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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 oplys-
ninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om tilbuddet. 

 

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 den 
indsamlede 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 

  

mailto:bsq@bdo.dk
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1. GENERELLE OPLYSNINGERNET 

Oplysninger om plejecentret og tilsynet 

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

Leder: Birgitte Rosenquist 

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven 

Antal boliger: 72 plejeboliger   

Dato for tilsynsbesøg: Den 31. oktober 2022 

Tilsynet er indledt og tilrettelagt sammen med: Centerleder, gruppeleder og sygeplejerske.  

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 
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2. UANMELDT TILSYN 

2.1 OVERORDNET VURDERING 

BDO har på vegne af Egedal Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Plejecenter Egeparken. BDO er kom-
met 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 Egeparken er et velfungerende plejecenter, som har 
engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at plejecentret 
lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog er vurderingen at jour-
nalføringen har mangler.   

Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager på plejecentret, leveres med høj 
faglig kvalitet, herunder at der er fokus på en sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsats. 

Vurderingen er, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet 
på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser. Borgerne er generelt meget tilfredse med hverdagslivet 
og aktiviteter, dog efterspørger en borger mere liv og hygge om aftenen.    

Medarbejderne kan på relevant vis redegøre for, hvordan de arbejder metodisk med hverdagsrehabilitering, 
triagering og tilgangen til borgere med kognitive udfordringer. 

Ledelsen redegør for, at der er fulgt op på anbefalinger på sidste års tilsyn, hvilket blandt andet har ændret 
praksis i forhold til mad og måltider samt afholdelse af triagemøder. Derudover redegør leder for, at der 
arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx samar-
bejde med borgernes familie og venner.   

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 helbredsoplysninger i et tilfælde mang-
ler opdatering, og at disse generelt frem-
står med manglende systematik. 

• At livshistorien på alle borgere kun er del-
vist udfoldet.   

• At funktionsevnetilstande delvist indehol-
der faglige vurderinger, og i alle tilfælde 
mangler borgernes forventninger og mål.  

• At der i tre tilfælde mangler systematisk 
dokumentation for borgerens vægt og i et 
tilfælde dokumentation for opfølgning på 
vægttab.  

 

Tilsynet bemærker, at enkelte medarbejdere til-
kendegiver et behov for tydeligere arbejdsgange 
og planlægning af dokumentationsopgaven.   

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på at 
sikre en fyldestgørende og opdateret dokumentation, 
herunder dokumentation for vægt samt opfølgning på 
vægttab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medar-
bejderne drøfter behovet for yderligere undervisning 
samt behovet for rammer og vilkår til dokumentati-
onsopgaven.    
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Hverdagsliv 

Tilsynet bemærker, at en borger efterspørger 
mere liv og hygge om aftenen.    

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medar-
bejderne drøfter muligheder for hygge og samvær i 
aftentimerne.  

Kompetence og udvikling 

Tilsynet bemærker, at medarbejderne udtrykker 
et ønske om at styrke deres faglige kompetencer 
gennem systematisk kompetenceudvikling.   

 

 

Tilsynet bemærker, at plejecentret har rekrutte-
ringsudfordringer og har flere ufaglærte medar-
bejdere. 

 

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medar-
bejderne afdækker kompetencebehov og iværksæt-
ter undervisning.  

 

 

Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på rekrut-
tering og fastholdelse for at sikre sundhedsuddan-
nede medarbejdere og kontinuitet og kvalitet i opga-
veløsningen.  

2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Centerleder redegør for, at alle medarbejdere siden sidste tilsyn er blevet undervist i dokumentations-
praksis af sygeplejersken. Derudover er der løbende undervisning i mindre hold for at få alle med. Med-
arbejderne er blevet gode til at sparre med hinanden i hverdagen. Der er planlagt implementering af fast 
opfølgning.   

