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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 Kristiansminde Plejecenter er, at forholdene på plejecentret kan karakteriseres 
som:  

Meget tilfredsstillende 

 

Samlet vurderer tilsynet, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn i 2017.  

Tilsynet vurderer, at dokumentationen lever tilfredsstillende op til kommunens kvalitetsstandarder og lov-
givningen på området, hvor tilsynet har konstateret mangler, som vil kunne afhjælpes med en fortsat 
målrettet implementeringsproces. Den skriftlig dokumentation har et meget tilfredsstillende fagligt og 
professionelt sprog, og der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen. Dokumentationen 
fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

Borgerne er meget tilfredse med hjælpen, og de er trygge ved indsatsen. Det er tilsynets vurdering, at 
borgerne modtager relevante pleje og omsorgsydelser, og at hjælpen leveres efter en meget tilfredsstil-
lende faglig standard og med et rehabiliterende sigte. Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard. 

Tilsynet vurderer, at der er tilfredsstillende fokus på mad og måltider. Medarbejderne kan meget tilfreds-
stillende redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe hyggelige rammer for måltidet, og kan 
ligeledes på en faglig reflekteret måde redegøre for, hvordan de sikrer borgerne en god ernæringstilstand. 
Tilsynet kan ved observation konstatere, at der er en rolig stemning omkring måltiderne. 

Tilsynet vurderer, 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. 

Medarbejdernes kommunikation og adfærd er generelt kendetegnet ved at være respektfuld og anerken-
dende, dog vurderes der i et tilfælde at forekomme en mindre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation.  
Det er tillige tilsynets vurdering, at anvendelse af TV i højere grad kan foregå på baggrund af faglige 
overvejelser. 

Medarbejderne har relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig sparring og vidensdeling på tværs. 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde, og indretningen understøtter 
et aktivt miljø og målgruppens 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 af nyt omsorgssystem er fokus 
på, at alle borgerne har en fyldestgørende døgnrytmeplan, herunder at den er beskrevet for 
hele døgnet, at der er beskrivelser af indsatsen for hjælpen til daglig praktisk støtte samt op-
lysninger i forhold til borgernes kognitive problemstillinger under særlig opmærksomhed. Lige-
ledes, at der konsekvent udarbejdes helbredstilstande, indsatsmål og handleanvisninger. 

2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i dialog med medarbejderne sikrer en hensigtsmæssig adfærd og 
kommunikation, eksempelvis at borgerne til enhver tid inddrages i dialogen, og at privat snak 
henlægges til medarbejdernes pauser. Tilsynet anbefaler, at plejecentret fortsat har fokus på 
en faglig reflekteret anvendelse af TV i fællesarealer. 
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

Adresse  

Margrethekær 2, 4000 Roskilde 

Leder 

Anette Katholm 

Antal boliger  

100 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

14. januar 2019 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med centerleder og afdelingsledere.  

Der er foretaget interview med følgende: 

• En social- og sundhedshjælper 
• En social- og sundhedsassistent 
• En sygeplejerske 
• En ergoterapeut 

 
Tilsynet har gennemgået dokumentation for tre borgere og efterfølgende talt med to af borgerne 
samt foretaget observationer.  

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

Ledelsen har som afslutning på tilsynet fået en foreløbig tilbagemelding. 

Tilsynsførende  

Manager Else Marie Seehusen, Sygeplejerske, SD/DSH 

Senior Konsulent Jane Makholm Nielsen, sygeplejerske 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data 

 

Leder oplyser, at implementeringen af Nexus og FSIII er startet i december 2018. Medar-
bejderne har modtaget både ekstern og intern undervisning. Leder fortæller, at der er 
sat tydelige rammer for dokumentationsarbejdet med ansvars- og kompetencefordeling, 
hvor sygeplejerskerne har det overordnede ansvar for dokumentationen og er superbru-
gere, og samtidig er der prioriteret ressourcer til implementeringsarbejdet. Centret har 
været udfordret af processen, da både metode og system er nyt. Samtidig oplever ledel-
sen, at medarbejderne arbejder positivt og målrettet i implementeringsprocessen. For 
at sikre korrekt og ensartet implementering er der løbende evalueringsmøder både in-
ternt og samlet på ældreområdet. 

Der er arbejdet på den fysiske indretning i demensenhederne, således at den målrettet 
er tilpasset målgruppen. Der er blevet indrettet køkken, blevet malet, indkøbt nye møb-
ler, sat fotostater og galleriskinner op.  

Plejecentret deltager i et livshistorieprojekt. Der er sat en struktureret proces i gang i 
forhold til at samle data ind, og nogle medarbejdere har deltaget i kursus. Formålet er 
at inddrage livshistorien mere dynamisk i borgers hverdag. Projektet vil blive evalueret 
og sidenhen implementeret til alle borgere på plejecentret.  

