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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 Porsebakken, Nybøllevej 11A, 2765 Smørum 

Leder: Bjarne Webb 

Målgruppe: Tilsynet vedrører indsatser efter Serviceloven 

Antal boliger: 48 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 tre 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 ledelsen 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 Porsebakken. 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 Porsebakken er et velfungerende plejecenter, som 
har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Dog vurderes det i mindre 
grad tilfredsstillende, at der er et eksempel på, at plejecentret ikke overholder almindelig datasikkerhed 
og borgernes retssikkerhed. 

Vurderingen er, at plejecentret lever op til Egedal Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceni-
veau. Tilsynet vurderer, at de sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager på plejecentret, leveres 
med høj faglig kvalitet, herunder at der er fokus på borgernes livskvalitet og en sundhedsfremmende og 
rehabiliterende indsats. Borgerne er generelt meget tilfredse med den hjælp, de modtager til personlig 
pleje og praktisk hjælp, dog oplever en borger manglende kontinuitet i opgaveløsningen, da hjælpen ofte 
leveres af vikarer.  

Tilsynets vurdering er, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus 
på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser. Borgerne er meget tilfredse med de 
tilbudte aktiviteter, og de er ligeledes generelt meget tilfredse med mad og måltider, dog udtrykker alle 
borgere mindre tilfredshed med den varme mad. Det er ligeledes vurderingen, at en borgers vaner og ønsker 
ikke på alle områder imødekommes.     

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

Leder redegør for, at der er fulgt op på anbefalinger på sidste års tilsyn og for, at der arbejdes med relevante 
temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx medarbejdes arbejdsmiljø.    

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, at der er ophængt en tilgæn-
gelig og synlig liste med oplysninger om borgernes 
ernæringsbehov.   

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at gældende 
retningslinjer for datasikkerhed og opbevaring af 
personfølsomme oplysninger efterleves. 

Pleje, omsorg og praktisk støtte 

Tilsynet bemærker at en borger oplever mang-
lende kontinuitet i opgaveløsningen, da hjælpen 
ofte leveres af vikarer.    

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at vikarer er 
grundigt introducerede til borgerne og til de opgaver, 
de skal løse.  

Selvbestemmelse og indflydelse 

Tilsynet bemærker, at en borger giver udtryk for 
vaner og rutiner, som ikke imødekommes.   

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen hos konkrete borger 
afstemmer forventninger i forhold til borgerens øn-
sker og vaner.   
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Kompetencer og udvikling 

Tilsynet bemærker, at plejecentret har rekrutte-
ringsudfordringer og flere ufaglærte medarbej-
dere.    

 

Tilsynet anbefaler, at ledelsen fortsat har fokus på 
rekruttering, introduktion og oplæring af medarbej-
dere uden sundhedsfaglig uddannelse samt kompe-
tenceafklaring og udvikling af medarbejdere til at 
kunne løfte delegerede opgaver. 

2.3 AKTUELLE VILKÅR 

Aktuelle vilkår 

Ledelsen redegør indledningsvist for, at visitationspraksis er blevet ændret, så borgerne nu visiteres til 
pakker, enten en plejehjemspakke eller en demenspakke. Ledelsen redegør for, at opfølgning på pleje-
centerets dokumentationspraksis er en løbende og kontinuerlig proces, og hvor der arbejdes med fast 
opfølgning og gennemgang af journalen i et fast interval.  

Ledelsen redegør for, at plejecentret har haft en underretning fra en anonym whistleblower, som med 
sin form og indhold skabte et tillidsbrud i medarbejdergruppen. På baggrund af denne episode har der 
været iværksat supervision i medarbejdergruppen med fokus på teamsamarbejdet, og ledelsen har iværk-
sat en længerevarende indsats med fokus på arbejdsmiljøet.     

Ledelsen redegør for, at der inden for det seneste år har været enkelte klagesager, som er håndteret. 
Ledelsen uddyber, at der er fokus på forebyggelse af klager, og når de oplever et behov, tager de kontakt 
og har dialog med borgerne og deres pårørende herom. Plejecenteret afholder indflytningssamtaler, og 
der er særlig fokus på forventningsafstemning med borgerne og deres pårørende.   

Opfølgning på sidste tilsyn 

Leder redegør for, at der er fulgt op på anbefalinger på sidste års tilsyn, og for at der arbejdes med 
relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx medarbejdernes 
arbejdsmiljø.   

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. 
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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. 

Det vurderes i mindre grad tilfredsstillende, at der er et eksempel på, at pleje-
centret ikke overholder almindelig datasikkerhed og borgers retssikkerhed, og 
derfor gives der score 3.  

