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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 Egeparken Plejecenter er, at forholdene i plejeboligerne kan karakteriseres 
som:  

 

Meget tilfredsstillende. 

 

Tilsynet vurderer, at der struktureret og systematisk er fulgt op på anbefalinger fra tilsynet i 2018, og at 
der arbejdes målrettet med udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede kvalitet, eksempelvis 
at bevare borgernes identitet i hverdagen. 

Dokumentationen lever meget tilfredsstillende op til kommunens kvalitetsstandarder og lovgivningen på 
området. Den skriftlige dokumentation har mangler, som let vil kunne løses i den videre proces. Der sikres 
løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, som 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 og med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er generelt 
en hygiejnemæssig forsvarlig standard, men tilsynet ser flere eksempler på snavsede hjælpemidler. 

Tilsynet vurderer, at der på tilfredsstillende vis er fokus på mad og måltider. Medarbejderne kan på faglig 
vis redegøre for deres rolle og ansvar, og borgerne er tilfredse med mad og måltider. 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. Der er et varierende tilbud af aktiviteter, og borgerne er meget tilfredse med udbuddet.   

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og meget tilfredsstillende mulig-
heder for løbende faglig sparring, ligesom der er gode muligheder for løbende kompetenceudvikling. 

Vurdering af observationsstudie er, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og medarbejderne un-
derstøtter borgernes selvbestemmelse samt inddragelse af deres fysiske ressourcer. Medarbejderne har 
fokus på at skabe et hyggeligt og afslappet måltid for borgerne, men vurderingen er, at medarbejdernes 
placering ved bordene i højere grad kan understøtte den gode dialog via deres fordeling og placering ved 
de enkelte borde. Vurderingen er ligeledes at skaber unødig uro ved oprydning, før måltidet er afsluttet.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne i højere grad kan have afstemt aftaler for rolle og ansvarsfordeling 
under måltidet.      

  

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 fortsat er fokus på kvalitetsudvikling i dokumentationen, så denne 
fremstår fyldestgørende og indeholder relevante faglige mål med udfyldt generelle oplysninger.  

2. Tilsynet anbefaler, at plejecentret implementerer fast arbejdsgang for rengøring af hjælpemid-
ler.  

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

 

Adresse  

Egeparken, Rådhusstrædet 4, 3650 Ølstykke 

Leder 

Louise Silbo Raft 

Antal plejeboliger  

72 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Mandag den 9. december 2019  

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med leder og gruppeleder 

 

Tilsynet interviewede: 

Leder, gruppeleder, fire 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  Der er siden sidste tilsyn tiltrådt ny leder, som tog afsæt i anbefalinger fra sidste års til-
syn og igangsatte en generel udviklingsproces. Der blev udarbejdet en række handlepla-
ner med ansvarlig tovholder for den enkelte gruppe inden for områder som fx medicin, 
delegering af sundhedsopgaver, dokumentation og triagering, struktur i sygeplejen, akti-
viteter og arbejdsmiljø. Herudover afholdes der nu afdelingsmøde hver måned. 

Rengøring i borgernes boliger er samlet på faste medarbejdere, som derudover indgår i 
et samarbejde med aktivitetsmedarbejder. Der har været arbejdet målrettet på at 
styrke aktivitetstilbuddene, og i dag er der mellem en til tre daglige aktiviteter, som 
planlægges i samarbejde med borgerne. Der er tilknyttet frivillige, som aktivt deltager i 
aktiviteter, og centret inddrager i høj grad lokalområdet i et aktivitetsøjemed. Der er 
etableret kondirum på en afdeling og igangsat etablering af frisørrum. 

Medarbejderne modtager undervisning og løbende sidemandsoplæring i dokumentations-
praksis, og ledelsen oplever, at de er kommet godt med.  

Der arbejdes med triagering i alle vagter, og medarbejdernes samarbejde er styrket 
både i den enkelte afdeling, men også på tværs mellem afdelinger og faggrupper. 

Fokus i år 2020 er at bevare borgernes identitet i hverdagen, og arbejdet tager afsæt i 
udarbejdet folder i 2019.   

Overordnet i kommunen skal der udarbejdes en mad og måltidspolitik, og Egeparken har 
selv igangsat fokus på værtskab.   

I forhold til borgere med demens arbejder de med afsæt i borgercentreret omsorg, og i 
det nye år opstartes borgerkonferencer.  

