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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 Plejecenter Damgårdsparken er, at forholdene i plejeboligerne kan karakteri-
seres som:  

 

Meget tilfredsstillende. 

 

Tilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på at sikre struktur og planlægning i hverdagen og tillige målrette 
fokus på udviklingstiltag for at optimere den samlede kvalitet. 

Plejecentret er i en implementeringsproces og vurderingen er, at den løbende kvalitetsudvikling vil sikre, 
at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kvalitetsstandarder og lovgivningen på områ-
det. 

Tilsynet vurderer, at borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som leveres efter en meget 
tilfredsstillende faglig standard og med et rehabiliterende sigte. Der er generelt en hygiejnemæssig for-
svarlig standard, men der ses eksempler på snavsede hjælpemidler. 

Borgerne er meget tilfredse med maden. Der er fokus på mad og måltider, og medarbejderne kan redegøre 
for deres rolle og ansvar i forhold til borgernes individuelle behov samt at skabe hyggelige rammer for 
måltidet. Borgerne har i høj grad indflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag, og medarbej-
derne er fagligt reflekterede omkring adfærd og kommunikation, som er kendetegnet ved at være respekt-
fuld og anerkendende. Vurderingen er, at der anvendes en del vikarer, som ikke altid kender til de opgaver, 
de skal løse.   

Der er et varieret tilbud af aktiviteter, og borgerne er meget tilfredse med udbuddet, og medarbejderne 
kan meget tilfredsstillende redegøre for, hvordan de motiverer og understøtter borgernes deltagelse i ak-
tiviteter. 

Ledelsen arbejder målrettet på at sikre tilstedeværelse af relevante faglige kompetencer. Medarbejderne 
har mulighed for løbende faglig sparring, og der er fokus på medarbejdernes løbende kompetenceudvikling. 

Omkring observationsstudie af måltidet er vurderingen, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og 
at medarbejderne understøtter den gode dialog samt borgernes selvbestemmelse og rehabilitering. Med-
arbejderne har ligeledes fokus på at skabe et hyggeligt og afslappet måltid for borgerne. Medarbejderne 
har aftaler for rolle og ansvarsfordeling og sikrer hjælpen med afsæt i beboernes behov.    

 

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. 

 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der i den fortsatte implementeringsproces er fokus på kvalitetsudvikling i 
dokumentationspraksis, så denne fremstår fyldestgørende og sammenhængende og med opfølg-
ningsdato. Ligeledes, at døgnrytmeplanen indeholder beskrivelser af borgernes kognitive pro-
blemstillinger og ressourcer samt beskrivelser af aktiviteter, som borgerne profiterer af i hverda-
gen.   

2. Tilsynet anbefaler, at vikarer sikres en grundig introduktion til opgaverne.   

3. Tilsynet anbefaler, at plejecentret implementerer fast praksis for rengøring af hjælpemidler.  
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

 

Navn og adresse  

Plejecenter Damgårdsparken, Damgårdsparken 1B, 3660 Stenløse 

Leder 

Mette Færchs 

Antal plejeboliger  

41 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 17. december 2019  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med leder og gruppeleder.  

 

Tilsynet interviewede: 

Leder, gruppeleder, fem medarbejdere og tre borgere.   

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

Tilsynet har gennemgået dokumentation for tre borgere. 

Tilsynet har foretaget observationsstudie på måltidet 

 

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

Tilsynsførende  

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  Leder er startet i foråret 2019, og en af de første opgaver var at få ansat medarbejdere 
i flere vakante stillinger, hvorfor introduktion af nye medarbejdere fyldte meget i op-
starten. Der arbejdes målrettet med struktur og planlægning af dagen, samarbejde og 
udnyttelse af ledig tid på tværs af afdelinger og øget fokus på kerneopgaven. 

FSIII er fortsat under implementering, alle medarbejdere har deltaget i undervisning, og 
projektsygeplejersken har være behjælpelig i selve konverteringsprocessen, og sygeple-
jerskerne har været tovholdere samt bidraget med løbende vejledning og sparring af 
medarbejderne i hverdagen.  

Borgerne har kontaktperson, og en sygeplejerske er overordnet ansvarlig for borgerfor-
løb.  

For at styrke samarbejde og omsorg for pårørende afholdes der indflytningssamtale med 
borger og evt. pårørende, og der inviteres til statussamtale med sygeplejerske en gang 
årligt eller hyppigere efter behov.  

Der er opstartet et samarbejde med Task Force omkring borgere med demens, og der 
udarbejdes socialpædagogiske handleplaner, og plejecenterlægen har opmærksomhed 
på reducering af psykofarmaka.  

