter, hvor borgere og medarbejdere deltager. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at der i begge afdelinger er en medar-
bejder, der er ansvarlig for fælles aktiviteter. I den ene afdeling er en medar-
bejder taget ud til aktiviteter en dag om ugen, og i begge afdelinger er der 
dagligt en aktivitetsansvarlig. Begge afdelinger har samarbejde med frivillige, 
blandt andet cykelpiloter. 

 

Mad og måltid 

Interview med borgere 

Borgernes spontane svar er, at de er tilfredse med mad og måltider, hvor en 
borger dog synes, at der er for meget søbemad. Alle borgerne spiser de fleste 
måltider i fællesskabet. 

 

Interview med medarbejde 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvordan de arbejder med at 
skabe gode måltider for borgerne med deltagelse og pædagogiske måltider. Der 
arbejdes med måltidsværter og bordplan, som er dynamisk i forhold til at mat-
che borgerne - også i forhold til, at borgerne skærmes efter behov. Medarbej-
derne hjælper de borgere, som har behov for det, og de sørger for at skabe ro, 
god stemning og dialog ved bordet.   

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at demensenhederne i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

 

Interview med borgere 

Indtrykket er, at borgerne er meget tilfredse med medarbejderne, men ingen af 
borgerne kan forholde sig til omgangstone og adfærd, eller hvorvidt medarbej-
derne udviser respekt for deres privatliv. 

  

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at de i forhold til kommunikation og ad-
færd vægter en individuel tilgang, hvor de har fokus på borgernes ønsker og på 
at få skabt en tillidsfuld relation, så borgerne kan føle sig trygge. Ligeledes har 
medarbejderne fokus på at møde borgerne positivt og med et godt humør. Med-
arbejderne er opmærksomme på, at de indbyrdes har en god kommunikation, 
samt at Marte Meo forløb understøtter den respektfulde og anerkendende kom-
munikation. Medarbejderne tilkendegiver, at de har indbyrdes fokus på om-
gangstonen, og at de har tillid til at drøfte brud på omgangstonen indbyrdes, 
hvor der er en aftale om at gå til den person, det vedrører og at være nysgerrig. 
Der er tillid i gruppen til konstruktiv feedback. Der er fast praksis for at runde 
vagten med fælles refleksion over, hvordan vagten er gået. 

 

Observation 

Ved observation af mødet mellem borgere og medarbejdere bemærkes det, at 
borgerne tager meget positivt imod medarbejderne, samt at medarbejderne 
henvender sig respektfuldt til borgerne. Samtidig bemærkes det, at under inter-
view med medarbejderne omtales borgerne anerkendende og respektfuldt. 
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Tema 5: 

Selvbestemmelse 
og indflydelse 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at demensenhederne i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

 

Interview med borgere 

Borgerne kan kun i begrænset omfang svare for sig på dette spørgsmål, dog ud-
trykker en borger, at det er borgeren, der bestemmer i lejligheden. En anden 
borger er tilfreds med at bo på plejecentret, og borgeren siger samtidigt, at det 
jo kun er midlertidigt, uagtet at borgeren bor permanent på plejecentret. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan borgerne har medbestemmelse 
og medindflydelse, og at de arbejder med afsæt i borgernes livshistorie, som de 
pårørende motiveres til at bidrage med, fx ved indflytningssamtalen.  

Medarbejderne udtrykker, at afsættet for hjælpen er borgernes behov, herun-
der at der er dialog med evt. pårørende. Dialogen om stillingtagen til HLR og 
den sidste tid tages op ved indflytning.  

Tema 6: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at demensenhederne i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

 

Interview med leder 

Leder redegør for, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, og den 
består af en sygeplejerske i hver afdeling og af en tværfaglig medarbejder-
gruppe med social-og sundhedsuddannede medarbejdere, pædagoger og husas-
sistenter. Aktuelt er alle stillinger besat med faglærte medarbejdere. Demen-
senheden har et fast samarbejde med ét vikarbureau. I forbindelse med den 
forestående flytning til nyt center er der indgået aftale om fast timetal, så det 
er de samme vikarer, der er i spil. I forhold til delegerede opgaver anvendes der 
kompetenceprofil og kompetencekort. I 2023 er det planlagt, at en medarbejder 
skal på diplomuddannelse i palliation. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. 
Der er fast supervision ved alle borgerkonferencer. Derudover er der mulighed 
for tværfaglig sparring i de forskellige mødefora, og ligeledes er der vidensdeling 
i tilknytning til de borgernære opgaver. Deltagelse i projekter under Demens-
rejseholdet er et bidrag til at understøtte og udvikle den faglige viden i forhold 
til indsatser til borgerne med demenssygdomme, og på samme måde bidrager 
Marte Meo forløb til både personlig og faglig udvikling. Demensenhederne har et 
tæt samarbejde med kommunens demens taskforce, såvel i mødefora som indi-
viduelt hos konkrete borgere. 

