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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 til-
synsførende 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 Himmelev Gl. Præstegård er, at forholdene på plejehjemmet kan karakteriseres 
som: 

Tilfredsstillende. 

 
Samlet er det tilsynets vurdering, at der er arbejdet med de givne anbefalinger fra sidste tilsyn i 2017. 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen generelt er tilfredsstillende, dog vurderes det mindre tilfredsstil-
lende, at der ikke foreligger helbredsoplysninger, og at oplysninger om borgernes hjælp ikke er overført til 
døgnrytmeplanen. Det vurderes, at det vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe de fundne 
mangler i forbindelse med den fortsatte implementeringsproces. Den skriftlige dokumentation har et til-
fredsstillende fagligt og professionelt sprog. 

Borgerne er tilfredse og trygge med pleje- og omsorgsydelserne og tilkendegiver, at de modtager den 
hjælp, de har brug for. Hjælpen leveres efter en tilfredsstillende faglig standard og med et rehabiliterende 
sigte. Tilsynet vurderer, at der er et potentiale i, at medarbejderne tillægger ensartede perspektiver på 
diverse mødefora og deres formål. Samlet er der en hygiejnemæssig forsvarlig standard.  

Borgerne er tilfredse med maden og måltiderne, og medarbejderne kan reflekteret redegøre for deres rolle 
og ansvar i forhold til at skabe hyggelige rammer for måltidet, og for hvordan de sikrer borgerne en god 
ernæringstilstand. Der er tilfredsstillende fokus på mad og måltider, dog vurderer tilsynet, at der kan 
forekomme en del uro i forbindelse med morgenmåltidet.  

Det er tilsynets vurdering, at borgerne i tilfredsstillende grad har medindflydelse og selvbestemmelse på 
hverdagen og eget liv, og at medarbejderne i høj grad har fokus på, at borgernes hverdag tilrettelægges 
ud fra deres egne ønsker og behov. 

Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd er kendetegnet ved i høj grad at være respektfuld og 
anerkendende.  

Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og tilfredsstillende mulighed for faglig sparring og vi-
densdeling på tværs. 

De fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og tilgodeser et aktivt miljø, og indretningen 
understøtter en hjemlig atmosfære. 

 

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 ledelsen forsat har fokus på den igangværende implementeringsproces og 
sikrer, at der på alle borgere er generelle oplysninger med helbredsoplysninger, oplysninger 
omkring borgernes ressourcer, mestring, motivation og livshistorie, samt at døgnrytmeplanen 
fremstår samlet. 

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne implementerer indsatser og får 
skabt en fælles kultur med blandt andet fælles perspektiv på diverse mødeforum og deres for-
mål. 

3. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet fortsat har fokus på det gode måltid, således at der etab-
leres et roligt miljø i forbindelse med morgenmåltidet.  
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

Adresse  

Himmelev Gl. Præstegård, Himmelev Sognevej 124, 4000 Roskilde 

Leder 

Susanne Palmblad 

Antal boliger  

52 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 6. februar 2019, kl. 8.15 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med souschef.  

Der er foretaget interview med følgende: 

• To social- og sundhedshjælpere 
• En social- og sundhedsassistent 
• En køkkenleder 
• Aktivitetsmedarbejder 
• Souschef 

 
Tilsynet har gennemgået dokumentation for tre borgere og efterfølgende talt med disse samt foreta-
get observationer.  

Tilsynet har derudover talt med borgere og medarbejdere, som var til stede på fællesarealerne. 

Souschef har som afslutning på tilsynet fået en foreløbig tilbagemelding. 

Tilsynsførende  

Manager Else Marie Seehusen, Sygeplejerske, SD/DSH 

Senior Consultant Jane Makholm Nielsen, sygeplejerske 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data 

 

Plejehjemmet er ved at have afsluttet udbygningen og renoveringen, og i de nye boliger 
er næsten alle borgerne flyttet ind, og personalegruppen er opnormeret i forhold til 
øget antal af borgere. Souschefen oplyser, at der i forbindelse med udvidelsen, som ud-
gør et nyt afsnit, er behov for at samskabe en fælles ny kultur. 

Nexus og FSIII er indført i december 2018, og sygeplejersker og social- og sundhedsassi-
stenter har deltaget i kommunens læringspakker, og internt sker den fortsatte imple-
mentering ved undervisning og sidemandsoplæring.  Plejehjemmet har tilrettelagt un-
dervisning til social- og sundhedshjælperne, så de også fremover selvstændigt kan doku-
mentere. Det har været en udfordrende proces, som er kommet godt i gang, men pleje-
hjemmet har opmærksomhed på, at der stadig er et stort arbejde i at overføre data og 
blive fortrolig med systemet. Derudover oplever plejehjemmet en udfordring systemtek-
nisk og med netadgangen, fx opsætning af Nexus/FSIII, samt at plejehjemmet både er 
koblet på Roskilde Kommunes og OK Fondens system.  