Ledergruppen er optaget af det gode samarbejde med borgernes familie og venner. Borgerne skal opleve 
det som deres hjem og et åbent hus, hvor der altid er kaffe på kanden til de pårørende. Der afholdes 
indflytningssamtale og løbende møder med de pårørende, hvor det er fast praksis, at et møde altid af-
sluttes med en afstemning af behovet for næste opfølgende møde. På alle etager planlægges der møde 
fire gange årligt med borgernes familie og venner med deltagelse af medarbejdere og ledelse.  

Der arbejdes løbende med triagering og faste opfølgningsmøder to gange ugentligt, og der er aftaler om 
en fast deltagerkreds. Der er fast praksis for rengøring af hjælpemidler, hvor den løbende rengøring 
foretages i dagvagten og den mere grundige rengøring udføres i aftenvagten.     

Der er løbende drøftelser om, hvordan måltidet skal planlægges og afvikles på de enkelte afdelinger, og 
der er planlagt opfølgningsmøder med ledelsen på de enkelte afdelinger omkring det gode måltid.   

Centerleder oplyser, at der det seneste år har været to skriftlige klager, som begge er håndteret. Når 
ledelsen bliver opmærksom på evt. udfordringer/problemstillinger bliver der taget kontakt til familien, 
som inviteres til møde for i et samarbejde at finde fælles løsninger.  

Opfølgning på sidste tilsyn 

Ledelsen redegør for, at der er fulgt op på anbefalinger på sidste års tilsyn, hvilket blandt andet har 
ændret praksis i forhold til mad og måltid og afholdelse af triageringsmøder.  Derudover redegør leder 
for at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, 
fx samarbejde med borgernes familie og venner.   

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.  
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Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo 
højere kvalitet. 

 

 

2.5 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER 

Tema Vurdering 

Tema 1: 

Dokumentation 

 

Score: 3 

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

 

Gennemgang af dokumentation 

Dokumentationen fremstår overordnet med en god faglig standard, men har 
mangler i journalføringen. På alle borgerne er der generelle oplysninger med 
ressourcer, mestring og motivation og livshistorie samt helbredsoplysninger, som 
i et tilfælde mangler opdatering. Ligeledes ses der at helbredsoplysninger, ikke 
en ensartet og systematisk opbyggede Funktionsevnetilstande er delvist opdate-
rede, og der mangler generelt borgernes forventninger og mål. Borgernes behov 
for pleje og omsorg er beskrevet handlevejledende i besøgsplanen og der er lagt 
vægt på at beskrive borgernes kognitive udfordringer, og hvorledes der støttes 
op om disse samt særlige opmærksomhedspunkter. Hos en borger er der doku-
menteret systematisk vægt mens dette mangler hos tre borgere, ligesom der hos 
en borger mangler dokumentation for opfølgning på vægttab.   

 

Interview med medarbejdere 

1

2

3

4

5

Dokumentation

Pleje, omsorg og praktisk
støtte

Hverdagsliv

Kommunikation og adfærd

Selvbestemmelse og
medinflydelse

Kompetence og udvikling

Fysiske rammer

Selvvalgt tema
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Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med dokumentati-
onen, så den kan understøtte kvaliteten i daglig praksis. Medarbejderne har ge-
nerelt kendskab til opgave og ansvarsfordeling men enkelte udtrykker et behov 
for yderligere afklaring af struktur og arbejdsgange fx hvem der gør hvad og 
hvornår. Ligeledes er der medarbejdere som oplever et behov for at rammer og 
planlægning af opgaven tydeliggøres.  Medarbejderne kender og følger GDPR 
regler, og de giver konkrete eksempler på, hvordan de overholder reglerne fx at 
materiale med personfølsomme oplysninger låses inde.  