 

Gennemgang af dokumentation 

Dokumentationen fremstår med en meget høj faglig og professionel standard og 
med få mindre væsentlige mangler. På alle borgere er der generelle oplysninger 
med helbredsoplysninger, ressourcer, mestring og motivation og livshistorie, fra-
set i et tilfælde, hvor der mangler livshistorie. Funktionstilstande er opdaterede 
og indeholder beskrivelser af borgernes ønsker og mål. Borgernes behov for pleje 
og omsorg er beskrevet handlevejledende i besøgsplanen, og den tager udgangs-
punkt i borgernes helhedssituation og ressourcer. I et tilfælde kunne aktiviteter 
med fordel foldes mere ud, og i et tilfælde mangler der beskrivelse af formål 
med tilsyn om natten. Der er lagt vægt på at beskrive borgernes kognitive ud-
fordringer, og hvorledes der støttes op om disse samt særlige opmærksomheds-
punkter. Hos en borger er der udarbejdet socialpædagogisk handleplan. Der ses 
systematisk vægt på alle borgere. Der arbejdes ikke med elektronisk triagering, 
men borgerne triageres på en tavle i grupperum.  

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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Tilsynet observerer, at der er ophængt synlige og tilgængelige lister med per-
sonfølsomme oplysninger om borgernes ernæring i et fællesrum.      

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør fagligt reflekteret for, hvordan de arbejder målrettet 
med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis, fx at de 
prioriterer at få dokumenteret. Der er en klar opgave- og ansvarsfordeling, og 
der arbejdes ud fra implementerede instrukser. Medarbejderne redegør for, at 
der løbende dokumenteres, samt at besøgsplan og tilstande tilrettes, f.eks. på 
borgerkonferencer, og når der ellers er ændringer.  

Medarbejderne redegør for, at de har haft stort fokus på viden om og kendskab 
til GDPR-regler, og de giver konkrete eksempler på, hvordan de overholder reg-
lerne i forhold til udlevering og udveksling af personfølsomme oplysninger.  

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, der svarer 
til deres behov, herunder den praktiske støtte. Borgerne udtrykker stor tilfreds-
hed med de ydelser, de modtager, og med kvaliteten af ydelserne.  

Borgerne oplever, at deres ønsker og vaner i forhold til pleje imødekommes, og 
borgerne tilkendegiver, at de er trygge ved hjælpen, og at de har mulighed for 
selv at være aktive i plejen. En borger oplever dog, at hjælpen ofte dækkes af 
vikarer, hvilket påvirker oplevelsen af kontinuitet i opgaveløsningen for borge-
ren.   

Borgerne udtrykker tilfredshed med rengøringsstandarden.  

 

Observation 

Borgerne er velsoignerede. Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boli-
gerne, og hjælpemidler er rengjorte. 

 

Interview med medarbejdere 

Pleje og omsorg leveres efter en god faglig standard og med et rehabiliterende 
sigte, og der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Medarbej-
derne redegør for, at de sikrer kontinuitet til borgerne ved dagligt at læse i 
borgernes besøgsplaner og dagligt at spørge ind til borgernes behov og ønsker. 
Opgavefordeling sker med udgangspunkt i kompleksiteten omkring den enkelte 
borger, og kompetencer og ressourcer fordeles efter borgernes kompleksitet. 
Plejecentret har kontaktpersonordning, der, ifølge medarbejderne, skaber en 
god rød tråd i hverdagens opgaveløsning. Den aftalte hjælp og overholdelse af 
aftaler sikres med et kalendersystem i Cura, der er tilgængeligt for alle medar-
bejdere. I forhold til plejen omkring de demente borgere redegør medarbej-
derne for, at der er fokus på den enkelte borgers behov for kontinuitet og gen-
kendelighed. Der arbejdes med afsæt i Tom Kitwoods teorier.  

Medarbejderne mødes om morgenen og gennemgår alle borgerne, og der arbej-
des med anvendelse af TOBS og triagering i hvert vagtlag. Møderne foregår ak-
tuelt med deltagelse af sygeplejerske fra hjemmeplejen, indtil der ansættes en 
fast tilknyttet sygeplejerske på plejecenteret. Medarbejderne uddyber, at både 
genoptræning og vedligeholdende træning er i fokus gennem hele borgernes 
dagligdag for at understøtte en rehabiliterende tilgang.  
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Tema 3: 

Hverdagsliv 

 

Score: 5 

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

 

Aktiviteter  

Interview med borgere 

Borgerne udtrykker, at der er en god stemning og et aktivt miljø på plejecente-
ret. Borgerne oplever at have en meningsfuld hverdag, og de deltager i aktivi-
teter, der er tilpasset deres behov og ønsker.   

