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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 Porsebakken er, at forholdene i plejeboligerne kan karakteriseres 
som:  

Meget tilfredsstillende. 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalinger fra tilsynet i 2018, og at der tillige 
arbejdes med udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede kvalitet. 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kvalitetsstandarder og lov-
givningen på området. Den skriftlig dokumentation har samtidig en del mangler, som vil kunne afhjælpes i 
den løbende kvalitetsudvikling. Der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, som fun-
gerer 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 samt med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Tilsynet 
vurderer, at social- og sundhedsassistenterne mangler overblik over de iværksatte akutte sygeplejefaglige 
indsatser.     

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard. 

Vurderingen er, 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. Borgerne har i høj grad 
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 vurderes at 
være et varieret tilbud af aktiviteter, og borgerne er meget tilfredse med udbuddet.   

Medarbejderne har generelt relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig sparring og løbende 
kompetenceudvikling. Det er samtidig vurderingen, at der er et behov for at afdække medarbejdernes 
kompetencer og kompetencebehov samt at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af afdelinger. Det 
er samtidig vurderingen, at der med fordel kan udarbejdes en strategisk retning for, hvordan de pædago-
giske kompetencer inddrages i pleje og omsorg i hverdagen.  

Ved observationsstudie af måltidet vurderes, at borgerne mødes med venlighed og respekt, og at medar-
bejderne understøtter den gode dialog samt borgernes selvbestemmelse og rehabilitering. Medarbejderne 
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. 
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1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på kvalitetsudvikling i dokumentationen, så denne 
fremstår fyldestgørende med relevante faglige mål og opfølgningsdato og med udfyldte gene-
relle oplysninger. Ligeledes, at døgnrytmeplan indeholder beskrivelser af borgernes kognitive 
problemstillinger og ressourcer.  

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at vikarer introduceres grundigt til opgaveløsningen.  

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne afdækker medarbejdernes 
kompetencer og behovet for kompetenceudvikling.  

4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne drøfter, hvordan de skaber et 
åbent og tillidsfuldt samarbejde på tværs af afdelinger og fagligheder.  

5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med social- og sundhedsassistenterne drøfter, 
hvordan de sikrer overblik over de akutte igangsatte sygeplejefaglige indsatser.   

6. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en strategisk retning for, hvordan de pædagogiske kompe-
tencer inddrages i pleje og omsorg i hverdagen.   
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

Adresse  

Plejecenter Porsebakken Nybøllevej 11, 2765 Smørum 

Leder 

Heidi Nielsen 

Antal plejeboliger  

48 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 20. 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 leder om tilsynsforløbet. 

Tilsynsførende  

Senior Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data  I forhold til opfølgning fra sidste års tilsyn har der været arbejdet på at kvalificere doku-
mentationspraksis på klippekort, men leder fortæller, at der ikke længere er krav om at 
dokumentere brug af klippekort. Omkring ny persondatalov har plejecentret haft besøg 
af konsulenter fra kommunen, som gennemgik de lokaler, hvor der opbevares personføl-
somme oplysninger og iværksatte indsatser.     

Rehabiliteringskonsulenten deltager i afdelingsmøder, hvor de støtter og vejleder med-
arbejderne. Borgerne får genoptræning og vederlagsfri fysioterapi ved fysioterapeut.   

Plejecentret har arbejdet med det gode måltid og måltidsværter, som udmøntes med 
variationer i de enkelte afdelinger.    

Der har ikke været arbejdet målrettet med værdighed og livets afslutning, og ledelsen 
har et ønske om at få defineret rammer og arbejde mere struktureret med emnet. 

Der har været undervisning af palliationssygeplejersken og løbende opmærksomhed på 
borgernes ønsker, og fx gør de brug af vågetjeneste. Plejecentret har endnu ikke fået 
etableret plejecenterlægeordning.   

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt tilfredsstillende op på anbefalinger fra tilsynet i 2018, 
og at der tillige arbejdes med udviklingstiltag for yderligere at optimere den samlede 
kvalitet. 

