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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 plejecentret og tilsynet 

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

Leder: Lena Bang Christoffersen 

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven 

Antal boliger: 41 plejeboliger   

Dato for tilsynsbesøg: Den 27. oktober 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Leder og gruppeleder 

 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets ledelse 

• Tilsynsbesøg hos fire borgere  

• Gruppeinterview med fire medarbejdere  

• Gennemgang af dokumentation, 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: 

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 

Senior Consultant Michela Nygaard, socialrådgiver. 
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2. UANMELDT TILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Egedal Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Plejecenter Damgårdsparken. 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 Plejecenter Damgårdsparken er et plejecenter med engagerede 
medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at plejecentret delvist 
lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Det er vurderingen, at jour-
nalføringen har mangler, som vil kræve en fortsat målrettet indsats, og ligeledes vurderes det i mindre grad 
tilfredsstillende, at der er et eksempel på, at plejecentret ikke overholder almindelig datasikkerhed og 
borgernes retssikkerhed.  

Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager på plejecentret, leveres med en 
god faglig kvalitet, herunder at der er fokus på en sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsats. 
Det er dog vurderingen, at en borger er mindre tilfreds med kvaliteten af rengøringen i boligen og af bor-
gerens hjælpemiddel. Der ses ved besøg i en anden borgers bolig et snavset hjælpemiddel.   

Tilsynets vurdering er, at der generelt er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, 
at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser. Det er dog vurderingen, at ikke alle 
medarbejdere udviser en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne og ligeledes, at borgernes ind-
flydelse og medbestemmelse ikke altid sikres.  

Borgerne er meget tilfredse med de tilbudte aktiviteter, og de er ligeledes generelt meget tilfredse med 
mad og måltider.   

Medarbejderne kan på relevant vis reflektere over, hvordan de arbejder metodisk med kerneopgaven, sund-
hedsfremmende indsatser og rehabilitering som en integreret del i opgaveløsningen. 

Det er vurderingen at borgerne er tilfredse med de fysiske rammer, men at medarbejderne oplever udfor-
dringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt manglende 
muligheder for at kunne trække sig tilbage ved samtaler med personfølsomt indhold.   

Leder redegør for, at der vedrørende de givne anbefalinger ved sidste tilsyn blev udarbejdet en handleplan, 
som der målrettet har været arbejdet med, og hvor der har været systematisk opfølgning. Derudover rede-
gør leder for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede 
kvalitet, fx systematisk triagering og faglig kompetenceudvikling.   

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på plejecentret:  

Bemærkninger   Anbefalinger 

Dokumentation  

Tilsynet bemærker vedrørende dokumentationen, 
at: 

• De generelle oplysninger kan hos en bor-
ger udfoldes yderligere. 

• At helbredsoplysninger i et tilfælde ikke 
er opdateret.   

• At funktionsevnetilstande i tre tilfælde 
generelt mangler faglige vurderinger, og i 
et tilfælde mangler der beskrivelse af 
borgers mål og ønsker.   

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen har fokus på at sikre 
en fyldestgørende og opdateret dokumentation med 
generelle oplysninger, helbredsoplysninger og funkti-
onsevnevurderinger med faglige vurderinger og be-
grundelse for indsats samt borgers ønsker og mål. Til-
synet anbefaler ligeledes, at besøgsplaner indehol-
der handlevejledende beskrivelser af hjælpen igen-
nem døgnet.  
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• En besøgsplan er kun delvist udfyldt, og i 
to tilfælde mangler der beskrivelser af 
borgers kognitive udfordringer og behovet 
for hjælp og støtte. 

 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne udtrykker 
et behov for, at der planlægges med tid til opda-
tering af dokumentationen.   

 

Tilsynet bemærker, at en medicinliste med bor-
gernavne ligger synlig og tilgængelig på medicin-
bord på et fællesareal. 

 
 
 

 
 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medar-
bejderne planlægger og sikrer rammer til dokumen-
tationsopgaven.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medarbej-
derne efterlever gældende retningslinjer for datasik-
kerhed og opbevaring af personfølsomme oplysnin-
ger. 