Der arbejdes med det gode måltid i forhold til roller og ansvar. Rehabiliteringskonsulen-
ten har været inddraget for at støtte og vejlede medarbejderne til at sikre borgerne 
indflydelse og aktiv deltagelse.  

Aktivitetskoordinatorer planlægger, koordinerer og afvikler aktiviteter i tæt samspil 
med medarbejdere og borgere. Rehabiliteringskonsulenten har løbende opfølgning på 
borgernes ADL, og flere borgere er i faste træningsforløb med fysioterapeut. 

Leder har et ønske om, at der kommer mere fokus på værdighed og livets afslutning og 
har planlagt undervisning i det nye år.  

Plejecenterlægeordningen er velfungerende, blandt andet med undervisning af medar-
bejderne efter behov.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at ledelsen har fokus på at sikre struktur og planlægning i hverdagen 
og tillige målrettet fokus på udviklingstiltag for at optimere den samlede kvalitet. 

 

3.2 DOKUMENTATION  

Data  Der er sparsom beskrevet funktionsevnevurderinger. Der er generelt udfyldt aktuelle 
helbredstilstande og faglige mål og handleanvisninger, og generelt sammenhæng mellem 
helbredstilstande og faglige mål samt oprettelse af handleanvisninger. Hos en borger 
mangler der dog udfyldelse af helbredstilstande og faglige mål på flere områder. I hel-
bredstilstande og tilknyttede faglige notater ses der flere eksempler på manglende op-
følgningsdato.   

Der er oprettet nye døgnrytmeplaner på to borgere, som helt eller delvist er fyldestgø-
rende beskrevet. Hos en borger mangler døgnrytmeplanen, som ikke kan genfindes i tid-
ligere dokumentation. Der mangler generelt beskrivelser af borgernes kognitive pro-
blemstillinger samt behov for hjælp og støtte, og hvilke aktiviteter borgerne profiterer 
af i hverdagen.   

Der mangler overordnet udfyldelse af de generelle oplysninger, men hvor der hos to bor-
gere er udfyldt aktuelle helbredsoplysninger.  
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Der er udarbejdet livshistorie hos en borger. Der er dokumenteret målinger på to bor-
gere, men der mangler hos tredje borger, ligesom der hos en borger med vægttab ikke 
er udarbejdet faglige mål på ernæring.  

Sygeplejerskens opgave har været at opdatere helbredstilstande og faglige mål på bor-
gerne. Social- og sundhedshjælperne er ansvarlige for at udarbejde borgernes døgnryt-
meplan og fortæller, at det har knebet lidt i forhold til kendte borgere, men at de på 
alle nye borgere udarbejder en systematisk og fyldestgørende dokumentation. Der plan-
lægges med tid til dokumentation, og der dokumenteres løbende opfølgning i de faglige 
mål.   

Medarbejder fortæller, at der er udarbejdet en plan for implementering og for, hvordan 
de kommer i mål, samt hvem som er ansvarlig.  

Tilsynets 
vurdering 

Plejecentret er i en implementeringsproces, og vurderingen er, at den løbende kvali-
tetsudvikling vil sikre, at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kva-
litetsstandarder og lovgivningen på området. 

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK HJÆLP 

Data  Borgerne er glade for at bo på plejecentret. De oplever, at de får den hjælp, de har 
behov for, som leveres ud fra deres individuelle ønsker og behov, og hvor de selv er 
aktive og deltagende. En borger med funktionsmæssige begrænsninger oplever lidt 
lang ventetid på hjælp ved nødkald, særligt aften og weekend, men har forståelse for, 
at dette skyldes færre personaler. Borgerne tilkendegiver, at de er trygge ved hjælpen 
i forhold til sundhedsmæssige problemstillinger, fx at holde maven i orden, og anden 
borger får betryggende hjælp til medicinadministration.  

Borgerne får hjælp til rengøring og er tilfreds med rengøringsstandarden.  

Borgerne er pæne og velsoigneret. Tilsynet observerer to hjælpemidler, som er meget 
snavset.   

Hjælpen tager afsæt i borgernes døgnrytmeplan og socialpædagogisk handleplan. Med-
arbejderne har morgenmøde på varierende tidspunkter, men fælles er, at der læses 
advis og følges op i dokumentationen og planlægges ud fra borgerens kontaktperson, 
kompetencebehov og dagens aktiviteter. Ved brug af vikarer prioriteres de borgere 
med mindst komplekse behov, og døgnrytmeplanen suppleres med mundtlig overleve-
ring.    

Medarbejderne triagerer borgerne to gange ugentlig med deltagelse af sygeplejerske, 
som ligeledes sikrer kontinuitet og opfølgning på borgernes problemstillinger i weeken-
den. Derudover mødes dag- og aftenvagt to gange ugentlig for at sikre kontinuitet og 
ensartethed i pleje og omsorg til borgerne.   

