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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 plejecenter Toftehøjen er, at forholdene på plejecentret kan karakteriseres 
som:  

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der har været fulgt målrettet op på anbefaling fra sidste års tilsyn. 

Dokumentationen lever meget tilfredsstillende op til kommunens kvalitetsstandarder og lovgivningen på 
området. Dokumentationen har en høj faglig og professionel standard, og fremstår struktureret og sam-
menhængende, og fungerer i høj grad som et aktivt redskab for hverdagens praksis.   

Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, og er særdeles tilfredse med hjælpen og med 
hjælpens kvalitet. Pleje og omsorg leveres efter en særdeles tilfredsstillende faglig standard og med et 
rehabiliterende sigte samt med et målrettet fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er en hygiej-
nemæssig forsvarlig standard. 

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med maden, og der er særdeles tilfredsstillende fokus på 
mad og måltider. Medarbejderne kan engageret og faglig reflekteret redegøre for deres rolle og ansvar i 
forhold til at skabe hyggelige rammer for måltidet og for, hvordan de sikrer borgernes ernæringstilstand.  

Borgerne har i høj grad medindflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag, og medarbejderne 
kan på en engageret, empatisk og fagligt reflekteret måde redegøre for, hvordan de medinddrager borgerne 
og tager afsæt i deres individuelle ønsker og behov. Endvidere vurderer tilsynet, at kommunikation og 
adfærd i høj grad er kendetegnet ved at være særdeles respektfuld og anerkendende. 

Medarbejdere har relevante faglige kompetencer og særdeles gode muligheder for faglig sparring og vi-
densdeling på tværs. 

Afslutningsvis vurderer tilsynet, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og understøtter 
et aktivt miljø, ligesom 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 har ingen anbefalinger 
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

Adresse  

Toftehøj, Tofthøjvej 20, 4130 Viby Sjælland 

Leder 

Lisbeth Bergstrup  

Antal boliger  

22 plejeboliger, 2 aflastningsboliger  

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

30. januar 2019, kl. 08.30 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med leder og konstitueret afdelingsleder. 

 

Der er foretaget interview med følgende: 

• Én social- og sundhedsassistent 
• En uuddannet aktivitets-/sundhedsmedarbejder (uddannet på musikkonservatoriet) 
• En sygeplejerske 
• Leder/afdelingsleder 

 
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. 

 

Ledelsen har som afslutning på tilsynet fået en foreløbig tilbagemelding. 

Tilsynsførende  

Senior Manager Margit Kure, Sygeplejerske, MHM 

Manager Else Marie Seehusen, Sygeplejerske, SD/DSH 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data 

 

I centerleders fravær/ophør varetager centerleder fra Sct. Jørgensbjerg ledelsen af ple-
jecentret. Ledelsesområdet dækker plejecenter, Seniorhøjskole og en mindre hjemme-
plejeenhed.    

Leder har haft fokus på at fortsætte den igangværende udviklingsproces, hvor nogle af 
de væsentlige temaer har været social kapital, kompetenceudvikling og den gode ind-
flytning.    

Der har været lagt meget energi i forberedelse og implementering af Nexus og FSIII med 
ledelsesfokus i forhold til undervisning og i at stå til rådighed for medarbejderne med 
rådgivning og vejledning. Eksempelvis har afdelingsleder fulgt medarbejdere i den dag-
lige praksis for at sparre og rådgive medarbejderne omkring dokumentationsopgaven.  

Der arbejdes med faggruppeinddelt kompetenceudvikling for at højde den enkelte med-
arbejders faglighed og dermed styrke den monofaglige og tværfaglige læring. Som un-
derstøttelse af processen afholdes der kompetencerelaterede temamøde med medarbej-
derne hver 14. dag.   

Der arbejdes fortsat med social kapital og medarbejdertrivsel, hvilket har bidraget til 
den nødvendig kulturændring, og der er fortsat fokus på at holde processen kørende.  

Der er implementeret daglige faste triageringsmøder og rehabiliteringsmøder hver uge, 
og en fast tilknyttet fysioterapeut er ansvarlig for borgere med GOP og borgere i § 86 
forløb.   

I forhold til ny indflytningsprocedure modtager borgerne besøg inden indflytning for at 
øge trygheden i overgangen, og der er udarbejdet indflytningsmappe med struktureret 
indhold i forhold til samtaleforløb, samt hvem som er ansvarlig.   