Der er opstartet et ”Jorden rundt projekt” som en ny aktivitet for borgerne, hvor perso-
nalegruppen, der er sammensat af mange nationaliteter, afholder en event for bor-
gerne, hvor det respektive land ”besøges” med inddragelse af alle sanser.  

Der er oprettet mindre teams af medarbejdere til enkelte borgere med særlige behov, 
for at tilgodese kontinuiteten i plejen og omsorgen til disse. Dog oplever souschefen, at 
kontinuiteten generelt kan være udfordret af flowet i medarbejdere, fx er flere startet 
på uddannelse. Fordelingen af kontaktpersoner justeres fortløbende i forhold til kom-
pleksitet og kompetencer.  

Plejecenterlægeordningen er ved at blive sat i fast struktur og system.   

Tilsynet har drøftet de konkrete udfordringer i forhold til dokumentation med leder, og 
er oplyst, at plejehjemmet i dialogen med kommunen fortsat har fokus på sikre, at ad-
gang og funktion af omsorgssystemet optimeres. 

Tilsynets 
vurdering 

Samlet er det tilsynets vurdering, at der er arbejdet med de givne anbefalinger fra sid-
ste tilsyn i 2017. 

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data På alle borgerne er generelle oplysninger i varierende grad udfyldt med oplysninger om-
kring borgernes ressourcer, mestring, motivation, roller, vaner og livshistorie, ligesom 
der generelt mangler aktuelle helbredsoplysninger. Der er udfyldt aktuel funktionsevne-
tilstand med tilhørende indsatser, men der er ikke direkte adgang til døgnrytmeplan, 
som grundet tekniske udfordringer, ikke er overført. Der foreligger en række helbredstil-
stande med tilhørende handleanvisninger, og der foreligger generelt rehabiliteringspla-
ner med mål for indsatsen, dog er opfølgningsdatoer ikke ajourført, og ligeledes mangler 
dokumentation for, at en enkelt borger ikke ønsker rehabiliterende indsats. Relevante 
målinger i forhold til eksempelvis vægt og blodsukker er udfyldt, og observationer er li-
geledes opdaterede.   

Medarbejderne redegør for, at social- og sundhedsassistenterne aktuelt har ansvaret for 
at indtaste alt, da social- og sundhedshjælperne endnu ikke er undervist i Nexus og FSIII. 
Medarbejderne tilkendegiver, at der er meget at lære i det nye system, og at det tager 
tid, men de er positive og ser frem til, at alle kan dokumentere, da dette vil kvalificere 
og effektivisere arbejdet.  



 UANMELDT TILSYN 2018  | UANMELDT TILSYN HIMMELEV GL. PRÆSTEGÅRD FRIPLEJEHJEM                ROSKILDE KOMMUNE 

5 

 

Fremadrettet vil der blive installeret elektroniske tavler til triageoverblik, og medarbej-
derne ser frem til, hvis det bliver muligt, at dokumentere på iPad.  

I forhold til, at der generelt ikke foreligger døgnrytmeplaner endnu, fortæller medarbej-
derne, at de kender borgerne og har tæt dialog, samt at vikarer får mundtlig informa-
tion om borgerne.    

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen generelt er tilfredsstillende, dog vurderes det 
mindre tilfredsstillende, at der ikke foreligger helbredsoplysninger, og at oplysninger om 
borgernes hjælp ikke er overført til døgnrytmeplanen. Det vurderes, at det vil kræve en 
bevidst og målrettet indsats at afhjælpe de fundne mangler i forbindelse med den fort-
satte implementeringsproces. Den skriftlige dokumentation har et tilfredsstillende fag-
ligt og professionelt sprog. 

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

 

3.4 HVERDAGSLIV 

3.4.1 Mad og måltider 

Data Borgerne er tilfredse med kvaliteten af maden, og de spiser generelt måltiderne i de 
respektive afdelingers spisestuer, hvor der er mulighed for dialog og hyggeligt sam-
vær med de andre borgere og medarbejderne.  

Data  Borgerne er tilfredse med den pleje og omsorg, de modtager, og oplyser, at den tildelte 
hjælp svarer til deres behov, og at de er trygge ved hjælpen, fx er en borger tryg ved, 
at der er personale at få fat på hele tiden, og en anden er tryg ved at få sin medicin og 
blive mindet om spisetider. En borger giver udtryk for, at hjælpen leveres af mange for-
skellige medarbejdere. Borgerne er tilfredse med rengøringsstandarden. 