 

3.2 DOKUMENTATION  

Data  Der er sparsomt udfyldte funktionsevnevurderinger. Der er udfyldt aktuelle helbredstil-
stande samt udarbejdet faglige mål og handleanvisninger, og der ses sammenhæng mel-
lem helbredstilstande og faglige mål hos alle borgere. Der ses generelt manglede opfølg-
ningsdato på faglige mål, ligesom der ses flere eksempler på manglende opfølgningsdato 
på tilknyttede faglige notater. Der er udarbejdet døgnrytmeplan på alle borgere, som er 
systematisk opbygget og generelt fyldestgørende - hos en borger er denne ikke overført 
til FSIII. I alle døgnrytmeplaner ses der manglende beskrivelser af borgernes kognitive 
problemstillinger, ressourcer og behov for hjælp og støtte. De generelle oplysninger er 
sparsomt udfyldt på alle borgere, og der er helbredsoplysninger på to borgere, men 
mangler på tredje borger. Der er udarbejdet livshistorie hos to borgere.  Hos alle bor-
gere er der dokumentation for vægt, men hos to borger er der ikke udarbejdet faglige 
mål på vægttab.  

Medarbejderne har efterhånden opnået en vis fortrolighed med at dokumentere i det 
nye system. Sygeplejersker og assistenter udfylder helbredstilstande og faglige mål, og 
kontaktperson er ansvarlig for, at døgnrytmeplanen er opdateret. Alle er ansvarlige for 
løbende at dokumentere tilstandsændringer. Medarbejderne dokumenterer på statio-
nære pc’er på kontoret og oplever, at det indimellem kan være svært at få den for-
nødne ro.   

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kvali-
tetsstandarder og lovgivningen på området. Den skriftlig dokumentation har samtidig en 
del mangler, som vil kunne afhjælpes i den løbende kvalitetsudvikling. Der sikres lø-
bende opfølgning og revidering af dokumentationen, som fungerer som et aktivt redskab 
for hverdagens praksis. 
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3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK HJÆLP 

Data  Borgerne giver udtryk for, at de får den hjælp, de har behov for, og er meget tilfredse 
med hjælpen, som tager afsæt i deres ønsker og vaner. En borger med KOL bruger dag-
ligt kræfter og energi på den personlige pleje og påklædning, men ønsker at gøre så 
meget som muligt selv. Borgerne føler sig trygge omkring de sundhedsmæssige pro-
blemstillinger og får hjælp til medicin til tiden. To borgere giver udtryk for, at der 
kommer mange vikarer, og særligt en borger oplever, at vikarerne ofte mangler kend-
skab til de opgaver, de skal løse, og eksemplificerer det med, at hjælpen tager ufor-
holdsmæssig lang tid, hvilket betyder, at borger dermed får sin morgenmad sent på 
formiddagen.    

Tilsynet observerer, at borgerne er pæne og velsoignerede. Der observeres rene og 
pæne boliger.  

Medarbejderne får mundtlig overlevering fra nattevagt og følger op i notater og advis. 
Daglig koordinator sikrer samlet justering af opgaveplan i forhold til ressourcer og 
kompetencebehov. Vikarer introduceres via vikarmappe, som indeholder døgnrytme-
plan og madplan. Vikarerne løser ofte opgaver på tværs af afdelinger, og medarbej-
dere tilkendegiver, at vikarerne ikke altid får den fornødne tid til at læse i mappen. 
Sundhedsopgaver står på køreliste for at sikre overblik. Rehabilitering indgår som en 
naturlig del af hverdagen, og som noget nyt har de mere fokus på at indtænke den pæ-
dagogiske indgangsvinkel. Medarbejderne samarbejder med fysioterapeut omkring træ-
ning til borgerne og med ergoterapeut i forhold til hverdagstræning.   