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekterende for, hvordan der arbejdes med afsæt i 
borgernes livshistorie, ønsker og vaner og med fokus på roller og ansvar i forhold 
til aktiviteter. Medarbejderne beskriver, at en aktivitetsmedarbejder forestår 
målrettede aktiviteter sammen med borgerne, og at plejepersonalet også selv 
har en aktiv rolle i forhold til aktiviteterne. Medarbejderne understreger, at 
plejecenterets medarbejdere generelt arbejder meget på tværs af plejecente-
ret.  

 

Mad og måltid 

Interview med borgere 

Alle borgere udtrykker generelt stor tilfredshed med mad og måltider, dog ud-
trykker alle borgerne mindre tilfredshed med kvaliteten af den varme mad, som 
de oplever fremstår kedelig og tung. En borger angiver, at de varme måltider er 
smagløse med fravær af friske kartofler og grøntsager. Borgerne tilkendegiver, 
at de har indflydelse på, hvor de indtager måltiderne. Borgerne beskriver, at 
medarbejderne deltager ved måltiderne i fællesrummet.  

Som opfølgning på borgernes utilfredshed med maden er dette efterfølgende 
drøftet med ledelsen, som redegør for, at det er en kendt problemstilling over-
ordnet i kommunen, og at der arbejdes med alternativ løsning.  

 

Interview med medarbejde 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan de arbejder med at skabe gode 
måltider for borgerne. Medarbejderne er måltidsværter, og de sidder sammen 
med borgerne ved måltiderne. Medarbejderne uddyber, at de med deres rolle 
som måltidsværter skaber en hyggelig stemning ved bordet. Plejecenteret har 
spisevenner, som kommer ca. en gang ugentligt og deltager i måltiderne.   

Tema 4: 

Kommunikation 
og adfærd 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne oplever omgangstone og adfærd fra medarbejderne som anerkendende 
og respektfuld. Borgerne oplever endvidere, at medarbejderne udviser respekt 
for borgernes privatliv og personlige grænser.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at de vægter en respektfuld dialog med borgerne, 
og at de tilpasser kommunikationen med borgerne ud fra borgernes individuelle 
behov. Medarbejderne beskriver, at de har fokus på en professionel tilgang, hvor 
de møder borgerne med nærvær og i øjenhøjde. Medarbejderne redegør for, at 
de indbyrdes har fokus på omgangstonen, og de har tillid til at drøfte brud med 
kollegaer såvel som med ledelsen.    
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Observation 

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

Tema 5: 

Selvbestemmelse 
og indflydelse 

 

Score: 4 

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

 

Interview med borgere 

Borgerne er overordnede tilfredse med at bo på plejecentret. Borgerne oplever, 
at de kan leve et liv på egne præmisser med mest mulig livskvalitet. En borger 
giver udtryk for at leve sit liv, som borgeren selv har lyst til.  

Borgerne oplever at have indflydelse på hverdagen og eget liv i forhold til bl.a. 
dagligdag og aktiviteter. Dog oplever en borger, at hans vante vaner og døgn-
rytme er ændret, da maden serveres på bestemte tidspunkter. 

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør reflekterende for, hvordan borgerne har medbestem-
melse og indflydelse i hverdagen. Medarbejderne understreger, at de altid ind-
drager borgerne, og at de ikke gør noget mod borgernes vilje. Medarbejderne 
beskriver, hvordan borgernes mål for genoptræning fx korrigeres i fællesskab 
med borgerne. Medarbejderne afholder indflytningssamtaler, hvor de vægter 
borgernes livshistorier, og de samarbejder med pårørende. Medarbejderne har 
dialog med borgerne om stillingtagen til livets afslutning i relevante sammen-
hænge. Medarbejderne har fokus på at imødekomme borgernes ønsker, og de 
fremhæver, at plejehjemlægerne er gode sparringspartnere i den forbindelse.    

Tema 6: 

Kompetencer og 
udvikling 

 

Score: 4 

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

 

Interview med leder 

Ledelsen redegør for, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af med-
arbejdere med relevante faglige kompetencer og erfaring med målgruppen. Ple-
jecenteret har som udgangspunkt to sygeplejersker, men aktuelt er der kun en 
sygeplejerske, og den anden ledige stilling er opslået. Den ledige stilling dækkes 
ind af en sygeplejerske i hjemmeplejen. Ledelsen redegør for, at de ønsker at 
ansætte en pædagogisk uddannet aktivitetsmedarbejder, idet nuværende snar-
ligt fratræder. Plejecenteret har ufaglærte medarbejdere, og ifølge ledelsen er 
der fokus på at få de ufaglærte medarbejdere i relevant uddannelsesforløb.  

