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

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af plejecentret og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herun-
der deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejecenter. 

 

Anden del af rapporten indeholder en kortfattet gengivelse af de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. 
interviews og observationer og gennemgang af skriftligt grundlag. For hvert tema foretager de tilsynsfø-
rende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den 
samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 

 

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

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

 

Forord 

 

 
Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og 
skal derfor vurderes ud fra dette. 
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1.0 VURDERING 
 

 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Demensplejecenter Engbo og Solkrogen er, at forholdene i plejeboligerne kan 
karakteriseres som:  

 

Meget tilfredsstillende. 

  

Tilsynet vurderer, at ledelsen arbejder med løbende kvalitetsforbedringer, herunder udviklingstiltag, for 
at styrke samarbejdet med de pårørende i hverdagen. 

Dokumentationen lever tilfredsstillende op til kommunens kvalitetsstandarder og lovgivningen på området. 
Vurderingen skal ses i lyset af, at de to demensenheder er i en implementeringsproces, og hvor forventnin-
gen er, at der i den løbende implementeringsproces vil ske et kvalitetsløft. Dokumentationen fungerer som 
et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som leveres efter en meget tilfredsstillende faglig 
standard og med et rehabiliterende sigte. Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard 

Vurderingen er, at der er fokus på mad og måltider, og medarbejderne kan meget tilfredsstillende redegøre 
for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe hyggelige rammer for måltidet.  

I forbindelse med observationsstudie vurderes, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og at medar-
bejderne understøtter borgernes selvbestemmelse og rehabilitering og i nogen udstrækning den gode dialog 
under måltidet. Medarbejderne har fokus på at skabe et hyggeligt og afslappet måltid for borgerne. Med-
arbejderne sikrer hjælpen med afsæt i borgernes behov, men det vurderes, at aftaler for rolle og ansvars-
fordeling under måltidet kan tydeliggøres.   

Borgerne har i høj grad medindflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag, og medarbejderne er 
særdeles reflekterede omkring adfærd og kommunikation, som er kendetegnet ved at være respektfuld og 
anerkendende. Tilsynet vurderer, at der er et meget tilfredsstillende udbud af aktiviteter, som matcher 
målgruppen 

Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig sparring og løbende kompetence-
udvikling. Det er samtidig vurderingen, at personalesituationen med brugen af mange vikarer betyder, at 
det i endnu højere grad bør overvejes, hvordan man fremadrettet sikrer kompetenceudvikling og rekrutte-
ring af nye medarbejdere.  

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens 
kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der generelt drøftes og træffes beslutninger om, hvordan og hvor der skal 
dokumenteres samt tages stilling til, hvornår det forventes, at ny dokumentationspraksis er im-
plementeret. Ligeledes, at der i den fortsatte implementeringsproces er fokus på, at der på alle 
borgere oprettes relevante helbredstilstande med tilhørende faglige mål og handleanvisninger, 
og at faglige notater har opfølgningsdato, og at helbredsoplysninger er udfyldt og aktuelle.   

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen overvejer udarbejdelse af en målrettet og strategisk handleplan 
i forhold til rekruttering og kompetenceudvikling for at fastholde og tiltrække nye medarbej-
dere. 

3. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med det gode måltid, herunder at afstemme aftaler 
for rolle og ansvarsfordeling, samt hvordan der i højre grad sikres en god dialog og ro under 
måltidet. 
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

 

Adresse  

Solkrogen, Damgårdsparken 42-44, 3660 Stenløse 

Engbo, Carl Hansens Allé 51-81, 3650 Ølstykke 

Leder 

Shannet Jakobsen 

Antal plejeboliger  

33 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 11. december 2019  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med leder 

 

Tilsynet interviewede: 

Leder og to medarbejdere.  

Tilsynet har gennemgået dokumentationen i forhold til fire borgere.  

Da Solkrogen og Engbo er demensplejecenter er tilsynets emner belyst via observationer og inter-
views med medarbejdere.   

Tilsynet har foretaget observationsstudie af en plejesituation og observation på måltidet 

 

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

Tilsynsførende  

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  Som opfølgning på sidste års tilsyn oplyser leder, at de ikke længere arbejder med klip-
pekortsydelser.   