Der er tilknyttet fast huslæge, som ud over at tilse borgerne, underviser medarbejdere 
efter behov og ønsker. Huslægen har ligeledes været brugt i forbindelse med en konkret 
hændelsesanalyse.   

To medarbejdere forestår klippekortordningen, og interne aktiviteter koordineres i sam-
arbejde med frivillige.    

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der har været fulgt målrettet op på anbefaling fra sidste års tilsyn.  

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data Der foreligger generelle oplysninger på alle borgere med helbredsoplysning, og som in-
deholder oplysninger om borgernes ressourcer, mestring, motivation, roller, vaner og 
livshistorie. I et enkelte tilfælde mangler der beskrivelse af borgers synsnedsættelse i 
helbredsoplysninger. Der er udfyldt aktuel funktionsevnetilstand, og ligeledes er der hel-
bredstilstande med indsatser, indsatsmål og handleanvisninger, og døgnrytmeplanerne 
er fyldestgørende og handlevejledende. Borgers indsats og medarbejders indsats frem-
går systematisk. Generelt er der udfyldt særlige oplysninger, dog ses i et enkelte til-
fælde, at der mangler en beskrivelse af borgernes kognitive funktionsniveau. På alle 
borgere ses relevante målinger, svarende til indsatser.  

I alle tre tilfælde matcher dokumentationen umiddelbart de observerbare behov, som 
borgerne har.  
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Medarbejderne anvender dokumentationen aktivt i hverdagen, og dokumentationspraksis 
tager afsæt i medarbejdernes faglige kompetenceområder. Medarbejderne redegør sær-
deles fagligt reflekteret for, hvordan de anvender dokumentationen i hverdagen, herun-
der hvem der er ansvarlig og for, hvordan der samarbejdes om helheden i dokumentatio-
nen. Kontaktperson opretter og vedligeholder som udgangspunkt døgnrytmeplan, og so-
cial- og sundhedsassistent og sygeplejerske opdaterer helbredstilstande. Alle er ansvar-
lige for at dokumentere dagligt og løbende ajourføre ændringer i borgernes helbredstil-
stand.     

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen meget tilfredsstillende lever op til kommunens 
kvalitetsstandarder og lovgivningen på området og har en høj faglig og professionel stan-
dard. Dokumentationen fremstår struktureret og sammenhængende og fungerer i høj 
grad som et aktivt redskab for hverdagens praksis.   

 

3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  To borgere giver udtryk for, at de er meget tilfredse med at bo på centret og oplever, at 
de i meget høj grad får den hjælp, de har behov for, og at den tildelte hjælp svarer til 
deres behov. Den tredje borger er mentalt svækket og har svært ved at svare på spørgs-
målet, men fremstår veltilpas. Borgerne er særdeles tilfredse med den pleje og omsorg, 
de modtager, og er trygge ved den samlede hjælp.  

Borgerne fremstår soignerede, svarende til egen habitus. Samlet udtrykker borgerne at 
de er meget tilfredse med kvaliteten i rengøringen og med rengøringsstandarden.   

I forbindelse med indflytning tilbydes borger og pårørende en samtale indenfor den før-
ste uge hvor leder, sygeplejerske, kontaktperson og ergoterapeut deltager. Borgeren 
gennemgår en række test forestået af ergoterapeuten, borgeren ernæringsscreenes og 
sygeplejersken sikrer gennemgang af borgerens helbredsmæssige tilstand og opdatering 
af de sygeplejefaglige optegnelser 

Der arbejdes systematisk med primær og sekundær kontaktperson som har klare define-
rede ansvarsområder.  

Alle læser observationer på egne borgere ved dagens start og social- og sundhedsassi-
stent og sygeplejerske læser derudover MedCom beskeder og FMK-opdateringer. Opga-
verne fordeles indbyrdes efter er forud tilrettelagt fordelingsplan over borgere og deres 
kontaktperson ud fra en farve score som sikrer de rette faglige kompetencer til opgave-
løsningen.  

Der arbejdes systematisk og struktureret med TOBS/triagering og der afholdes rehabili-
teringsmøder en gang ugentlig med fast dagsorden og borgergennemgang.  Alle borgere 
gennemgås hver fjerde uge på møde ved afdelingsleder sygeplejerske, kontaktperson og 
centerets ergoterapeut og alle borgere får opsat nye mål hver tredje måned.  