Borgerne fremstår soignerede og veltilpasse. Boligerne fremstår rene og ryddelige, lige-
som hjælpemidler er tilstrækkeligt rengjorte. 

Medarbejderne redegør for, at ansvarshavende sygeplejerske eller social- og sundheds-
assistent uddelegerer opgaver med hensyntagen til kontaktpersonordning, borgers behov 
for fast personale og kompetencer. Den daglige planlægning tilrettelægges dagen før og 
justeres på dagen i forhold til borgernes aktuelle tilstand, de seneste observationer og 
triagering. Der afholdes rehabiliteringsmøder hver uge, og borgerne visiteres til træ-
ning, som både kan foregå internt og eksternt, og ved behov kan kommunens ergotera-
peut kontaktes.  Der er indført ”ugens person”, hvor der i alle vagter er dialog om en 
borger i forhold til fx livshistorie, borgers hverdag, forflytning og rehabilitering. Der af-
holdes faglige møder hver 14. dag, hvor dag- og aftenvagter har mulighed for at del-
tage. Medarbejderne anvender Marte Meo teorien i deres faglige dialog, men en egent-
lig struktureret integrering af principperne er ikke implementeret.  

Tilsynet bemærker, at medarbejderne i de enkelte afdelinger har forskellige perspekti-
ver på de respektive mødefora og deres formål.    

Medarbejderne redegør for plejecenterlægeordningen, fx hvorledes der forberedes på 
borgers aktuelle problemstillinger inden stuegang.  

Der er taget hånd om observerbare fysiske, psykiske, mentale og sociale risici. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse og trygge med pleje- og omsorgsydelserne og 
tilkendegiver, at de modtager den hjælp, de har brug for. Hjælpen leveres efter en til-
fredsstillende faglig standard og med et rehabiliterende sigte. Tilsynet vurderer, at der 
er et potentiale i, at medarbejderne tillægger ensartede perspektiver på diverse møde-
fora og deres formål. Samlet er der en hygiejnemæssig forsvarlig standard. 
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Maden produceres i eget køkken, ud fra egen planlagt menu. Frokosten er smurt og 
anrettet på fade, og der serveres varm mad til aften. Der tages stort hensyn til indivi-
duelle ønsker, og køkkenleder har dialog med den enkelte borger ved indflytning og 
løbende, ligesom pårørende inddrages.  

Medarbejderne redegør for overvejelser i forhold til afholdelse af måltidet, fx at der 
til frokost er bordplan, som tilgodeser borgernes ønsker og behov, samt at der er pæ-
dagogisk måltid, hvor kun én medarbejder går rundt og hjælper med servering, og re-
sten af medarbejderne sidder ved borgerne med fokus på at skabe god dialog og 
stemning. Borgerne inddrages i praktiske opgaver før og efter måltidet. 

Borgerne vejes regelmæssigt, og der føres væske- og kostregistrering ved behov. Ved 
uhensigtsmæssige udsving i vægt eller indtag, iværksættes relevante tiltag, fx ernæ-
ringsvurdering og inddragelse af køkkenleder. Et flertal af borgerne er aktuelt små-
spisende, og derfor er kosten beriget, ligesom borgerne tilbydes fra kræsevognen til 
mellemmåltiderne.   

Tilsynet bemærker, at der i en enkelt afdeling er en del uro i forbindelse med mor-
genmåltidet med støj fra telefoner, opvaskemaskiner og medarbejdere, som går til 
og fra køkken- og spiseområdet. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med maden og måltiderne, og medarbej-
derne reflekteret kan redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe hygge-
lige rammer for måltidet og for, hvordan de sikrer borgerne en god ernæringstilstand. 
Der er tilfredsstillende fokus på mad og måltider, dog vurderer tilsynet, at der kan 
forekomme en del uro i forbindelse med morgenmåltidet.  

 

3.4.2 Medindflydelse og selvbestemmelse 

Data Borgerne oplever, at de har medindflydelse og selvbestemmelse og at hverdagen er 
tilrettelagt ud fra deres ønsker. En borger tilkendegiver, at medarbejderne i dialogen 
lægger vægt på, at borgerne bestemmer selv. De besøgte borgere deltager generelt 
ikke i aktiviteterne, da de ikke ønsker dette, en borger fordi han ønsker at være sig 
selv, og en anden er lige flyttet ind og ønsker at få det bedre, før han vil deltage. 
Borgerne oplyser, at medarbejderne informerer og opmuntrer til deltagelse i aktivite-
terne.  