Pleje, omsorg og praktisk støtte  

Tilsynet bemærker en borger, som tilkendegiver 
mindre tilfredshed med rengøringen i forhold til 
kvaliteten, samt at rengøringspersonalet ikke er 
tilstrækkeligt påpasselige med borgerens private 
ting i boligen, og at borgerens rollator ikke bliver 
rengjort.   

 

Tilsynet bemærker, ved besøg i en borgers bolig 
et snavset hjælpemiddel.   

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen hos den konkrete bor-
ger følger op og sikrer forventningsafstemning med 
borgeren omkring opgaveløsningen og tilfredsstil-
lende renholdelse af hjælpemidler. 

 
 

 

Tilsynet anbefaler, at der sikres rengjorte hjælpe-
midler. 

Kommunikation og adfærd 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder under in-
terview fraviger en anerkendende tilgang i omta-
len af borgerne.  

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen drøfter professionel 
kommunikation og adfærd med medarbejderne, og   
at de arbejder med kulturen omkring tilgang og re-
spektfuld adfærd.   

Selvbestemmelse og indflydelse 

Tilsynet bemærker, ved besøg hos en borger, en 
situation, hvor borgerens selvbestemmelsesret 
ikke imødekommes ved ikke i tilstrækkelig grad at 
inddrage borgeren i beslutninger, der vedrører 
borgerens private liv. 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen arbejder målrettet 
med kulturen for at sikre borgernes selvbestemmelse 
og indflydelse.  

Fysiske rammer 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne oplyser, at 
de fysiske rammer udfordrer brugen af hensigts-
mæssige arbejdsstillinger, samt at medarbej-
derne mangler rum, hvor de har mulighed for at 
trække sig tilbage og have samtaler omkring per-
sonfølsomt indhold.   

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medar-
bejderne drøfter overholdelse af hensigtsmæssige 
arbejdsstillinger, og ligeledes muligheder for at sikre 
overholdelse af tavshedspligten.   

2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Ledelsen redegør for, at det har været omstrukturering og en del udskiftning i medarbejdergruppen, men 
de oplever nu, at der er kommet ro i medarbejdergruppen og et styrket fokus på kerneopgaven. Pleje-
centeret har i forbindelse med omstruktureringen valgt at have en sygeplejerske ansat i stedet for to 
sygeplejersker som tidligere, hvilket leder oplever har skabt en bedre sammenhæng i opgaveløsningen.  
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Leder oplyser, at plejecenterets gruppeleder og sygeplejerske, som er ansat i barselsvikariat, arbejder 
med kvalitetssikringen af dokumentationen, og der arbejdes målrettet med at gøre medarbejderne for-
trolige med dokumentationen. Alle medarbejdere dokumenterer løbende, og de har fået undervisning i 
dokumentation af sygeplejersken. Det er ledelsens oplevelse, at medarbejderne er i en god proces.  

Plejecenteret har endvidere arbejdet målrettet med triagering, og de har fået elektroniske tavler. Hvert 
vagtlag afholder tavlemøder. Den strukturerede tilgang har, ifølge ledelsen, skabt bedre samarbejde på 
tværs af plejecenteret og sammenhæng i hverdagen. Det er fra centralt hold besluttet at tage afsæt i 
Tom Kitwoods teorier. Der afholdes aktuelt ikke borgerkonferencer, men der er i stedet for fokus på at 
få kompetenceudvikling og faglig sparring til medarbejderne. Der arbejdes kontinuerligt med fokus på 
borgernes selvbestemmelse og indflydelse. Fx serveres der måltider på fade ud fra borgernes individuelle 
behov.  

Ledelsen redegør for, at der ikke har været skriftlige klager det seneste år. Ledelsen uddyber, at der er 
fokus på tæt samarbejde og aftaler med de pårørende.   

Opfølgning på sidste tilsyn 

Leder redegør for, at der vedrørende de givne anbefalinger blev udarbejdet en handleplan, som der 
målrettet har været arbejdet med, og der har været systematisk opfølgning. Derudover redegør leder 
for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, 
fx systematisk triagering og faglig kompetenceudvikling.  

2.4 SCORE 

For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår centret 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. 