 

Interview med medarbejdere 

Medarbejderne redegør for, at plejecenterets sygeplejerske bruges efter behov, 
og at sygeplejersken har en funktion som konsulent for medarbejderne til faglig 
sparring. Nyansatte medarbejdere oplæres af sygeplejersken, og der anvendes 
kompetenceskema, som løbende opdateres.  

Medarbejderne tilkendegiver, at de kan opleve, at nogle af de ufaglærte med-
arbejdere ikke har tilstrækkelig faglig indsigt, hvilket påvirker deres tilgang til 
borgerne, herunder fx at arbejde rehabiliterende.  

Medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for løbende kompetenceud-
vikling, og de sikrer, at delegationspapirerne er opdaterede. Der afholdes regel-
mæssige møder, hvor der er mulighed for vidensdeling og sparring om de enkelte 
borgere. Medarbejderne fremhæver, at teammøderne medvirker til gennemsig-
tighed og bedre kollegialt samarbejde.  
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Medarbejderne redegør for, at der arbejdes målrettet med arbejdsmiljøet, og 
de oplever, at der er kommet et godt og sundt arbejdsmiljø med en god om-
gangstone blandt medarbejderne. Det målrettede arbejde med arbejdsmiljøet 
har, ifølge medarbejderne, også ført til, at de som gruppe er styrket og har fået 
indsigt i hinandens værdier.   

Til grund for vurderingen er, at der er ansat flere ufaglærte medarbejdere. 

Tema 7:  

Fysiske rammer 

 

Score: 5 

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

 

Interview med borgere  

Borgerne udtrykker, at de er glade for de fysiske rammer, som er placeret i et 
landligt område med marker omkring plejecenteret. En borger fremhæver, at 
der er god plads til at komme omkring både i egen bolig og på fællesarealer.  

 

Interview med medarbejdere  

Medarbejderne oplyser, at der er forskel på hver afdeling, og boligerne i afde-
lingerne er generelt store boliger. Medarbejderne redegør for, at placeringen af 
de enkelte afdelinger understøtter, at de nemt kan udveksle ressourcer og gøre 
brug af hinandens kompetencer.  

 

Observation 

Tilsynet observerer en god og hjemlig atmosfære i de fysiske rammer, som frem-
står hensigtsmæssige i indretningen og under hensyntagen til borgernes behov. 
Plejecenteret fremstår indbydende, og tilsynet observerer, at der er rent og 
ryddeligt på fællesarealerne. 

Tema 8 

Selvvalgt tema 

 

Score: 

Begge temaer implementeres i 2023, og er ikke scoret 

  

Faldforebyggelse 

Interview med leder 

Ledelsen redegør for, hvordan der arbejdes med forebyggelse af fald, og at ple-
jecenteret har samarbejde med relevante parter om temaet. Det er et ønske fra 
ledelsens side, at få nemmere adgang til forebyggende hjælpemidler. Desuden 
udtrykkes der et ønske om muligheden for adgang til råd og vejledning fra en 
centralt placeret konsulent med indsigt i de forskellige hjælpemidler og mulig-
hederne for forebyggelse og hjælp ved fald.  
 

Interview med medarbejdere  

Der er ikke spurgt ind til dette tema i medarbejdergruppen 

 

Forebyggelse af ernæringsproblemer 

Interview med leder  

Ledelsen redegør for, hvordan der arbejdes med opfølgning på borgernes ernæ-
ringstilstand. Plejecenteret har det seneste år haft mere fokus på temaet, og 
der er samarbejde med kommunens diætist samt udnævnt ressourcepersoner 
blandt medarbejderne. Ledelsen redegør for, at der er fokus på at tilberede 
maden på en lidt anderledes måde, end det der sker i dag.  
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Interview med medarbejdere  

Medarbejderne redegør for, at der tages relevant hensyn til borgernes differen-
tierede behov for ernæring, og borgerne tilbydes vejning. Medarbejderne be-
skriver, at de samarbejder med relevante samarbejdspartnere omkring borger-
nes helhedsorienterede tilstand, herunder bl.a. læge og diætist. Plejecenteret 
har ernæringsressourcepersoner.   

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. 
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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. 

 

 