Borgerne triageres ved hvert vagtskifte med deltagelse af sygeplejerske. På ugentlige 
afdelingsmøder gennemgås alle borgere med deltagelse af sygeplejerske og rehabilite-
ringskonsulent. Social- og sundhedsassistenterne efterlyser en tættere kontakt til syge-
plejersken i de situationer, hvor der er akutte tilstandsændringer, og hvor der iværk-
sættes indsatser da de oplever, at det er svært at få overblikket i dokumentationen.   

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. Tilsynet vurderer, at vikarerne ikke al-
tid er klædt på til opgaven, og det er ligeledes tilsynets vurdering, at social- og sund-
hedsassistenterne mangler overblik over de iværksatte akutte sygeplejefaglige indsat-
ser.     

Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard.  

 

3.4 HVERDAGSLIV  

Data Mad og måltider  

Borgerne er tilfredse med maden og beskriver den som velsmagende og veltillavet. To 
borgere foretrækker at spise i egen bolig, mens tredje borgere spiser i fælles spise-
stue.    

Alle afdelinger arbejder med det gode måltid, herunder roller og ansvar, og alle af-
delinger har frivillige spisevenner, som deltager i måltidet på faste dage.  

Borgerne vejes fast hver måned og hyppigere ved vægttab, og der foretages ernæ-
ringsscreening. Ernæringskontaktperson og diætist inddrages ved behov i forhold til 
råd og vejledning, og ved vurdering af dysfagi inddrages ergoterapeuten. 

 

Selvbestemmelse og medindflydelse 

Borgere oplever, at de har indflydelse på deres hverdag og døgnrytme og giver en 
række eksempler. Fx fortæller en borger, at hun selv bestemmer, hvornår hun ønsker 
at stå op, og hvor hun ønsker at spise.  
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Medarbejderne oplever, at de i høj grad tager individuelle hensyn og betragter sig 
som borgerens ambassadør i de situationer, hvor de pårørende kan have andre ønsker 
for borgerne. Borgerne og deres pårørende tilbydes indflytningssamtale, og der udle-
veres skema til udfyldelse af livshistorie, som medarbejderne vægter at få indsamlet.  

 

Kommunikation og adfærd 

Borgerne oplever, at kommunikation og adfærd er respektfuld og oplever en god dia-
log i hverdagen.  

Medarbejderne vægter kendskabet til borgerne og at skabe tryghed, kontinuitet og 
tillid og at møde borgerne, hvor de er.   

 

Stemning og atmosfære samt et aktivt miljø: 

Borgerne oplever en god stemning på fællesarealer og et bredt udbud af aktiviteter. 
En borger har små lapper på bordet, som minder borger om aftaler og aktiviteter, 
mens anden borger er for svækket til at deltage i aktiviteter.  

De to aktivitetsmedarbejdere har deres gang og samarbejde med de enkelte afdelin-
ger, og der planlægges daglige aktiviteter også i weekenden. En aktivitetskalender 
hjælper borgerne med at sikre overblik over daglige aktiviteter, og medarbejderne 
motiverer borgerne til at deltage.     

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 gruppeleder for dag-, aften- og natpersonale. Medarbejder-
gruppen er tværfagligt sammensat med en sygeplejerske, en pædagog og social- og 
sundhedsmedarbejdere. Derudover er der ansat husassistenter til at løse praktiske op-
gaver for at frigive ressourcer til pleje og omsorgsopgaver. 

Plejecentret har haft en del sygefravær blandt medarbejderne og arbejder systematisk 
med fraværssamtaler og er ligeledes ramt af rekrutteringsvanskeligheder, særligt i for-
hold til kvalificerede social- og sundhedsassistenter. Dette har foranlediget en tværgå-
ende koordinatorfunktion, som varetages af en social- og sundhedsassistent, som skal 
sikre, at opgaverne løses med de rette faglige kompetencer i de enkelte afdelinger i 
tæt samarbejde med sygeplejen. Der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling og 
delegeringspraksis.  