 

 

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv

Kommunikation og adfærd
Selvbestemmelse og

medinflydelse

Kompetence og udvikling

Fysiske rammer



UANMELDT TILSYN | 2022 PLEJECENTER DAMGÅRDSPARKEN EGEDAL KOMMUNE 

 

 

 
7 

2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 2 

Tilsynet vurderer, at plejecentret i lav grad lever op til indikatorerne. 

Det vurderes i mindre grad tilfredsstillende, at der er et eksempel på, at pleje-
centret ikke overholder almindelig datasikkerhed og borgernes retssikkerhed.  

 

Gennemgang af dokumentation 

Dokumentationen fremstår med en god faglig standard, men med mangler. På 
alle borgere er der generelle oplysninger med helbredsoplysninger, som i et til-
fælde mangler opdatering på enkelte områder. Ressourcer, mestring og motiva-
tion og livshistorie kan i et tilfælde foldes mere ud. Der er hos alle borgere 
oprettet funktionstilstande, som dog i tre tilfælde mangler faglige vurderinger. 
Tilstande indeholder borgerens ønsker og mål, fraset i et tilfælde. Borgernes 
behov for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i tre besøgsplaner, 
men er kun delvist udfyldt i en besøgsplan. Beskrivelser tager udgangspunkt i 
borgerens helhedssituation og ressourcer. Der er i to besøgsplaner lagt vægt på 
at beskrive borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der støttes op om 
disse samt særlige opmærksomhedspunkter, men dette mangler i to andre be-
søgsplaner. Der ses systematisk vægt på tre borgere, og en borger har fravalgt 
systematisk vejning. Der arbejdes ikke med elektronisk triagering, men borger-
nes triageres på tavle i et grupperum.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør fagligt for, hvordan de arbejder med dokumentationen, 
så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Der er klar ansvarsfordeling, 
og der er implementeret instrukser. Medarbejderne redegør for, at der løbende 
skal dokumenteres, men at dette ikke altid sker, og at de har et behov for, at 
der planlægges med tid til opgaven.    

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

 

Observation 

Tilsynet observerer, at der ligger en medicinliste med oplysninger om borgerne 
synlig og tilgængelig på et medicinbord på et fællesareal. 

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, herunder 
også i forhold til den praktiske støtte. Borgerne modtager relevante pleje- og 
omsorgsydelser, som svarer til deres behov. Borgerne udtrykker generelt til-
fredshed med de ydelser, de modtager, og med kvaliteten af ydelserne, dog 
udtrykker en borger, at leveringstiden på at få sit tøj retur fra vask kan være op 
til ti dage.   

Borgerne oplever, at deres ønsker og vaner i forhold til plejen imødekommes, 
og at de er trygge ved hjælpen.  
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Borgerne udtrykker, at de selv har mulighed for at være aktive i plejen. Generelt 
oplever borgerne kontinuitet i plejen, dog udtrykker en borger, at der også er 
en del vikarer, hvor borgeren er særlig glad for de faste medarbejdere.  

Borgerne udtrykker generelt tilfredshed med rengøringsstandarden. En borger 
udtrykker dog ikke fuld tilfredshed med rengøringen, herunder både kvaliteten 
og tilgangen til rengøringen. Borgeren oplever, at rengøringspersonalet ikke er 
tilstrækkeligt påpasselige med borgerens private ting i boligen, samt at borge-
rens rollator ikke bliver rengjort.   

 

Observation 

Borgerne er velsoignerede, og der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i 
boligerne og på fællesarealer. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan redegøre for pleje og omsorg til borgerne, og de har målret-
tet fokus på den rehabiliterende samt sundhedsfremmende og forebyggende til-
gang. Medarbejderne mødes dagligt, og de fordeler opgaverne ud fra medarbej-
dernes kompetencer og borgernes individuelle behov. Plejecenteret arbejder 
med kontaktpersonordning, hvilket sikrer kontinuitet og sammenhæng gennem 
hele døgnet. Der afholdes triagemøder, herunder både i hver afdeling og for 
medarbejderne som en samlet gruppe. Plejecenterets sygeplejerske sikrer den 
faglige kvalitet ved at deltage i de fælles triagemøder. Medarbejderne redegør 
reflekteret for, hvordan de arbejder rehabiliterende og understøtter borgernes 
ressourcer i hverdagen. 

Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

 

Aktiviteter  

Interview med borgere 

Borgerne oplever en god stemning og et aktivt miljø. Borgerne oplever at have 
en meningsfuld hverdag. Borgerne fortæller, at de deltager i relevante aktivite-
ter, der er tilpasset deres behov og ønsker, som fx sang, gudstjenester og banko.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for. hvordan der arbejdes med at imøde-
komme borgernes ønsker for aktiviteter. Medarbejderne beskriver, at der er ak-
tiviteter, såsom banko og musik, men også ture ud af huset med plejecenterets 
bus eller kortere ture i lokalområdet. Medarbejderne redegør endvidere for, at 
plejecentret har ansat unge skoleelever, som kommer og går ture med borgerne 
eller blot hygger med dem. Derudover har plejecenteret regelmæssige besøg af 
en besøgshund, ligesom plejecentret har tilknyttet frivillige cykelpiloter.   

 

Mad og måltid 

Interview med borgere 

Borgerne er generelt meget tilfredse med mad og måltider, dog udtrykker en   
borger mindre tilfredshed med kvaliteten af den varme mad, som borgeren op-
lever som kedelig og med mange farsretter. Borgerne har selv indflydelse på, 
hvor de indtager maden, og de fortæller, at medarbejderne sidder med ved 
bordet under måltiderne i fællesrummet. Borgerne oplever, at der tages rele-
vante hensyn til deres ønsker og behov for ernæring.  
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Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med at skabe gode 
måltider for borgerne. Medarbejderne beskriver, hvordan måltiderne planlæg-
ges, både for borgerne, der spiser i fællesrummet, og for de borgere, der ønsker 
at spise i egen bolig. Medarbejderne redegør for deres roller og funktioner under 
måltiderne, og de uddyber, at de både hjælper og støtter de borgere, der har 
behov for det under måltiderne, og at de desuden også understøtter det sociale 
samvær og kontakten mellem borgerne.  

Som opfølgning på borgernes utilfredshed med maden er dette efterfølgende 
drøftet med ledelsen, som redegør for, at det er en overordnet kendt problem-
stilling i kommunen.  

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne oplever omgangstone og adfærd fra medarbejderne som anerkendende 
og respektfuld. Borgerne udtrykker, at medarbejderne udviser respekt for bor-
gernes privatliv og personlige grænser.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de vægter en ordentlig omgangstone, respektfuld 
tilgang og værdighed for borgerne. Medarbejderne oplyser, at de med afsæt i 
deres kendskab til borgernes baggrund, livsstil og vaner har fokus på at tilpasse 
kommunikationen til den enkelte borger. Medarbejderne redegør for, at de ind-
byrdes er gode til at rose hinanden, og de tilkendegiver, at de har tillid til at 
drøfte brud på omgangstonen indbyrdes og med ledelsen. En medarbejder ople-
ver, at der er kommet en mere positiv tilgang til det at gå på arbejde, og der 
opleves en gensidig åbenhed i medarbejdergruppen.   

 

Observation 

Ved observation og under interview med medarbejderne bemærker tilsynet, at 
en medarbejder ikke omtaler borgerne tilstrækkeligt anerkendende og respekt-
fuldt. 

Tema 5: 

Selvbestemmelse 
og indflydelse 

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er overordnede meget tilfredse med at bo på plejecentret. De oplever 
at leve et værdigt liv på egne præmisser med mest mulig livskvalitet. Borgerne 
oplever, at de har indflydelse på hverdagen og eget liv i forhold til bl.a. døgn-
rytme, aktiviteter og dagligdagen.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan borgerne har medbestemmelse 
og indflydelse. De uddyber, at de har fokus på at tilpasse sig i forhold til den 
enkelte borgers vaner og ønsker for egen døgnrytme. Medarbejderne redegør 
for, at de taler med borgerne om livets afslutning i forbindelse med indflytnings-
samtaler og ved ændringer i borgernes tilstande. Medarbejderne oplyser, at de 
udviser respekt for borgere, der ikke ønsker at drøfte emnet. Borgerne har des-
uden mulighed for at drøfte svære emner med en præst med tilknytning til ple-
jecentret.  
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Observation 

I forbindelse med besøg i en borgers bolig observeres det, at borgerens selvbe-
stemmelsesret ikke imødekommes, da borgerens radio slukkes, uden først at an-
mode om lov hertil.  