Omkring dokumentationspraksis er de to demensenheder overgået til FSIII i september 
og er fortsat i implementeringsfasen.    

Borgerne er yngre og mere mobile, og den stigende kompleksitet i målgruppen viser sig 
ved øget kognitive svigt, adfærdsvanskeligheder og manglende sociale kompetencer i 
forhold til at kunne rumme andre. De pårørende er ofte i dyb krise, og medarbejderne 
møder dem positivt ved at inddrage dem i hverdagen og dermed give dem nogle positive 
oplevelser med deres nære. Der afholdes bruger- og pårørenderådsmøder i begge enhe-
der, som suppleres med husmøde i Engbo for de pårørende. Der har ligeledes været af-
holdt foredrag for de pårørende med ekstern foredragsholder.   

Værdighed italesættes i høj grad med de pårørende, enten på deres initiativ eller på ini-
tiativ fra medarbejderne. En del medarbejderne er blevet undervist af kommunens palli-
ationssygeplejerske, og det opleves naturligt for medarbejderne at tale med de pårø-
rende om livets afslutning. Der er tradition for at afstemme forventninger med de pårø-
rende, så afslutningen tager afsæt i borgernes og de pårørendes ønsker.   

Der er tilknyttet plejecenterlæge, som tilser borgerne efter behov og forestår undervis-
ning i medarbejdergruppen hver 8. uge med afsæt i cases fra dagligdagen.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at ledelsen arbejder med løbende kvalitetsforbedringer, herunder ud-
viklingstiltag for at styrke samarbejdet med de pårørende i hverdagen. 

 

3.2 DOKUMENTATION  

Data  Der er udfyldt funktionsevnevurderinger og delvis aktuelle helbredstilstande og faglige 
mål og handleanvisninger. Dog mangler f.eks. sammenhæng mellem helbredstilstande og 
faglige mål, helbredstilstande der ikke er fyldestgørende udfyldt og manglende opret-
telse af faglige mål og handleanvisninger. I helbredstilstande og tilknyttede faglige nota-
ter ses der ligeledes flere eksempler på manglende opfølgningsdato.    

De nye døgnrytmeplaner er hos to borgere generelt fyldestgørende beskrevet, mens 
døgnrytmeplanen hos to borgere er helt eller delvist mangelfulde, men hvor beskrivel-
serne forefindes i den gamle døgnrytmeplan. Hos to borgere er der udarbejdet en aktuel 
socialpædagogisk handleplan i det gamle system, som indeholder oplysninger, som ikke 
fremgår af helbredstilstande og faglige mål. De generelle oplysninger er generelt ud-
fyldt, mens helbredsoplysninger helt eller delvist mangler at blive udfyldt hos tre bor-
gere. Der er udarbejdet livshistorie hos alle borgere. Der er dokumenteret målinger, 
men hvor der hos en borger ikke er udarbejdet faglige mål på ernæring.  

Alle medarbejdere har modtaget et to dages kursus i FSIII. Sygeplejersken har været 
tovholder og ansvarlig for implementeringsprocessen, og der har været samarbejde 
imellem de to demensenheder. Der er fortsat support på fastlagte dage for alle vagter. 
Medarbejderne giver udtryk for, at de fortsat er ved at lære at bruge systemet.   

Assistenten er journalansvarlig og opretter i samarbejde med sygeplejerske helbredstil-
stande og helbredsoplysninger.   
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Alle faggrupper er ansvarlige for at dokumentere løbende, og assistenten, som er kon-
taktperson for en gruppe borgere, er ansvarlig for, at dokumentationen er aktuel og op-
dateret.    

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kvali-
tetsstandarder og lovgivningen på området. Vurderingen skal ses i det lys, at de to de-
mensenheder er i en implementeringsproces, og hvor forventningen er, at der i den lø-
bende implementeringsproces vil ske en kvalitetsudvikling. Dokumentationen fungerer 
som et aktivt redskab for hverdagens praksis.  