Tema 2: 

Pleje, omsorg og 
praktisk støtte 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, og alle 
borgere er meget tilfredse med kvaliteten af den hjælp, de modtager. Alle bor-
gerne tilkendegiver, at de får den hjælp, de har behov for. En borger fortæller, 
at borgeren bare kan ringe, hvis borgeren har brug for hjælp. Flere borgere giver 
udtryk for, at medarbejderne kommer så hurtigt, de kan, og en borger udtrykker 
forståelse for, når der er lidt ventetid på hjælpen. En pårørende til en borger 
udtrykker generelt stor tilfredshed med hjælpen, men pårørende oplever, at 
borgeren ofte sover til midt på formiddagen. Borgerne føler sig trygge ved de 
faste medarbejdere, som kender dem godt. En borger tilkendegiver, at der ofte 
er vikarer i aftenvagten, og borgeren kunne ønske flere faste medarbejdere. 
Borgerne deltager i de daglige opgaver efter formåen, og en borger oplever, at 
medarbejderne også er gode til at se, når borgeren har behov for mere hjælp.   

Borgerne er generelt tilfredse med rengøringsstandarden. En borger er mindre 
tilfreds med serviceniveauet.   

I forhold til borgeren, som sover til midt på formiddagen, oplyser ledelsen, at 
borgeren ofte har urolige nætter, og derfor har et behov for at sove lidt læn-
gere. Ledelsen vil følge op med den pårørende.   

 

Observation 

Borgerne er velsoignerede, og der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i 
boligerne, og hjælpemidler er rengjorte. 

 

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 og på pædagogiske indsatser til borgere med demens. Medarbejderne har 
fast indmøde på hver etage, og kontinuiteten sikres med kontaktpersoner. Bor-
gernes behov beskrives i besøgsplanen, og aftaler dokumenteres i borgernes ka-
lendere. Fordeling af opgaver er ud fra kompetencer og relationer.  

Plejecentret har demensressourcepersoner. Der arbejdes med afsæt i den teo-
retiske referenceramme Tom Kitwood og blomsten, og hos borgere med særlige 
kognitive udfordringer udarbejdes der socialpædagogiske handleplaner. Der af-
holdes månedlig borgerkonference med deltagelse af sygeplejerske og evt. De-
mens Task Force.  

Borgerne triageres dagligt, og der er opfølgende møder to gange ugentligt, og 
der er klare aftaler for opfølgning. Plejehjemslægen kommer en gang ugentligt, 
hvor borgerbesøg planlægges forinden.  

Den rehabiliterende indsats er integreret i de daglige opgaver, hvor medarbej-
derne motiverer og støtter borgerne til at være aktive i opgaveløsningen. Ved 
behov samarbejder de med ergo- og fysioterapeuter.  
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Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 4 

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

 

Aktiviteter  

Interview med borgere 

Borgerne er generelt tilfredse med plejecentrets aktiviteter. Dog tilkendegiver 
en borger, at der ikke sker så meget i øjeblikket, men at medarbejderne har 
fortalt, at aktiviteterne er på vej igen. En anden borger kunne ønske sig mere 
hygge og liv om aftenen, fx at samle nogle borgere til en aktivitet. En af bor-
gerne deltager ikke i aktiviteter, men borgeren nyder at opholde sig i egen bolig 
og se tv, og anden borger nyder de dage, hvor borgeren får mulighed for hjælp 
til at blive kørt ud at handle. Borgeren har ligeledes fundet sammen med et par 
ligesindede, som ofte hygger sig sammen.     

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de planlægger og afvikler akti-
viteter på plejecentret. Der er udnævnt tovholdere på alle etager, men alle 
medarbejdere er ansvarlige. Plejecentret har en aktivitetsgruppe, som planlæg-
ger og arrangerer aktiviteter. Medarbejderne bekræfter, at der har været stil-
stand i aktiviteter, men at de er i gang igen, og medarbejderne redegør for en 
række af aktiviteter på plejecentret. Der er ligeledes frivillige tilknyttet, som 
fx har oplæsning og kører cykelture med borgerne.   