I forhold til en værdig afslutning på livet får centret ofte ros fra de pårørende for deres 
palliative plejeforløb. Centret vil gerne nytænke praksis og traditioner, når en borger 
dør, og har planlagt institutionsbesøg for at få inspiration.   

De har et velfungerende samarbejde med plejecenterlæge, som underviser i de kon-
krete situationer.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt struktureret og systematisk op på anbefalinger fra til-
synet i 2018, og at der arbejdes målrettet med udviklingstiltag for yderligere at opti-
mere den samlede kvalitet, eksempelvis at bevare borgernes identitet i hverdagen.  

 

3.2 DOKUMENTATION  

Data  Der er udfyldt funktionsevnevurderinger og aktuelle helbredstilstande samt udarbejdet 
faglige mål og handleanvisninger. Hos en borger er der sammenhæng mellem helbreds-
tilstande og faglige mål, mens der hos to borgere mangler faglige mål og sammenhæng 
på enkelte områder. Der er udarbejdet døgnrytmeplan på alle borgere, som er systema-
tisk opbygget og udfyldt i forhold til borgernes fysiske og mentale ressourcer og behov 
for hjælp og støtte. Hos to borgere er døgnrytmeplanen aktuel og fyldestgørende, mens 
den hos tredje borger mangler opdatering omkring borgers mentale tilstand.   

De generelle oplysninger, herunder helbredsoplysninger, er udfyldt på to borgere, mens 
dette mangler på en borger, hvor helbredsoplysninger er delvis opdaterede. Der er udar-
bejdet livshistorie hos to borgere.   
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Hos alle borgere er der dokumentation for vægt, men hos to borger er der ikke udarbej-
det faglige mål på mindre vægttab. Hos en af de to borgere har ergoterapeut udarbej-
det handleanvisning på ernæringsindsats 

Medarbejderne oplever, at det har været vanskeligt at tillære ny dokumentationsprak-
sis, men de har fået undervisning, sidemandsoplæring og støtte af sygeplejerske og kan 
begynde at se en sammenhæng. Medarbejderne dokumenterer observationer på bærbar 
og stationær pc og registrer medicinudlevering på manuelle skemaer. Sygeplejerske og 
assistent opretter faglige mål og handleanvisning, og kontaktperson er primær ansvarlig 
for at sikre udfyldelse og opdatering af døgnrytmeplan.   

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen meget tilfredsstillende lever op til kommunens 
kvalitetsstandarder og lovgivningen på området. Den skriftlig dokumentation har mang-
ler, som let vil kunne løses i den videre proces. Der sikres løbende opfølgning og revide-
ring af dokumentationen, som fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK HJÆLP 

Data  Borgerne er glade for at bo på centret og tilfredse med den hjælp, de modtager i for-
hold til kvalitet og omfang.  En borger sidder i sin stol, også når hun sover, og er glad 
for denne ordning, da hun dermed undgår unødige smerter ved mobilisering. Borgerne 
får hjælp til personlig pleje og giver eksempler på opgaver, de selv løser. Borgerne er 
trygge ved hjælpen, og en borger, som får hjælp til medicin, oplever, at det fungerer 
fint.  

Borgerne er generelt tilfredse med rengøringen, men en borger giver udtryk for, at 
rengøring hver 14.  dag er for lidt.  

Tilsynet observerer, at borgerne er pæne og velsoignerede. Der observeres rene og 
pæne boliger, men i tre boliger er der snavsede hjælpemidler.  

Der er overlap ved indmøde med mundtlig rapport fra nattevagt, der læses og printer 
advis, og medarbejderne orienterer sig på triageringstavlen og læser på egne borgere. 
Opgaverne fordeles med afsæt i kompetencebehov og ressourcer. SUL-ydelser registre-
res på kørelister, og dispenseringsfordeling følges på husketavle.   

Rehabilitering er naturligt integreret i hverdagen, og medarbejderne har fokus på at 
inddrage borgernes ressourcer, både i den personlige pleje og omkring praktiske opga-
ver som at bære skrald ud, skifte sengetøj eller fx deltage i borddækning, smøre mad, 
og vande blomster. Ved funktionstab er der gode muligheder for at inddrage terapeuti-
ske kompetencer.  

Hjælperne inddrager assistent eller sygeplejerske efter behov. Borgernes tilstandsæn-
dringer drøftes løbende på daglige triageringsmøder, og to gange ugentligt afholdes 
udvidet triageringsmøder med borgergennemgang med deltagelse af fast personale og 
sygeplejerske. Kontaktpersonen er ansvarlig ved en evt. videre opfølgning og inddra-
gelse af eksterne samarbejdspartner som Task force og Viso.  