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK HJÆLP 

Data  Observation studie i plejen 

Plejen et planlagt og tilrettelagt, så begge medarbejdere forbliver i boligen, mens de 
hjælper borgeren med personlig pleje og påklædning. Borgeren får hjælp til personlige 
pleje i sengen, og hjælpen udføres på en nænsom og omhyggelig måde, afstemt bor-
gernes behov og ønsker. Borgeren motiveres til at være aktiv ved mobilisering. Afslut-
ningsvis foretages der oprydning i boligen. Borger er pæn og velsoigneret.  

Boligen er ryddelig, og alt, inklusive hjælpemidler, er rent og pænt. 

 

Medarbejderne har ansvar for deres faste borgere i hele vagten. De mødes til morgen-
briefing, hvor de får mundtlig overlevering fra nattevagten, læser op på egen borgere 
og anvender skema med dagsplan, som beskriver opgaver og særlige opmærksomheds-
punkter. Der anvendes en del vikarer, som opdateres på borgerne via en mappe med 
borgernes døgnrytmeplan, som de er ansvarlige for at læse.  

Afsæt for pleje og omsorg er teoretisk referenceramme Tom Kitwood, og der anvendes 
ISBAR som metode til at afdække eventuelle sundhedsmæssige problemstillinger.  

Der afholdes faste socialpædagogiske handleplansmøder med deltagelse af kontaktper-
soner, sygeplejerske og en medarbejder fra task force, som følges op af handleplan, og 
der kan indkaldes til ad hoc møder ved særlige problemstillinger. Alle borgerne gen-
nemgås hver anden måned af sygeplejersken samt personale i dag og aften. Der er år-
lig medicingennemgang, hvor plejecenterlægen har fokus på at reducere borgernes 
forbrug af psykofarmaka samt undervisning af medarbejderne.   

Borgere med genoptræningsbehov modtager dette i enheden, ligesom fodterapeut, fri-
sør og omsorgstandpleje kommer i enheden. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som leve-
res efter en meget tilfredsstillende faglig standard og med et rehabiliterende sigte.  

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard 

 

3.4 HVERDAGSLIV  

Data Mad og måltider  

Medarbejderne fortæller, at deres rolle er at skabe ro omkring måltidet. Bordet skal 
være pænt dækket, og det skal opleves som hyggeligt og hjemligt. Opgaverne plan-
lægges og fordeles til morgenmøde, og medarbejderne arbejder med måltidsværter, 
som har ansvaret for, at de borgere, som kan, deltager aktivt, fx smører snitter og 
dækker bord. 

Alle borgere vejes månedligt og ernæringsscreenes ved indflytning samt efter behov. 
Der er ernæringsansvarlig i hver enhed, som inddrages hos borgere med ernærings-
mæssige problemstillinger.  
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Borgerne bliver vurderet af ergoterapeut for at afdække evt. dysfagi, og medarbej-
derne bliver undervist og vejledt i forhold til dysfagiproblematik. 

 

Selvbestemmelse og medindflydelse 

Medarbejderne sikrer i høj grad, at borgerne har medbestemmelse og indflydelse i 
hverdagen med flydende grænser for, hvornår på døgnet og hvordan opgaven kan lø-
ses. De er meget bevidste om at aflæse borgerne kropssprog og sikre borgernes selv-
bestemmelse, samtidig med at de forsøger at motivere dem. Mange af borgerne har 
ikke et verbalt sprog og frasiger sig ofte hjælpen. For at undgå og forebygge magtan-
vendelse er livshistorien og kendskabet til borgerne af stor betydning, herunder sam-
arbejdet med de pårørende. De arbejder med pædagogiske principper og virkemid-
ler, f.eks. berøring og brug af musik i plejesituationen. Der afholdes indflytningssam-
tale med afstemning af forventninger, og medarbejderne har helt generelt et lø-
bende samarbejde med de pårørende, også omkring ønsker til tøj og ritualer i forbin-
delse med livets afslutning. 

 

Kommunikation og adfærd 

Observations studie i plejen 

Medarbejderne har en stille og rolig adfærd og udviser i høj grad en respektfuld og 
anerkendende dialog, hvor de løbende informerer borgeren om opgaven og motiverer 
undervejs. Borgeren giver periodevis udtryk for ubehag, og medarbejder udviser for-
ståelse og nænsomhed i sin pleje.  