Tema 7  

Fysiske rammer  

 

Score: 5 

Tilsynet vurderer, at demensenhederne i meget høj grad lever op til indikato-
rerne. 

 

Interview med borgere  

En af borgerne tilkendegiver, at lejligheden er lille, og borgeren ønsker sig et 
værelse mere. En anden borger synes, at lejligheden er meget tom.  
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Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør for, at de to afdelinger er forskelligt indrettede, men 
fælles er, at der er meget begrænset administrativ plads. Medarbejderne ser 
frem til flytningen til et nyt center. 

 

Observation 

Overordnet er indretningen og udnyttelsen af de fysiske rammer hensigtsmæssig 
og under hensyntagen til borgerne, hvor der er fokus på, at enhederne fremstår 
med et indbydende og hjemligt/hyggeligt miljø. Der er rent, pænt og ryddeligt 
på fællesarealer. 

I begge enheder ses borgere, som opholder sig på fællesarealerne, hvor de enten 
alene eller sammen med medarbejdere har gang i sociale aktiviteter.  

Tema 8:  

Selvvalgt tema: 

Faldforebyggelse 

Forebyggelse af 
ernæringsproble-
mer 

 

 

Begge temaer implementeres i 2023, og er derfor ikke blevet scoret. 

  

Faldforebyggelse 

Interview med leder 

Leder redegør for, at der arbejdes systematisk med faldregistrering.  Alle fald 
registreres og indberettes som UTH. Forflytningsvejleder involveres, hvor det 
er relevant, og der iværksættes evt. forebyggende indsatser i forhold til æn-
dringer i funktionsevne. 

 

Interview med medarbejderne 

Der er ikke spurgt ind til dette tema i medarbejdergruppen. 

 

Forebyggelse af ernæringsproblemer 

Interview med leder 

Leder redegør for, at der arbejdes systematisk med opfølgning på borgernes 
ernæringsmæssige tilstand. Alle borgere vejes systematisk hver måned og ef-
ter behov. I hver afdeling er der en ernæringsressourceperson, som har møde 
med en diætist hver måned, hvor der følges op på vægt hos alle borgerne. Der-
udover er der generelt fokus på ernæring, blandt andet med workshops i ernæ-
rings- og dysfagiproblemstillinger.  

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør reflekteret for, at der følges systematisk op på borger-
nes ernæringsmæssige tilstand, og at alle borgere bliver vejet en gang om må-
neden, eller hyppigere ved behov. Uhensigtsmæssige vægtændringer tages op 
tværfagligt, og afdelingens ernæringsressourceperson har månedlig gennem-
gang af borgere med kommunens diætist. 
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2.6 VURDERINGSSKEMA 

I tilsynene anvender BDO følgende bedømmelsesskala: 

VURDERING  VURDERINGSGRUNDLAG 

SCORE: 5 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget høj grad opfyldt 

• Der er ingen eller få mindre væsentlige mangler i opfyldelsen 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til alle borgere med ingen eller få mindre 
væsentlige mangler 

• Tilsynet har ingen anbefalinger  

• Der kan forekomme enkelte udviklingspunkter, som drøftes ved tilbagemel-
dingen og noteres som bemærkning i rapporten 

 

SCORE: 4 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i høj grad opfyldt 

• Der er få mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mindre 
indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne 

• Størstedelen af indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

SCORE: 3 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i middel grad opfyldt 

• Der er en del mangler i opfyldelsen, som vil kunne afhjælpes ved en mål-
rettet indsats 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til en del af borgerne 

• En del af elementer i indikatorerne i temaet er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger 
 

SCORE: 2 

 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i lav grad opfyldt 

• Der er flere og/eller væsentlige mangler i opfyldelsen, med betydning for 
borgernes sikkerhed eller autonomi, som vil kræve en betydelig og målret-
tet indsats for at kunne afhjælpes 

• Indikatorerne er opfyldt i forhold til få af borgerne 

• Få af elementer i indikatorerne er opfyldt 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger  

 

Det samlede tilsynsresultat kan følges op af kontakt til forvaltningen. 
 

SCORE: 1 

 

 

 

 
 

Indikatorerne er i meget lav grad opfyldt 

• Omfattende mangler i opfyldelsen, som vil kræve en radikal indsats for at 
afhjælpes 

• Indikatorer i temaet er opfyldt for få eller ingen af borgerne 

• Der er fare for borgernes sikkerhed og autonomi i en sådan grad, at det er 
nødvendigt omgående at gribe ind 

• Tilsynet har en eller flere anbefalinger. 

 

Det samlede tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen.  
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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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