Centret har fortsat fokus på rehabilitering, mad og palliation, og der arbejdes systema-
tisk med TOBS og triagering. Ligeledes arbejdes målrettet med medicinhåndtering, og 
derfor er der blandt andet nu indrettet medicinrum. 

Centerleder er ansvarlig for den lokale seniorhøjskolen, og er overordnet tovholder på 
aktiviteterne, som afholdes af aktivitetsmedarbejder, frivillige, venneforening og be-
boer- pårørenderådet. Borgerne på centret kan ligeledes deltage i de arrangementer, 
som Seniorhøjskolen afholder. 

Plejecenterlægeordningen er sat i struktur, og omkring 80 % af borgerne er tilknyttet. 
Sygeplejersker og læger har et stort kendskab til indbyrdes kompetencer, og leder ople-
ver, at der er et godt samarbejde.  

I forhold til anbefalingen på vurdering af behov for at udvide plejecentrets kompetencer 
med en fysioterapeut oplyser leder, at deres vurdering er, at dette ikke har været mu-
ligt inden for den økonomiske ramme. 

Tilsynets 
vurdering 

Samlet vurderer tilsynet, at der er fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn i 2017.  

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data På alle borgere foreligger generelle oplysninger med helbredsoplysninger, og alle har en 
udfyldt og aktuel rehabiliteringsplan. Der er på to borgere udfyldt helbredstilstande med 
indsatsmål og handleanvisninger, hvor dette mangler på den sidste borger. På en borger 
er der døgnrytmeplan, dog kun udfyldt for dagen, og på de to andre borgere er der ikke 
overført døgnrytmeplan. Der er udfyldt funktionsevnestilstande med vurdering af både 
aktuel og forventet tilstand. Hos to borgere er der oprettet helbredstilstande og indsats-
mål, og generelt er der oprettet relevante handleanvisninger. I et tilfælde mangler der 
udfyldelse af helbredstilstande, indsatsmål og relevante handleanvisninger. Ligeledes 
fremgår relevante målinger i forhold til eksempelvis vægt, blodsukker, BT og forskellige 
test. Der foreligger relevante observationer, og tilsynet bemærker positivt, at der er 
fulgt op på ændringer i borgers tilstand.   
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Medarbejderne fortæller, at kontaktpersonerne har ansvar for udarbejdelse af dokumen-
tationen, men at alle har et medansvar for, at eksempelvis døgnrytmeplanen justeres 
ved ændringer i borgers habituelle tilstand. Der læses dagligt ved indmøde, og der doku-
menteres løbende ved afvigelser, og medarbejderne fremhæver vigtigheden i at doku-
mentere selv de små afvigelser hos borgere med demens.  Korrespondancer, advis og op-
dateringer af medicinlister skal gennemgås to gange i hver vagt.  

Medarbejderne er positive i forhold til det nye omsorgssystem og er bevidste om, at im-
plementeringen endnu ikke er færdiggjort. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kvali-
tetsstandarder og lovgivningen på området, hvor tilsynet har konstateret mangler, som 
vil kunne afhjælpes med en fortsat målrettet implementeringsproces. Den skriftlig doku-
mentation har et meget tilfredsstillende fagligt og professionelt sprog, og der sikres lø-
bende opfølgning og revidering af dokumentationen. Dokumentationen fungerer som et 
aktivt redskab for hverdagens praksis. 

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  Borgerne oplever, at de får den pleje, omsorg og hjælp, de har behov for, og giver ud-
tryk for tilfredshed med kvaliteten af hjælpen.  Borgerne fortæller, at de er trygge 
ved medarbejderne og den hjælp, de får, samt den indsats, der ydes i forbindelse med 
deres sundhedsmæssige problemstillinger. Eksempelvis udtrykker en borger tilfredshed 
med, at hjælpen primært leveres af velkendt personale, hvilket betyder, at borger 
ikke skal bruge unødvendige kræfter og ressourcer. 

Borgerne fremstår soignerede og veltilpasse. Boliger, hjælpemidler og fællesarealer 
fremstår renholdte og ryddelige.  

Medarbejderne fortæller, at hjælpen tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i 
den enkeltes ønsker, vaner og faglige overvejelser. Det er vigtigt at sikre kontinuitet i 
leveringen af ydelsen, men også være opmærksom på tilpasning i forhold til borgernes 
aktuelle tilstand, og her tages afsæt i triagering, adviser og observationer. 

Der er kontaktpersonsordning, men medarbejderne har kendskab til alle borgere i det 
hus, de er tilknyttet. 