Medarbejderne sikrer, at borgerne er aktive og deltagende i hverdagen, ligesom reha-
biliteringskonsulenten er observerende og igangsætter tiltag hos den enkelte borger 
sammen med medarbejderne.   

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 generelt en hygiejnemæssig forsvarlig standard, men der er eksempler på snav-
sede hjælpemidler.  
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3.4 HVERDAGSLIV  

Data Mad og måltider  

Borgerne er generelt tilfredse med maden og fortæller, at de ugentligt får udleveret 
menuplan. To borgere fortæller, at medarbejderne er åbne over for tilbagemeldinger 
på maden og har flere gange givet både ros og ris.   

Medarbejderne tilkendegiver, at der skal være ro, og at det skal være hyggeligt at 
spise, og de er opmærksomme på at inddrage borgerne aktivt, både før under og ef-
ter måltidet. Medarbejderne har fokus på borgernes sammensætning ved bordet, og 
alle afdelinger har frivillige spisevenner, som placeres strategisk ved bordene sam-
men med medarbejderne.   

Borgerne vejes en gang om måneden, der screenes ved problemstillinger og igangsæt-
tes indsatser. Diætist gennemgår hver tredje måned de borgere, som har problemstil-
linger i samarbejde med ernæringsansvarlig og sygeplejerske. Medarbejderne er un-
dervist i dysfagi og har et tæt samarbejde med ergoterapeut.    

 

Selvbestemmelse og medindflydelse 

Borgerne oplever at have indflydelse i hverdagen og på eget liv, fx i forhold til hvor-
når hjælpen leveres samt ønsker til aktiviteter og til deltagelse.  

Medarbejderne tilkendegiver, at borgerne i høj grad har indflydelse i hverdagen, og 
borgernes valg respekteres.  Borgerne bestemmer selv deres døgnrytme, og medar-
bejderne tilrettelægger plejen, så den matcher borgernes behov. Der afholdes ind-
flytningssamtale med borger og pårørende omkring forventninger, og der afholdes op-
følgningssamtale efter ca. tre uger. 

 

Kommunikation og adfærd 

Borgerne oplever, at der er en god tone og respektfuld kommunikation og adfærd. 
Medarbejdernes ærlighed vægtes i høj grad af en af borgerne. To borgere giver ud-
tryk for, at der indimellem er mange afløsere, som ikke altid kender til de opgaver, 
de skal løse.  

Medarbejderne vægter respekt for den enkelte, at signalerer tid og overskud, samt at 
udvise en rolig, tålmodig, åben og imødekommende kommunikation. Kendskabet til 
borgerne og deres livshistorie har stor betydning i hverdagen, og det er medarbejder-
nes oplevelse, at det ofte har været en positiv oplevelse for de pårørende, når de har 
bidraget med deres næres livshistorie.   

 

Stemning og atmosfære samt et aktivt miljø 

Borgere oplever generelt en god stemning på fællesarealer. Der kan være lidt højrø-
stede og diskuterende borgere under måltidet, men borger oplever, at medarbej-
derne er gode til at aflede og dæmpe stemningen. Borgerne deltager i aktiviteter ef-
ter lyst og interesse, og en borger går ligeledes til fysioterapi, mens anden borger 
bruger tid på håndarbejde og læsning i egen bolig og indimellem deltager i ture ud af 
huset.     

Medarbejderne samler løbende op på borgernes behov og ønsker, og planlægger akti-
viteter sammen med aktivitetsmedarbejder. Medarbejderne motiverer borgerne til 
deltagelse og sikrer fordeling, så alle borgere får mulighed for at deltage i fx busture 
og cykelture, som varetages af frivillige.    

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med maden. Der er fokus på mad og 
måltider, og medarbejderne kan redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til bor-
gernes individuelle behov samt at skabe hyggelige rammer for måltidet.  
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Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har indflydelse og selvbestemmelse over 
eget liv og hverdag, og medarbejderne er fagligt reflekterede omkring adfærd og 
kommunikation, som er kendetegnet ved at være respektfuld og anerkendende. Vur-
deringen er dog, at der anvendes en del vikarer, som ikke altid kender til de opgaver, 
de skal løse.   

Tilsynet vurderer, at der er et varieret tilbud af aktiviteter, og borgerne er meget til-
fredse med udbuddet. Medarbejderne kan meget tilfredsstillende redegøre for, hvor-
dan de motiverer og understøtter borgernes deltagelse i aktiviteter.  

 
3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Ledelsen arbejder med nærvær og synlighed i hverdagen via løbende dialog og faste 
møder med alle vagter.   