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 og 
med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er generelt en hygiejnemæssig 
forsvarlig standard, men tilsynet ser flere eksempler på snavsede hjælpemidler.  
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3.4 HVERDAGSLIV  

Data Mad og måltider  

Borgerne er generelt tilfredse med maden, men en borger er mindre begejstret uden 
at præcisere dette nærmere. To borgere har selv valgt at spise de fleste måltider i 
fællesskabet, mens en borger gerne spiser i egen bolig. En borger med synkeproble-
mer fortæller, at maden er fin og har oplevelsen af at spise almindelig mad.    

Medarbejdernes rolle er at skabe ro og en hyggelig stemning og sikre, at alle er klar 
til tiden. Opgaverne planlægges fra morgenstunden og med måltidsværter, som sid-
der ved bordet.  

Borgerne vejes fast hver måned og hyppigere ved vægtændring. Afdelingsernærings-
ansvarlige inddrages, der udarbejdes ernæringsscreening, og der er mulighed for at 
kontakte diætist i kommunen. Der er i øjeblikket ergoterapeut rundt på centret i for-
hold til dysfagiudredning, som har afdækket synkeproblemer hos flere borgere.   

 

Selvbestemmelse og medindflydelse 

Borgerne oplever at have medbestemmelse og indflydelse på hverdagen og eget liv, 
fx døgnrytme og deltagelse i aktiviteter, og en borger fortæller, at hun får fysiotera-
peutisk træning for ben og balance.  

Medarbejderne oplever, at borgerne har indflydelse på, hvornår og hvordan opga-
verne skal løses og respekterer deres ønsker og vaner. Der afholdes hjemmebesøg og 
indflytningssamtale med borger og evt. pårørende med deltagelse af to medarbej-
dere. Borgers livshistorie bidrager til at se og respektere det enkelte menneske og 
dennes identitet. Medarbejderne giver en række eksempler på, hvordan de aktivt an-
vender livshistorien i hverdagen.  

Der afholdes borger- og pårørendemøde 4 ganger årligt, hvor borgerne har mulighed 
for at fremkomme med ønsker til fx mad og aktiviteter. 

Der er borgere, som selv begynder at tale om livets afslutning, men medarbejderne 
oplever, at det generelt kan være lidt svært at bringe emnet på bane og glæder sig 
til et kommende projekt, som omhandler den sidste tid og borgerne ønsker.   

 

Kommunikation og adfærd 

Borgerne giver udtryk for, at alle medarbejdere er søde, taler ordentligt, og borgerne 
oplever respektfuld kommunikation og adfærd.  

Medarbejderne vægter værdighed og ligeværdighed, og kendskabet til den enkelte 
har stor betydning for at kunne respektere det enkelte menneske og deres jargon.      

 

Stemning og atmosfære samt et aktivt miljø: 

Borgerne oplever, at der generelt er en god stemning og atmosfære på fællesarealer. 
En borger giver dog udtryk for, at stemningen er lidt afhængig af, hvilke medarbej-
dere som er på arbejde, hvor der er nogle, som sætter lidt gang i den, og andre som 
er mere afdæmpet.   

Borgerne oplever, at der er mange gode tilbud om aktiviteter, en af borgerne delta-
ger i det meste, f.eks. bagning, sang og musik, mens anden borger giver udtryk for 
primært at opholde sig i egen bolig og læse og se tv.   

Der er en ansvarlig aktivitetsmedarbejder, som forestår aktiviteter, samt medansvar-
lig medarbejder i hver afdeling, som sammen planlægger aktiviteter. Der er igangsat 
differentierede og daglige aktivitet, som fx ugentlig erindringsdans, underholdning 
med sang og musik, brunch, julekagebagning og mad fra bunden i en afdeling. Aktivi-
teter tilgås på tavler i de respektive afdelinger og reklameres på instagram.    
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Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der på tilfredsstillende vis er fokus på mad og måltider. Medar-
bejderne kan på faglig vis redegøre for deres rolle og ansvar, og borgerne er tilfredse 
med mad og måltider. Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har indflydelse og selv-
bestemmelse over eget liv og hverdag, og medarbejderne er fagligt reflekterede om-
kring adfærd og kommunikation, som er kendetegnet ved at være respektfuld og aner-
kendende. Tilsynet vurderer, at der er et varieret tilbud af aktiviteter, og borgerne er 
meget tilfredse med udbuddet.   