 

Mad og måltid 

Interview med borgere 

Alle borgerne udtrykker, at maden er rigtig god og velsmagende, og alle bor-
gerne er generelt meget tilfredse med maden og dennes kvalitet. En borger er 
dog mindre tilfreds, men borgeren begrunder dette med, at borgeren er meget 
kræsen. Borgerne har selv indflydelse på, hvor de indtager maden, og to borgere 
vælger at sidde i den fælles spisestue, hvor de kan hygge sig sammen med andre 
borgere. To borgere har valgt at spise i egen bolig, hvilket respekteres. 

 

Interview med medarbejde 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med at skabe det 
gode måltid for borgerne, fx at det skal være hyggeligt og hjemligt evt. med 
stille musik under måltidet. Maden serveres med hensyntagen til målgruppen. 
Til frokost smører køkkenassistenter snitter, og de deltager sammen med de 
øvrige medarbejdere under måltidet. Til de borgere, som selv kan, serveres ma-
den på fade og i skåle, og medarbejderne deltager under måltidet for at hjælpe 
med at sikre ro og stimulere til det sociale med dialog. Borgerne vælger selv, 
hvor de ønsker at spise, og deres valg respekteres. 

 

Observation 

Ved observation og under interview med medarbejderne omtales borgerne an-
erkendende og respektfuldt. 
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Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne oplever, at omgangstone og adfærd er anerkendende og respektfuld. 
Borgerne omtaler medarbejderne som søde, hjælpsomme og respektfulde, og 
en borger tilkendegiver, at der altid er en god og respektfuld tone imellem med-
arbejderne. Borgerne oplever, at medarbejderne udviser respekt for deres pri-
vatliv og personlige grænser.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne kan redegøre for kommunikation og samarbejde, hvor de har fo-
kus på kendskabet til borgeren og den individuelle tilgang. Dialogen foregår på 
borgernes præmisser og i et sprog, som borgerne kan forstå, og de benytter ofte 
sang som hygge eller som afledning.   

Medarbejderne er gode til at korrigere og tale med hinanden, også om det, der 
kan være svært i relationen, og medarbejderne har været på kursus i den gode 
kommunikation.    

 

Observation 

Under rundgang på plejecentret og under interview med medarbejderne bemær-
kes det, at omgangstone og adfærd er anerkendende og respektfuld 

Tema 5: 

Selvbestemmelse 
og indflydelse 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne oplever i høj grad selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen og 
eget liv, og de nævner fx, at de selv kan sige til og fra, og at de har indflydelse 
på døgnrytme og deltagelse i aktiviteter. En borger giver udtryk for, at borgeren 
løbende bliver spurgt, hvordan borgeren ønsker det, fx om maden skal serveres 
i boligen, og en anden borger udtrykker, at borgeren har sin fulde frihed til at 
gøre, som borgeren har lyst til.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekteret for, at borgerne har medbestemmelse og 
indflydelse, og deres ønsker dokumenteres i besøgsplanen. Medarbejderne ind-
drager helt naturligt borgerne i beslutninger, fx omkring døgnrytme. Medarbej-
derne støtter og motiverer borgerne, og i samarbejde med borgerne finder de 
løsninger, og de respekterer borgernes valg. Livets afslutning drøftes i forbin-
delse med indflytningssamtalen, eller når det passer, så der er taget stilling, 
inden borgeren bliver dårligere. 

Tema 7: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

 

Interview med leder 

Plejecentret er organiseret med centerleder og to gruppeledere, hvoraf den ene 
stilling i øjeblikket er vakant. Medarbejdersammensætningen er social- og sund-
hedsmedarbejdere, og med assistenter i alle vagter, og to sygeplejersker. Ple-
jecentret oplever rekrutteringsudfordringer, og de har særligt i aftenvagten 
flere ledige stillinger. Der er flere ufaglærte medarbejdere i vikariater, som de 
forsøger at motivere til en sundhedsuddannelse.  
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For at understøtte undervisning i grundlæggende pleje mm. er der overordnet i 
kommunen udviklet et fem dages kursus, hvor ufaglærte undervises i de basale 
principper for grundlæggende plejeopgaver, fx medicinadministration. Desuden 
er der to dages fælles introduktion, og derudover har plejecentret et generelt 
introduktionsprogram og en individuel oplæring, herunder sidemandsoplæring, 
til opgaverne. Der arbejdes med kompetenceprofiler, og delegering af sundheds-
ydelser dokumenteres på kompetenceskema.  