Medarbejderne har fokus på den rehabiliterende tilgang og inddrager borgernes res-
sourcer i hverdagsopgaverne. Der afholdes rehabiliteringsmøder hver uge, hvor den en-
kelte borgers rehabiliteringsplan gennemgås, evalueres og justeres i et rul på fire uger 
og med eventuelle nye mål hver tredje måned. Ergoterapeut og kontaktperson forbe-
reder relevante emner, der skal gennemgås på borgerne samt reviderer i rehabilite-
ringsplanen efter mødet. Klippekortsordingen kan indgå som værktøj i rehabiliterin-
gen. Den vedligeholdende træning er implementeret i hverdagsrehabiliteringen. Ve-
derlagsfri træning og genoptræning varetages af eksterne fysioterapeuter.  

Der anvendes ISBAR, TOBS og triagering. Der afholdes daglige triagemøder, hvor rele-
vante problemstillinger gennemgås. Sygeplejerske er som udgangspunkt tovholder på 
triagemøder. 

Ledelsen oplever, at medarbejdere har indarbejdet arbejdsredskabet TOBS og triage 
som en naturlig og faglig del af deres daglige arbejde. Der anvendes IT skærme ved 
gennemgangen af borgerne.   

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

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med hjælpen, og at de er trygge ved 
indsatsen. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at borgerne modtager relevante pleje- 
og omsorgsydelser, og at hjælpen leveres efter en meget tilfredsstillende faglig stan-
dard og med et rehabiliterende sigte. Tilsynet vurderer, at det er en hygiejnemæssig 
forsvarlig standard. 
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3.4 HVERDAGSLIV 

3.4.1 Mad og måltider 

Data Borgerne er meget tilfredse med maden, som de beskriver veltillavet og varieret, og 
en borger fortæller, at hun kan få kræsekost, hvis der er behov for det. Borgerne del-
tager i måltidet i fællesskabet og oplever, at der er en hyggelig stemning og god dia-
log med de øvrige borgere og medarbejdere. Centret har ifølge ledelsen et velfunge-
rende kostråd. 

Tilsynet foregår i formiddagstimerne, og medarbejderne er optaget i borgernes boli-
ger, så der er generelt få medarbejdere til stede omkring borgerne i forbindelse med 
morgenmåltidet. Dog observerer tilsynet fx, at en borger sidder i en lænestol og får 
hjælp til at spise.  

Maden tilberedes i eget produktionskøkkenet, og 60 % af råvarerne er økologiske. Det 
meste af maden er færdiglavet, når den leveres i afdelingen, men indimellem skal 
maden tilberedes af medarbejderne. 

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan der arbejdes med det gode måltid. 
Tidspunktet for morgenmåltidet er individuelt tilpasses i forhold til borgernes døgn-
rytme og morgenrutine. Der er to kostpiloter i hvert hus, som blandt andet har kon-
takten til køkkenet. Borgerne kan komme med ønsker til mad i en ’ønskeskål’ i for-
hold til fællesmåltiderne, og ligeledes kan borgerne komme med individuelle ønsker.   

Borgerne vejes en gang om måneden. Ved vægttab bliver der udarbejdet ernærings-
screening, mål og plan for indsats. Ergoterapeut kan inddrages, eksempelvis på mis-
tanke om, at en borger har dysfagi. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der er tilfredsstillende fokus på mad og måltider. Medarbej-
derne kan meget tilfredsstillende redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at 
skabe hyggelige rammer for måltidet og kan ligeledes på en faglig reflekteret måde 
redegøre for, hvordan de sikrer borgerne en god ernæringstilstand. Tilsynet kan ved 
observation konstatere, at der er en rolig stemning omkring måltiderne.  

 

3.4.2 Medindflydelse og selvbestemmelse 

Data Borgerne oplever, at de har medindflydelse og selvbestemmelse i hverdagen, fx i for-
hold til deres døgnrytme og deltagelse i aktiviteter.  

Borgerne føler sig hjemme på plejecentret og oplever, at der er gode og varierede 
tilbud om aktiviteter. En borger fortæller, at han gerne vil deltage i aktiviteterne, 
men oplever, at medarbejderne ikke informerer om aktiviteterne.  

Medarbejderne redegør for, at selvbestemmelse er at tage udgangspunkt i borgernes 
ønsker og vaner, og at selv de helt små detaljer er vigtige. Der arbejdes aktivt med 
livshistorie, og medarbejderne forsøger sig frem og er opmærksomme på borgernes 
reaktion.  

Der er et stort og varieret tilbud om aktiviteter, som borgerne kan deltage i uden til-
melding. Borgerne kan også deltage i Seniorhøjskolens aktiviteter, og disse skal man 
dog tilmeldes. 

