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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 Kastanjehaven er, at forholdene på plejecentret kan karakteriseres 
som:  

 

Meget tilfredsstillende 

 

Samlet er det tilsynets vurdering, at der er arbejdet målrettet og struktureret med anbefalinger fra sidste 
tilsyn i 2017. 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kvalitetsstandarder og lov-
givningen på området, dog har tilsynet konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet 
indsats i forbindelse med den fortsatte implementeringsfase. Den skriftlig dokumentation har et tilfreds-
stillende fagligt og professionelt sprog, og der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, 
som fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

Borgerne er meget tilfredse med pleje, omsorg og praktisk hjælp, og det vurderes, at de modtager rele-
vante pleje og omsorgsydelser med en særdeles tilfredsstillende faglig standard og med et rehabiliterende 
sigte. Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard. 

Borgerne er generelt meget tilfredse med maden, dog oplever nogle borgere, at den varme mad kan variere 
i kvalitet. Det er tilsynets vurdering, at der generelt er meget tilfredsstillende fokus på mad og måltider. 
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. Tilsynet kan ved observation 
konstatere, at der er en stille og rolig stemning omkring måltiderne. 

Tilsynet vurderer, at borgerne har tilfredsstillende medbestemmelse og indflydelse på hverdagen og eget 
liv, som tilrettelægges ud fra borgernes egne ønsker og behov, og at der er et tilfredsstillende udbud af 
aktiviteter tilpasset målgruppen. Det er tilsynets vurdering, at kommunikation og adfærd er kendetegnet 
ved at være respektfuld og anerkendende. 

Medarbejderne er fagligt reflekterende og har relevante faglige kompetencer og mulighed for faglig spar-
ring og vidensdeling på tværs. 

De fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og understøtter et aktivt miljø, og at 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 der i den fortsatte implementeringsproces er fokus på, at de generelle 
oplysninger i dokumentationen i relevant omfang indeholder beskrivelser af borgernes ressour-
cer, motivation, mestring, roller og vaner, samt at der udarbejdes helbredstilstande, indsatser 
og handleanvisninger. Ligeledes anbefales, at særlig opmærksomhed i forhold til borgernes 
eventuelle kognitive problemstillinger beskrives i døgnrytmeplanen. 

2. Tilsynet anbefaler, at plejecentret på de ugentlige møder med køkkenet fortsætter indsatsen, 
med fokus på, at der sikres borgeroplevet kvalitet af maden.  
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

Adresse  

Plejecenter Kastanjehaven, Kirkebjergvej 2-6, 4000 Roskilde 

Leder 

Susanne Nørskov 

Antal boliger  

49 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 23. januar 2019, kl. 8.15 

Tilsynets deltagerkreds 

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

 

Der er foretaget interview med følgende: 

• En social- og sundhedshjælper 
• To social- og sundhedsassistenter 
• Leder 
• To afdelingsledere 

 
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. 

Leder 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 

 

Leder redegør for, hvorledes der er arbejdet målrettet på at styrke dokumentations-
praksis. Nexus og FSIII er indført i december 2018, og inden opstart blev daværende do-
kumentation opdateret. Medarbejderne har deltaget i de forskellige læringspakker. Le-
delsen arbejder målrettet på, at alle medarbejderne kan anvende og er engagerede i 
anvendelsen af dokumentationen. Den interne implementering blev tilrettelagt således, 
at medarbejderne fik undervisning og arbejdede sammen i grupper med at få overført 
data, hvorved der var mulighed for vejledning og indbyrdes sparring. Implementeringen 
af omsorgssystemet er planlagt i steps, og det næste, medarbejderne skal introduceres 
til, er helbredstilstande, indsatser, handleanvisninger og koblinger. Der udføres audit på 
dokumentationen hver uge.  

Plejecentret har en stabil personalegruppen og et lavt sygefravær.  

Plejecenterlægeordningen er velfungerende, og stort set alle borgere er tilknyttet. Der 
er mulighed for undervisning, sparring og vejledning med lægen. 