Medarbejderne arbejder rehabiliterende i hverdagen med afsæt i borgerens ressourcer 
og dagsform og borgerens definerede mål.   

Plejecentret har et særdeles velfungerende samarbejde med huslægen som er lokal for-
ankret og som har kendskab til mange af borgerne igennem en årrække. Huslægen kom-
mer fast hver uge og hvor sygeplejersken forud for lægebesøget har forberedt det klini-
ske grundlag.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at borgerne modtager relevante pleje og omsorgsydelser, og at de er 
særdeles tilfredse med hjælpen og med kvaliteten. Pleje og omsorg leveres efter en 
særdeles tilfredsstillende faglig standard og med et rehabiliterende sigte samt med et 
målrettet fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der er en hygiejnemæssig forsvar-
lig standard. 
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3.4 HVERDAGSLIV 

3.4.1 Mad og måltider 

Data Borgerne er meget tilfredse med maden, som er velsmagende og veltillavet, hvor en 
borger dog har svært ved at huske, hvad der bliver serveret fra dag til dag. Borgerne 
spiser i fællesskabet og oplever, at det er rigtigt hyggeligt. Borgerne sidder ved min-
dre borde og har normalt faste pladser. En af borgerne fortæller i den forbindelse, at 
deres bord er flyttet til et tilstødende lokale til frokoststuen, og borger synes ikke, at 
det er helt så hyggeligt som før.  

Medarbejderen fortæller, at de i øjeblikket er i proces omkring indretning i deres fy-
siske rammer og er bekendt med, at borgerne har forskellige holdninger til den nye 
fordeling og indretning.   

Der er varm mad til aften, og til frokost serveres smørrebrød fra fad, som borgeren 
selv vælger.  

Maden produceres i eget køkken. Morgenmad tilberedes af medarbejdere i takt med, 
at borgeren kommer ned i spisestuen. Ofte sidder der en medarbejder med ved mor-
genbordet, som bidrager til en snak og skaber en hyggelig stemning. En medarbejder 
spiller guitar, og der er dagligt musik og sang omkring morgenbordet og før frokost. 
Tidligere blev der spillet musik under måltidet, men det er for øjeblikket ophørt, da 
en borger ikke ”rummer” musikken, og hvor det er valgt at tilgodese og fastholde 
borger i fællesskabet.       

Rolle og ansvar omkring måltidet planlægges ved dagens start, eksempelvis hvem som 
deltager under måltidet, og hvem som varetager medicinudlevering.   

Alle borgere vejes systematisk, og hos borgere med et utilsigtet vægttab foretages 
ernæringsscreening af ernæringsansvarlig medarbejder, som ligeledes er ansvarlig for 
igangsætning af indsatser. Der afholdes faste ernæringsmøder med diætist, hvor den 
ernæringsansvarlige altid deltager.  

Tilsynet observerer en hyggelig atmosfære ved morgenbordet, hvor der sidder flere 
borgere sammen med medarbejdere og spiser. Der er guitarspil og sang, og borgerne 
synger med eller lytter og nyder musikken og den afslappede stemning. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne er meget tilfredse med maden, og der er særdeles til-
fredsstillende fokus på mad og måltider. Medarbejderne kan engageret og fagligt re-
flekteret redegøre for deres rolle og ansvar i forhold til at skabe hyggelige rammer for 
måltidet og for, hvordan de sikrer borgernes ernæringstilstand.  

 

3.4.2 Medindflydelse og selvbestemmelse 

Data To borgere tilkendegiver stor tilfredshed med at bo på plejecenteret, hvor de i høj 
grad føler sig hjemme og nyder mulighed for at hygge sig i eget selskab og med an-
dre. Den tredje borger kan grundet kognitiv tilstand ikke besvare spørgsmålet, men 
virker veltilpas og søger fællesskabet. Borgerne oplever i høj grad at have indflydelse 
på hverdagen og eget liv i forhold til pleje, omsorg, døgnrytme samt aktiviteter, som 
de deltager i efter eget ønske. En af borgerne husker ikke, om han deltager i aktivi-
teter, men tilsynet observerer, at borger deltager i det fælles bankospil i afdelingen. 
Borgerne fortæller, at de derudover har mulighed for at deltage i Seniorhøjskolens 
aktiviteter, som eksempelvis stolegymnastik musik og sang.  