Organisatorisk er der ansat en gruppeleder og en basis-sygeplejerske på alle tre afde-
linger. Der er sygeplejerske i weekendvagt, som sikrer koordinering af opgaver og res-
sourcer, og der er planlagt ansættelse af aftensygeplejerske. Der er social- og sund-
hedsassistenter i alle vagter, men overvægt af social- og sundhedshjælpere. Målet er 
at få ansat flere social- og sundhedsassistenter. Der er fortsat ubesatte ledige stillin-
ger, og oplevelsen er, at det er svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere.  

Alle medarbejdere skal i det nye år deltage i undervisning i personcentreret omsorg, 

og der er planlagt undervisning i BBAUM (trykmassage) med udvalgte medarbejdere.    

Medarbejderne varetager forskellige ansvarsområder, og der er et godt tværfagligt 
samarbejde på tværs af afdelinger, som både bidrager og er lydhør. Der er kommet 
øget struktur og tydelighed i arbejdsgange og ansvarsområder, og medarbejderne ople-
ver den nye ledelse som handlekraftig.  

Der afholdes havemøde/personalemøde i hver afdeling en gang månedlig med delta-
gelse af sygeplejerske og evt. vagter, hvor de blandt andet drøfter faglige temaer og 
følger op på igangsatte udviklingstiltag.  

Til foråret vil der være gennemgang af den enkelte medarbejders kompetencer forud 
for MUS i forhold til kompetencer og ønsker til kompetenceudvikling.   

Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde er forbedret væsentligt, og fraværet er reduceret 
betydeligt over de seneste tre år.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at ledelsen målrettet arbejder med at sikre tilstedeværelse af rele-
vante faglige kompetencer. Medarbejderne har mulighed for løbende faglig sparring, 
og der er fokus på medarbejdernes løbende kompetenceudvikling.  

 

3.6 OBSERVATIONSSTUDIE AF MÅLTIDET 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data                                                                   

Kommunikation 

 

Observation af middagsmåltidet  

Bordet er pænt dækket med hvid dug og julelys, og der er en rolig og af-
slappet stemning. Borgerne fordeles ved to borde, og medarbejderne for-
deler sig ved bordene. Ved det ene bord sidder en borger alene sammen 
med medarbejder, som sidder roligt og holder borger i hånden, borger bli-
ver indimellem urolig, hvor medarbejder via øjenkontakt og berøring får 
borger til at falde til ro igen. Anden borger sidder lidt afskærmet og får 
hjælp til at spise.  
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Der er en afslappet og respektfuld dialog ved bordet. Borgerne taler lidt 
indbyrdes sammen, og medarbejderne sikrer en løbende dialog.   

Selvbestemmelse og 
medindflydelse 

 

Observation af middagsmåltidet  

Maden portionsanrettes og serveres til den enkelte borger. Under måltidet 
får borger tilbud om drikkelse og valgmulighed mellem to forskellige slags 
saft. Medarbejder spørger afslutningsvis om de ønsker oplæsning fra jule-
historie, og borgerne giver en positiv tilkendegivelse.  

Rehabilitering  

 

Observation af middagsmåltidet  

To borgere får hjælp til at spise, mens de øvrige borgere selv spiser den 
anrettede mad. De borgere, som selv kan, tager drikkelse fra kande på 
bordet. 

Borgerne får god tid til at spise.   

Organisering af arbej-
det  

Observation af middagsmåltidet  

Medarbejderne har fordelt opgaverne imellem sig, to medarbejdere ser-
vere og går til hånde under måltidet, mens to andre medarbejdere sidder 
med ved bordet fra måltidets start. En medarbejder sætter sig og spiser 
madpakke og har dialog med borger samtidig med, at borgeren får hjælp 
til at spise. 

Der er afslutningsvis oplæsning, hvor alle borgere deltager.  

Tilsynets samlede vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og at medarbejderne understøtter 
den gode dialog samt borgernes selvbestemmelse og rehabilitering. Medarbejderne har ligeledes fo-
kus på at skabe et hyggeligt og afslappet måltid for borgerne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har aftaler for rolle og ansvarsfordeling og sikrer hjælpen med 
afsæt i beboernes behov.    
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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. 

 

 

 



 

  

 

Partneransvarlig 

BIRGITTE HOBERG SLOTH 

Partner 

m: 2810 5680 

e: bsq@bdo.dk 

 

Projektansvarlig 

MARGIT KURE 

Seniormanager  

m: 24595072 

e: mku@bdo.dk 

 

www.bdo.dk 

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirk-
somhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med be-
grænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uaf-
hængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO 
medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.250 medarbejdere, mens 
det verdensomspændende BDO netværk har ca. 90.000 medarbejdere i mere end 165 
lande. 

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70. 

 