Tema 6: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 5 

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

 

Interview med leder 

Ledelsen redegør for, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, og be-
står af medarbejdere med relevante faglige kompetencer og erfaring med mål-
gruppen. Ledelsen har fokus på medarbejdernes muligheder for kompetenceud-
vikling og faglig sparring. Der arbejdes med delegering af opgaver og kompeten-
ceskemaer. Det er ligeledes målet, at plejecentrets sygeplejerske skal igang-
sætte en systematisk afdækning af medarbejdernes kompetencer og forestå op-
læring, herunder at inddrage VAR i processen.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling. 
De oplyser, at der er løbende opfølgning på relevante temaer med faglig e-lear-
ning og førstehjælpskursus. En klinisk sygeplejerske fra kommunen underviser 
desuden regelmæssigt i hygiejne. Medarbejderne sparrer og videndeler indbyr-
des i hverdagen og på møder. De fremhæver desuden, at eleverne er gode til at 
stille relevante spørgsmål til medarbejdernes praksis, som skaber refleksioner 
hos medarbejderne. Medarbejderne delegerer opgaverne i hverdagen, og de sik-
rer, at der er de rette kompetencer til opgaverne. De er aktuelt i en proces, 
hvor kompetenceskemaer implementeres.    

Tema 7:  

Fysiske rammer  

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere  

Borgerne udtrykker generelt tryghed og glæde ved at bo på plejecenteret, og at 
de føler sig hjemme.  

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne oplyser, at de oplever udfordringer med de fysiske rammer. En 
medarbejder fremhæver, at der mangler aflukkede kontorer i afdelingerne, hvor 
det er muligt at drøfte personfølsomme oplysninger om en borger med fx en 
læge. Ligeledes beskriver medarbejderne, at boligerne er forskellige, hvad an-
går indretning og størrelse, og flere borgere har mange og store hjælpemidler, 
der bevirker, at medarbejderne kan opleve uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.  

 

Observation 

Plejecenteret fremstår med et indbydende og hyggeligt miljø. Der er rent, pænt 
og ryddeligt på fællesarealer, og tilsynet observerer, at borgere og medarbej-
dere opholder sig på fællesarealer med sociale aktiviteter, som bl.a. spil.   
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Tema 8:  

Selvvalgt tema 

 

Score: 

Begge temaer implementeres i 2023, og er ikke scoret. 

  

Faldforebyggelse 

Interview med leder 

Leder redegør for, at der i højere grad end tidligere er fokus på forebyggelse af 
fald. Ledelsen uddyber, at plejecentret aktuelt er i en proces, hvor der laves 
Action Card, instrukser og retningslinjer for fald. Medarbejderne har modtaget 
undervisning i temaet, og der er gode muligheder og adgang til hjælpemidler, 
ligesom alle boliger har mulighed for at installere loftslift.   
 

Interview med medarbejdere  

Der er ikke spurgt ind til dette tema i medarbejdergruppen. 

 

Forebyggelse af ernæringsproblemer 

Interview med leder  

Leder redegør for, at der er fast praksis for forebyggelse af ernæringsproblemer. 
Plejecenteret har, ifølge ledelsen, store spiserum med mulighed for afskærm-
ning og fokus på ro omkring måltiderne. Der arbejdes med måltidsværter, og 
maden er individuelt tilpasset borgerne, herunder fx blød kost. Ledelsen oply-
ser, at eleverne ofte har opgaver, der angår måltiderne.  
 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør fagligt for, at de arbejder med opfølgning på borgernes 
ernæringstilstande. Borgerne tilbydes vejning en gang månedligt. Medarbej-
derne oplyser, at de har fokus på borgere, der er småtspisende, og de uddyber, 
at indsatsen altid tilpasses efter borgernes behov. Medarbejderne oplyser end-
videre, at der er samarbejde med en diætist i kommunen.  

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  
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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. 

 

 