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Organisatorisk er der ansat tre gruppeledere, to sygeplejersker i dagvagt, og der arbej-
des på at få ansat aftensygeplejersker. Medarbejdergruppen er fordelt med en ligelig 
balance mellem assistenter og hjælpere. Der er assistenter i aftenvagt og hjælpere i 
nattevagt, som samarbejder med assistent på døgnpladserne og udekørende sygeple-
jerske. Ergoterapeuten kommer to gange ugentligt, og der er tilknyttet fysioterapeut i 
forhold til træning og rehabilitering.  

Der har været en del medarbejderudskiftning, men leder oplever, at der nu er en sta-
bil og engageret gruppeleder- og medarbejdergruppe.   

Omkring kompetenceudvikling igangsætter de undervisning på konkrete problemstillin-
ger og sikrer kompetenceudvikling efter behov samt har løbende undervisning i faglige 
temaer som sår, UVI og kompressionsstrømper, og medarbejderne anvender VAR, som 
de tilgår elektronisk. Medarbejderne oplever gode muligheder for kompetenceudvikling 
og delegering af sundhedsmæssige opgaver med undervisning af sygeplejersken, og der 
arbejdes med kompetenceskema.  

Medarbejderne roser ledelse og sygeplejersker, som er synligt til stede i hverdagen og 
oplever stor hjælpsomhed, når der er behov for det.   

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og meget til-
fredsstillende muligheder for løbende faglig sparring kompetenceudvikling.  

 

3.6 OBSERVATIONSSTUDIE AF MÅLTIDET 

 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data                                                                   

Kommunikation 

 

Observation af middagsmåltidet  

Borgerne er fordelt ved to borde, og der er en rolig og afslappet stemning. 

Borgerne ved det ene bord sidder alene og taler meget sparsomt sammen.  

Ved det andet bord sidder fire medarbejdere. Den ene medarbejder har 
løbende respektfuld dialog med en af borgerne om blandt andet julekon-
fekt. Borgeren er meget talende og god til at holde en samtale i gang og 
kommer selv med input til samtale. De øvrige medarbejdere har kun spar-
som dialog med borgerne og indbyrdes ved bordet.  

Selvbestemmelse og 
medindflydelse 

 

Observation af middagsmåltidet  

Medarbejder ved det ene bord går rundt med fad og spørger borgerne om, 
hvad de har lyst til at spise. Ved det andet bord sættes fadet på bordet, 
så borgerne selv kan vælge.  

En af borgerne har behov for hjælp til at spise, og medarbejder spørger 
ind til, om hun gerne må hjælpe, og borger respondere positivt.  
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Rehabilitering  

 

Observation af middagsmåltidet  

De borgere, som kan, tager selv mad fra fad. Der er placeret kander med 
drikkelse på bordet, og de borgere, som selv kan, ophælder drikkelse fra 
kanden.     

En borger motiveres løbende til at huske at spise og får hjælp af medar-
bejder til at sætte maden på gaflen.   

Organisering af arbej-
det  

Observation af middagsmåltidet  

Der er før og delvis under måltidet en arbejdsfordeling mellem medarbej-
derne. En medarbejder sætter sig ved bordet, mens tre medarbejdere 
hjælper med anretning og servering af maden. Borgerne og medarbejdere 
sidder klar kl. 12.30 og afventer, at maden serveres. Da maden er serve-
ret, sætter alle medarbejdere sig ved bordet, hvor fire ud af fem borgere 
er placeret på bordets langside, og medarbejderne sætter sig over for og 
spiser egen madpakke. En medarbejder rejser sig for at servere mere 
mad. Medarbejdere påbegynder oprydning samtidig med, at der serveres 
mere mad ved et af bordene og samtidig med, at borgerne tilbydes kaffe. 
Flere borgere afslår kaffe og rejser sig fra bordet.  

Tilsynets samlede vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og medarbejderne understøtter bor-
gernes selvbestemmelse samt inddragelse af deres fysiske ressourcer. Medarbejderne har fokus på at 
skabe et hyggeligt og afslappet måltid for borgerne, men vurderingen er, at medarbejdernes place-
ring ved bordene i højere grad kan understøtte den gode dialog via deres fordeling og placering ved 
de enkelte borde. Vurderingen er ligeledes, at det skaber unødig uro med oprydning før måltidet er 
afsluttet.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne i højere grad kan have afstemt aftaler for rolle og ansvarsforde-
ling under måltidet.      
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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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