Medarbejderne redegør reflekteret for, at borgernes medindflydelse og selvbestem-
melse sikres ved at afholde indflytningssamtaler, og der er stort fokus på, at bor-
gerne lever livet på deres præmisser, fx tilrettelægges tidspunkter for bad og målti-
der ud fra deres individuelle ønsker.  

Der afholdes aktiviteter både i Oasen, i de enkelte afdelinger og med den enkelte 
borger, og der afholdes borgermøde en gang om måneden, hvor leder deltager, hvor 
aktiviteter er dagsordenen.  Fællesaktiviteterne forestås af aktivitetsmedarbejder i 
samarbejde med medarbejdere, frivillige og fysioterapeut. Aktiviteterne er beskrevet 
i borgerbladet og skrives aktuelt på tavler i afdelingerne.  

Kontaktpersonen har ansvaret for planlægning af klippekortsydelser, som kan tilrette-
lægges sammen med tilkøbsydelser. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne i tilfredsstillende grad har medindflydelse og selvbe-
stemmelse på hverdagen og eget liv, og at medarbejderne i høj grad har fokus på, at 
borgernes hverdag tilrettelægges ud fra deres egne ønsker og behov. 
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3.4.3 Kommunikation og adfærd 

Data  Borgerne vurderer, at omgangstonen på plejehjemmet er god, og at medarbejdernes 
kommunikation og adfærd er venlig og respektfuldt. En borger fremhæver, at medar-
bejderne udviser stor forståelse for borgers situation. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvad der vægtes i den gode kommunikation, fx 
at være venlig, lytte, give tid og være nærværende, samt tilpasse tilgang og kommuni-
kation til den enkelte borger. Ligeledes er det vigtigt, at kommunikationen er i over-
ensstemmelse med plejehjemmets værdier og at være professionel samt skabe tryghed 
og tillid.  

Tilsynet observerer under tilsynet, at der er en god og anerkendende kommunikation, 
og at medarbejderne er opmærksomme på den enkelte borger. Ligeledes at service-
medarbejdere, pedel og aktivitetsmedarbejder har kendskab og tager kontakt til bor-
gerne ved mødet på fællesarealerne.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd er kendetegnet ved i høj grad at være 
respektfuld og anerkendende.  

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, fysioterapeut og 
social-og sundhedspersonale, aktivitetsmedarbejder og husassistenter. Ligeledes er der 
flexmedarbejdere, som er ansat på særlige vilkår. 

Sygeplejerskerne har ansvaret for oplæring i forhold til delegerede sundhedslovsydel-
ser, og der udarbejdes kompetencekort. Der afholdes KUP (en elektronisk kompetence-
platform), som anvendes til, at den enkelte medarbejder udvikler sig med udgangs-
punkt i begreberne; viden, færdigheder og holdninger.  

Sygeplejerskerne er hver især ansvarlige for forskellige specialiserede kompetenceom-
råder, og der arbejdes på at få tilgang til vidensbasen VAR. Der afholdes ”fem faglige 
minutter” en gang om ugen, hvor der fx informeres i forhold til en given faglig opgave, 
ligesom der jævnligt afholdes åben faglig vejledning. Medarbejderne tilkendegiver, at 
der er gode muligheder for faglig sparring, fx i hverdagen, på rehabiliteringsmøderne, i 
forbindelse med triagering, ligesom der er mulighed for faglig sparring og vejledning 
med plejecenterlægen. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejdere har relevante faglige kompetencer og tilfredsstil-
lende mulighed for faglig sparring og vidensdeling på tværs. 

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data  Plejehjemmet er renoveret og nyindrettet med træbeklædning flere steder samt far-
vetema i de enkelte afdelinger, således at det er lettere at orienterer sig. Spise- og 
opholdsstuerne er lyse, venlige og indrettet med nye møbler. Der er flere hyggelige ni-
cher, hvor nogle er indrettet med reminiscensmøbel.  

Fællesarealerne giver både mulighed for at samle borgerne i større grupper og skærme 
i mindre.  Udenomsarealerne er ved at blive anlagt med nye bede og gange. 

Boligerne og særligt badeværelserne er lyse og rummelige. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og tilgo-
deser et aktivt miljø, og at indretningen understøtter en hjemlig atmosfære. 
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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 kommunal-
bestyrelsen 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 problemer.  

 

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 af-
sæt 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 resur-
ser, 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 
ledelsens muligheder og rammer. 

 

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

 

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

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumenta-
tion 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 forventnin-
ger. 
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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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