Medarbejderne tager individuelle hensyn og afsæt i kendskabet til borgerne. Deres 
fokus er på nærvær og at udvise respekt og møde borgerne, hvor de er.  

 

Stemning og atmosfære samt et aktivt miljø: 

Observation på fællesareal 

I et af demensafsnittende er der underholdning af en frivillig midt på formiddagen 
med sang og musik, og flere borgere sidder samlet i opholdsstuen. En borger sidder 
afskærmet og hviler sig. I anden afdeling er tre borgere i gang med at male, hvor de 
sidder sammen med to medarbejdere, og der er en rolig og afslappet stemning.  

Medarbejderne inddrager naturligt borgerne i hverdagens gøremål, som at gå ud med 
skrald, borddækning, juleklip og bagning. I hverdagen har de forskellige aktiviteter, 
som ballonleg, stolegymnastik samt sæsonpræget aktiviteter, som de kravtilpasser til 
den enkelte. Der kommer frivillige, som deltager i musik og sang og hjælper til ved 
arrangementer og busture hver søndag.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der er fokus på mad og måltider. Medarbejderne kan meget til-
fredsstillende redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe hyggelige rammer 
for måltidet. Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har medindflydelse og selvbe-
stemmelse over eget liv og hverdag, og medarbejderne er særdeles reflekterede om-
kring adfærd og kommunikation. Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd er 
kendetegnet ved at være respektfuld og anerkendende. 

Tilsynet vurderer, at der er et meget tilfredsstillende udbud af aktiviteter, som mat-
cher målgruppen.   

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Der er ansat gruppeleder/sygeplejerske i hver enhed, som deltager i morgenmøde i 
forhold til planlægning og koordinering af dagen. Der skal ansættes basissygeplejerske 
i hver enhed, hvor gruppeleder i øjeblikket løser en del sygeplejefaglige opgaver. Med-
arbejderfordelingen er 60 % hjælpere, 20 % assistenter og 20% pædagoger, hvor ønsket 
er en mere ligelig fagfordeling.  
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Ledelsens oplevelse er, at det igennem de sidste tre år har været vanskeligere at fast-
holde og rekruttere nye medarbejdere. Der har været et højt fravær, som dog er redu-
ceret i forbindelse med ansættelse af gruppeledere. Der er i øjeblikket vakante stillin-
ger og behov for at anvende vikarer og i øjeblikket fast vagt på to borgere 12 timer i 
døgnet, som leveres af vikarbureau, som er specialiseret inden for psykiatri.     

Begge enheder har fået supervision af ekstern psykolog i december, som medarbej-
derne har oplevet meget givende, og leder har søgt økonomisk bevilling til fast super-
vision i 2020. Der er ved at blive udarbejdet en ny introduktionspakke for at sikre nye 
medarbejdere en god start. Pakken indeholder blandt andet et demenskursus og 14 da-
ges mentorordning fra kommunens Task force for at give mulighed for dialog og spar-
ring i opstartsfasen.   

Alle faste medarbejdere har været på kursus i Low Arousal, som er en ikke voldelig og 
konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt. Leder arbejder på, at 
det kan blive et fast tilbud til nye medarbejdere i det kommende år.  

Medarbejderne fortæller, at de faste medarbejdere har de rette kompetencer, men at 
der er kommet en del nye medarbejdere, som har et øget behov for kompetenceudvik-
ling. Nye medarbejdere introduceres 14-30 dage med mulighed for daglig sparring og 
undervisning, og deres erfaring er, at de personlige kompetencer i form af empati og 
forståelse for andre mennesker er særdeles vigtige. Medarbejderne er gode til at re-
flektere sammen og supplere hinanden fagligt i hverdagen og underviser hinanden på 
tværs omkring sundhedsfaglige problemstillinger og pædagogiske redskaber.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed 
for faglig sparring og løbende kompetenceudvikling. Det er samtidig vurderingen, at 
personalesituationen med brugen af mange vikarer betyder, at det i endnu højere grad 
bør overvejes, hvordan man fremadrettet sikrer kompetenceudvikling og rekruttering 
af nye medarbejdere.  