Ledelsen redegør for, at de i øjeblikket afholder MUS med alle medarbejdere.   

  

Interview med medarbejder 

Medarbejderne redegør for, at de har relevante faglige kompetencer og mulig-
hed for faglig sparring i hverdagen og på møder. Der er generelt gode muligheder 
for kompetenceudvikling, blandt andet afholdes der i øjeblikket demenskurser. 
Dog efterspørger medarbejderne en mere systematisk kompetenceudvikling for 
i højere grad at kunne styrke deres faglige kompetencer. Der arbejdes ud fra 
kompetenceprofiler og kompetenceskemaer, og ufaglærte oplæres individuelt 
hos hver enkel borger.   

Tema 8  

Fysiske rammer  

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere  

Borgerne er glade for at bo på plejecentret, og de er alle glade for deres boliger, 
som de selv har haft indflydelse på at indrette, og en borger fremhæver blandt 
andet sit dejlige store badeværelse. En borger er trist over ikke at kunne komme 
ud på sin altan i sin kørestol, men borgeren er glad for, at medarbejderne hjæl-
per med at passe borgerens blomster i altankasserne. En anden borger sætter 
stor pris på den hyggelige gårdhave, som dog har været mindre hyggelig i som-
meren på grund af et vedligeholdsesprojekt.   

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør for, at plejecentret er fint indrettet med køkken og fæl-
les dagligstuer på de enkelte etager, og de fremhæver plejecentrets altaner, 
hvor borgerne kan sidde ude og spise om sommeren. Plejecentret rummer ikke 
et stort fællesrum, hvor alle borgere kan samles, hvilket i nogen sammenhæng 
kunne være anvendeligt.  

 

Observation 

Plejecentret er indrettet med lyse og venlige lokaler, blandt andet med fælles 
spisestue/dagligstue, som benyttes af borgerne til alle middagsmåltider. Fæl-
lesrummet på de enkelte etager er hjemligt og hyggeligt indrettet med hygge-
stue med tv. Der er pænt og ryddeligt overalt på fællesarealerne.  

Der ses borgere på fællesarealer på alle etager, og på to etager sidder der flere 
borgere og ser tv sammen.  
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Tema 8:  

Selvvalgte temaer 

 

Score:  

Begge temaer implementeres i 2023 og er ikke scoret. 

  

Faldforebyggelse 

Interview med leder 

Leder redegør for, at fald dokumenteres i journalen og indrapporteres som UTH. 
Årsager drøftes og afdækkes på triagemøder og på beboerkonference. Der ud-
fyldes APV ved indflytning, som løbende justeres, og der er gode muligheder for 
at rekvirere hjælpemidler.  

 

Interview med medarbejdere  

Der er ikke spurgt ind til dette tema i medarbejdergruppen 

 

Forebyggelse af ernæringsproblemer 

Interview med leder  

Leder redegør for, at der som opfølgning på borgernes ernæringsstatus arbejdes 
ud fra fastlagte retningslinjer med vejning en gang månedligt. Den ernærings-
ansvarlige på hver etage har faste opfølgningsmøder med kommunens diætist 
hver tredje måned, og derudover inddrages ergoterapeut og omsorgstandplejen 
ved behov.  

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør fagligt for, at der tages relevant hensyn til borgernes 
differentierede behov for ernæring. Borgerne vejes månedligt og hyppigere ved 
vægttab. Ved vægttab følges der op med læge og sygeplejerske, og hver tredje 
måned gennemgår nøglepersoner sammen med diætist borgere med vægttab.  

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. 
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