Tilsynet har dialog med medarbejder om en konkret borger og dennes deltagelse i ak-
tiviteter. Medarbejder oplyser, at det konkrete emne er i fokus, blandt andet på re-
habiliteringsmøderne, og at de løbende forsøger at motivere borger til at deltage, 
men at borger afslår.   

Tilsynets 
vurdering  

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

Data  Borgerne oplever, at medarbejderne er søde, rare og flinke. Medarbejderne er op-
mærksomme på borgernes ønsker og vaner og beskrives som kompetente. Ligeledes at 
omgangstonen er fin, og at kommunikationen foregår på borgernes præmisser.  

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes struktureret med hjemmebesøg, hvor der 
blandt andet er fokus på det, der er vigtigt for beboeren, samt hvilke udfordringer og 
sygdomme beboeren har. Indflytningssamtalen beskrives som et brugbart redskab, fx 
til at skabe tillid og den gode relation. 

Medarbejderne fortæller, at det i kommunikationen med borger er vigtigt at have en 
god tone og at være glade. De er glade for deres arbejde og er opmærksomme på, at 
glæden smitter af på borgerne.  

Tilsynet observerer, at der er en god og respektfuld kommunikation mellem borgere og 
medarbejdere på fællesarealerne. Medarbejderne fremstår nærværende, rolige og af-
slappede i kontakten med borgerne. I en enhed observerer tilsynet dog, at tre medar-
bejdere sidder ved køkkenområdet og taler privat, mens en borger sidder alene ved 
opholdsområdet.  

Tilsynet bemærker, at TV er tændt i de enheder, tilsynet besøger, uden at borgerne 
synes at været optaget at TV, hvilket en borger bekræfter.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd generelt er kendetegnet ved at være 
respektfuld og anerkendende, dog vurderes der i et tilfælde at forekomme en mindre 
hensigtsmæssig adfærd og kommunikation. Videre vurderer tilsynet, at anvendelse af 
TV i højere grad kan foregå på baggrund af faglige overvejelser. 

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Plejecentret er organiseret med en centerleder og tre afdelingsledere - dog er en af-
delingslederne på barsel, og der er ikke ansat barselsvikar, men etableret en vagtplan-
læggerfunktion i afdelingsleders barselsperiode. Ledelsen varetages samlet af afde-
lingsledere og centerleder. Der er ansat sygeplejersker, hvoraf nogle også indgår i af-
tenvagter. En sygeplejerske har særlig kompetence inden for hygiejne og inkontinens, 
og en medarbejder har særligt fokus på dysfagi. Der er ansat to ergoterapeuter, som 
indgår i det tværfaglige samarbejde samt deltager i aktiviteterne, fx erindringsdans. 
Rengøringen varetages af husassistenter. 

To medarbejdere er uddannet Marte Meo terapeuter. Ligeledes kan kommunens de-
menskoordinatorer og demenskonsulenter bistå med supervision, sparring og vejled-
ning.   

Medarbejderne beskriver, at der er mulighed for sparring med hinanden og sygeplejer-
sker på diverse møder og i løbet af dagen. Det sidste år har der i mindre grad været 
mulighed for individuelle ønsker for kurser, og kompetenceudvikling er primært blevet 
tilbudt en grupper af medarbejdere med fokus på igangværende tiltag.  

Medarbejderne oplever, at plejecenterlægeordningen er velfungerende. Lægerne bi-
drager med sundhedsfaglig vejledning, hvor relevante og aktuelle emner drøftes mel-
lem læge og medarbejderne. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejdere har relevante faglige kompetencer og mulighed for 
faglig sparring og vidensdeling på tværs. 
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3.6 FYSISKE RAMMER 

Data  Borgerne er glade for deres bolig og oplever, at der er gode fællesarealer. 

Ledelsen fortæller, at de to skærmede huse er blevet malet og nyindrettet, med fx et 
demensvenligt køkken og nye møbler.  

De skærmede huse fremstår hyggelige med opsatte fotostater med landskabs- og na-
turbilleder på gangene, og den primære farve i den enkelte fotostat går igen i både 
loft og gulv. Borgernes døre er malet i klare farver. Der er sparsom med billeder og 
nipsgenstande, som giver et indtryk af ro, orden og ryddelighed. Køkkenet er afskær-
met med en halv væg, således at borgerne ikke forstyrres af aktiviteter i køkkenet, 
samtidigt med at medarbejderne har udsyn til borgerne i spise- og opholdsområdet. 

Der er indrettet en hyggelig erindringsstue, som bidrager til genkendelighed og genkal-
delse af positive minder.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde, og ind-
retningen understøtter et aktivt miljø og målgruppens 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 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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