Der afholdes afdelingsmøder en gang ugentligt, hvor det pædagogiske perspektiv ind-
går som en del af de faglige drøftelser. Alle medarbejdere har været på kursus i per-
soncentreret omsorg. Samarbejdet med Task Force er styrket, og de inddrages ved 
særlige problemstillinger hos borgere med demens. Plejecentret skal til at arbejde sy-
stematisk med den socialpædagogiske handleplan med afsæt i den teoretiske referen-
cerammer Tom Kitwood for i endnu højere grad at højne kvaliteten i pleje og omsorg.   

Medarbejder oplever, at de generelt har tilstrækkelige kompetencer, men efterlyser 
et generelt kompetenceløft i faglige temaer som UVI og demens. Ansættelse af pæda-
gogiske kompetencer har bidraget til nye perspektiver, men medarbejderne savner en 
mere bevidst og strategisk retning for anvendelse af de pædagogiske principper i hver-
dagen 
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Medarbejderne oplever, at de er gode til at vidensdele i den enkelte afdeling/teams, 
men kunne blive bedre til dette på tværs af afdelinger, ligesom samarbejdet kunne 
styrkes i forhold til at tage fælles ansvar for opgaveløsningen. I den forbindelse giver 
de udtryk for, at der mangler en højere grad af åbenhed og tillid i medarbejdergrup-
pen.  

I forhold til livets afslutning er det som oftest sygeplejersken, som tager samtalen med 
borgeren og de pårørende, men medarbejderne udtrykker et ønske om mere fokus på 
emnet.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har relevante faglige kompetencer og 
mulighed for faglig sparring og løbende kompetenceudvikling. Det er samtidig vurde-
ringen, at der er et behov for at afdække medarbejdernes kompetencer og kompeten-
cebehov samt at styrke samarbejde på tværs af afdelinger. Det er samtidig vurderin-
gen, at der er behov for en strategisk retning for, hvordan de pædagogiske kompeten-
cer inddrages i pleje og omsorg i hverdagen.   

 

3.6 OBSERVATIONSSTUDIE AF MÅLTIDET 

 

Mål 1: Interaktion og medinddragelse 

Emne Data                                                                   

Kommunikation 

 

Observation af middagsmåltidet  

Borgerne placeres ved to borde. Ved begge borde sidder tre borgere og en 
medarbejder.  

Der er en afslappet og hyggelig stemning og en respektfuld og engageret 
dialog ved begge borde, blandt andet historiske begivenheder. To borgere 
bidrager med egne erfaringer, og der bliver ligeledes talt om, hvilke fæl-
les aktiviteter, der er om eftermiddagen.   

Selvbestemmelse og 
medindflydelse 

 

Observation af middagsmåltidet  

Maden portionsanrettes før servering, og en medarbejder henvender sig til 
en borger for at høre, om borger ønsker evt. pynt på maden. 

Der placeres kander med drikkelse på bordet, og borgerne kan vælge 
imellem to slags saftevand. Borgerne tilbydes efterfølgende brød med to 
slags pålæg, som bydes rundt på fad.  

Rehabilitering  

 

Observation af middagsmåltidet  

Maden er portionsanrettet på tallerken og opdelt med pålæg, smør og 
brød, så de borgere, som selv kan smøre, har mulighed for dette. De bor-
gere, som selv kan, ophælder drikkelse fra kande. Ved måltidets afslut-
ning hjælper et par borgere med at samle snavset porcelæn sammen ved 
bordet, og en borger tager selv porcelæn med hen i køkkenet.   

Organisering af arbej-
det  

Observation af middagsmåltidet  

Bordene er dækket med dug, og der er placeret en juledekoration på 
hvert bord. En medarbejder anrettet maden i køkkenet, mens en anden 
medarbejder inviterer borgerne op at spise. Da borgerne er ankommer, 
bliver maden placeret på bordene, og medarbejderne fordeler sig ved de 
to borde. Medarbejderne spiser deres egen medbragte mad under målti-
det.  

Medarbejderne bliver siddende under hele måltidet og giver sig god tid og 
forlader først bordet, da der er to borgere tilbage, hvoraf den ene skal 
have hjælp til at komme tilbage til sin bolig.    
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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. 
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