 

3.6 OBSERVATIONSSTUDIE AF MÅLTIDET 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data                                                                   

Kommunikation 

 

Observation af middagsmåltidet  

Der er en stille og rolig atmosfære og en hjemlig stemning. Borgerne pla-
ceres ved to borde med henholdsvis to og fire borgere og en borger, som 
sidder lidt tilbagetrukket fra de andre.   

Medarbejderne fordeler sig efter maden er serveret ved de to borde. Der 
er en løbende dialog og snak ved det ene bord, hvor der sidder fire bor-
gere, mens der kun er sparsom dialog ved det andet bord, hvor der sidder 
to borgere.   

Selvbestemmelse og 
medindflydelse 

 

Observation af middagsmåltidet  

En af borgerne sidder i sofaen og tilbydes at komme op til det fælles bord 
og spise, men borger ønsker at blive siddende, og får serveret sin frokost 
her. Maden serveres på tallerken, og medarbejder ved bordet præsente-
rer enkeltvis maden for borgerne. Borgerne får serveret sild og tilbydes en 
snaps til maden, hvilket flere borgere tager imod og skåler et par gange 
undervejs.  
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Rehabilitering  

 

Observation af middagsmåltidet  

Før måltidet motiveres en borger til at hjælpe med at dække bord. Borge-
ren begynder at dække bord og mener, at der mangle bestik, som hun selv 
forgæves forsøger at finde i skuffen, og får hjælp af en medarbejder. Ef-
ter maden tager et par beboere initiativ til at samle porcelæn og bestik 
sammen.  

Organisering af arbej-
det  

Observation af middagsmåltidet  

Der ryddes op på bordet efter aktiviteten for at klargøre til frokost. Rol-
lerne er fordelt, så en medarbejder hjælper med oprydning på bordet, 
mens en borger tømmer opvaskemaskine, og en medarbejder anretter ma-
den. Borgerne placeres ved to borde og tilbydes at få sprittet deres hæn-
der inden borddækning og servering af maden, anden medarbejder tilbe-
reder og anretter maden 

Det fremgår ikke tydeligt, hvem der er måltidsvært. Ved starten af målti-
det er der lettere uro mens maden anrettes og serveres, og der foretages 
lettere oprydning i køkkenet. Medarbejderne fordeler sig herefter og sæt-
ter sig ved de to borde.   

Tilsynets samlede vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og at medarbejderne understøtter 
borgernes selvbestemmelse og rehabilitering og i nogen udstrækning den gode dialog under måltidet. 
Medarbejderne har fokus på at skabe et hyggeligt og afslappet måltid for borgerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne sikrer hjælpen med afsæt i borgernes behov, men det vurderes, 
at aftaler for rolle og ansvarsfordeling under måltidet kan tydeliggøres.     
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4.0 TILSYNETS FORMÅL OG METODE 
 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til 
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, bru-
gere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. 

 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

• At påse at Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommu-
nalbestyrelsen har truffet.  

• At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.  
• At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere proble-

mer.  

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse 
mellem gældende lovgivning, plejecentrets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå 
op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsy-
nene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen.  

 

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt 
i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets resurser, 
styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få 
overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledel-
sens muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret 
og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt 
i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, observation og gennemgang af dokumentation. 
Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vur-
dere kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som Borgerne modtager på plejecentret. 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation 
samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 
tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 
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4.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala ved helhedstilsyn. 

 

Samlet vurdering Samlet vurdering 

Særdeles tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan 
karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har 
konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil 
kunne afhjælpes. 

Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbe-
falinger. 

Meget tilfredsstillende  

 

Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karak-
teriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har kon-
stateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.   

Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Tilfredsstillende  Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakterise-
res som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som 
vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

Mindre tilfredsstillende  Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere 
områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konsta-
teret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst 
og målrettet indsats at afhjælpe.  

Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, 
fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. 

Ikke tilfredsstillende  Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan 
karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er kon-
stateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radi-
kal indsats at afhjælpe.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalin-
ger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af 
tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde 
med forvaltningen.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til 
forvaltningen. 

 

 

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed 
for dialog eller samvær med flere af Borgerne.  

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, 
ligesom oplysninger fra plejecentrets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende. De tilsynsførende har en sygeplejefaglig og aka-
demisk baggrund. 
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4.5 PRÆSENTATION AF BDO 

BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og 
tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 
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