Medarbejderne indsamler livshistorie med inddragelse af de pårørende, og alle med-
arbejdere bidrager til at få et helhedsbillede af borgernes ønsker, og hvad der giver 
dem livskvalitet.  
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I forbindelse med social kapital blev der udarbejdet et spørgeskema til borgerne med 
spørgsmål som; ”hvad de godt kunne lide - hvad kunne gøres anderledes, hvis de 
kunne bestemme - hvad der gør dem rigtig glad”, og gav medarbejderne nogle meget 
interessante og ofte uventede svar, som de har lært en hel del af og nu anvender i 
hverdagen.   

Medarbejderne udviser en respektfuld adfærd via deres engagement og giver eksem-
pler på, hvordan de sikrer, at borgernes ønsker tilgodeses. Medarbejderne fortæller, 
hvordan de støtter og hjælper borgerne, så de føler sig set og anerkendt, fx at være 
åben over for at give borger lidt ekstra hjælp og service i særlige situationer.  

Borgerne har mulighed for at deltage i en række af aktiviteter, og medarbejderne er 
opmærksomme på, at borgerne får anvendt deres klippekort til en række forskellige 
formål i afdelingen og aktiviteter i Seniorhøjskolen i følgeskab med medarbejder.   

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har medindflydelse og selvbestemmelse over 
eget liv og hverdag, og medarbejderne kan på en engageret, empatisk og faglig re-
flekteret måde redegøre for, hvordan de medinddrager borgerne og tager afsæt i de-
res individuelle ønsker og behov.   

 

3.4.3 Kommunikation og adfærd 

Data  Borgerne tilkendegiver, at medarbejderne er særdeles søde og rare, og der er en re-
spektfuld omgangstone. Medarbejderne er meget hjælpsomme, og en borger udtryk-
ker, at medarbejderne giver sig tid til at lytter og snakke, hvis borger har behov for 
det.    

Medarbejderne tager afsæt i, hvordan den enkelte borger har det, og hvad de ønsker, 
og udviser stor respekt over for borgerne.   

Medarbejderne får borgernes fortrolighed ved at være parate til at give lidt af sig selv 
og vægter den åbne tillidsskabende dialog.   

Arbejdet med social kapital har i høj grad højnet medarbejdertrivsel, hvilket de ople-
ver smitter positivt af på borgerne.   

Tilsynets 
vurdering 

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

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Medarbejdergruppen på centret er tværfaglig sammensat af social- og sundhedshjæl-
pere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, ergoterapeut, herunder medarbej-
der som er musiskuddannet, samt en medarbejder i flexjob, som deltager i aktivering 
og skaber hygge omkring borgerne.  

Der afholdes faste møder med deltagelse af ernæringsansvarlige, ergoterapeut, diæ-
tist og køkkenchef samt faste møder med tandplejer. Derudover er den faste tandple-
jer rundt med personalet i alle vagter hen over en uge i forhold til status omkring bor-
gernes mundhygiejne samt vejledning og rådgivning til personalet.  

Medarbejderne har gode muligheder for kompetenceudvikling, hvor de eksempelvis på-
peger, at de på deres faste tværfaglige møder drøfter igangsatte behandlinger, herun-
der virkning og bivirkning ved nyopstartet medicin eller observationer, hvis borger har 
hudproblemer eller begyndende UVI.    

Huslægen underviser i temaer og giver medarbejderne løbende sparring og rådgivning 
omkring borgerne.   

Alle nye medarbejdere vurderes i forhold til deres kompetencer og får et kompetence-
kort i forhold til delegering af de konkrete sundhedsydelser.  
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Medarbejderen oplever, at de har et udviklende læringsmiljø, og ønsker til kompeten-
ceudvikling bliver så vidt det er muligt imødekommet, eksempelvis har sygeplejerske 
været på tværsektorielt kompetenceudvikling i geriatri  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer og særdeles 
gode mulighed for faglig sparring og vidensdeling på tværs. 

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data  Centret er et ældre plejecenter, hvor de fysiske rammer er institutionelt præget, men 
hvor indretningen med sofanicher, mindre spise- og opholdsstue samt område med træ-
ningsredskaber får det til at fremstå hjemligt og hyggeligt.  

Leder oplyser, at hele plejecenteret skal igennem en større renovering til næste år.   

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og under-
støtter et aktivt miljø. Tilsynet vurderer, at indretningen understøtter en hjemlig at-
mosfære. 
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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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