Tilsynets 
vurdering 

Samlet er det tilsynets vurdering, at der er arbejdet målrettet og struktureret med an-
befalinger fra sidste tilsyn i 2017. 

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data På alle borgere foreligger der generelle oplysninger med helbredsoplysninger og livshi-
storie udfyldt, dog mangler generelt beskrivelser af borgernes ressourcer, mestring, mo-
tivation, roller og vaner. Der er udfyldt aktuel funktionsevnetilstand, men der mangler 
generelt udfyldelse af helbredstilstande, hvor der foreligger udarbejdelse af enkelte 
indsatser og handleanvisninger. Døgnrytmeplanerne er handlevejledende, og borgers 
indsats og medarbejders indsats fremgår, som dog i et tilfælde er skrevet sammen under 
medarbejders indsats. Generelt er der udfyldt særlige oplysninger, dog er der systemati-
ske oplysninger i forhold til borgernes eventuelle kognitive funktionsniveau. Alle borgere 
har en aktuel og opdateret rehabiliteringsplan med mål for indsatsen, og generelt frem-
går relevante målinger, dog ses et enkelt tilfælde, hvor seneste dokumentation af en 
borgers vægt ligger fire måneder tilbage. Der foreligger generelt relevante observatio-
ner. 

Medarbejderne beskriver, at de er positive i forhold til Nexus og FSIII, og at de er kom-
met godt i gang med at anvende det i hverdagen, men endnu ikke har et samlet overblik 
over det nye omsorgssystem. Kontaktpersonerne har ansvaret for opdatering af døgnryt-
meplanen, og alle har ansvar for dokumentation af relevante observationer. Der anven-
des kørelister til sundhedslovsopgaver, og medarbejderne oplever, at planlægningen, 
fordeling og udførelse af opgaverne fungerer. 

Der anvendes mobile enheder, og medarbejderne oplever, det er et godt værktøj til at 
dokumentere, hvilket sikrer en tidstro dokumentation. Medicinmodulet kan ligeledes til-
gås på den mobile enhed. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen tilfredsstillende lever op til kommunens kvali-
tetsstandarder og lovgivningen på området, dog har tilsynet konstateret flere mangler, 
som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats i forbindelse med den fortsatte imple-
menteringsfase.  Den skriftlig dokumentation har et tilfredsstillende fagligt og professio-
nelt sprog, og der sikres løbende opfølgning og revidering af dokumentationen, som fun-
gerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 
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3.3 PLEJE, OMSORG OG PRAKTISK BISTAND 

Data  Borgerne oplever, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og de er meget tilfredse 
med den pleje og omsorg, de modtager, og er trygge ved hjælpen. En borger fremhæ-
ver tilfredshed og tryghed ved, at medarbejderne dagligt spørger ind til medicin, som 
borger selv administrerer. Borgerne er glade for at bo på centret, og en borger beskri-
ver, at hans fysiske ressourcer er forbedret betydeligt, efter at han flyttede ind, og at 
han er glad for selv at kunne gå til det nærliggende indkøbscenter. Borgerne er til-
fredse med rengøringsstandarden. Borgerne fremstår soignerede og veltilpasse. Boli-
ger, hjælpemidler og fællesarealer fremstår renholdte og ryddelige.  

Medarbejderne redegør reflekteret for, at de sikrer kontinuitet i opgaveløsningen ved, 
at de blandt andet arbejder med kontaktpersonsystem, og at planlægningen af den 
daglige pleje og omsorg tager afsæt i døgnrytmeplanen, observationer og borgernes 
triagering. Ved indmøde gennemgås borgernes aktuelle tilstand, og ressourcerne forde-
les i forhold til kontaktpersoner, opgaver og kompetencer. Der er fokus på kompeten-
cer i forhold til pleje og omsorgen til borgere med demens, og Marte Meo anvendes 
som tilgang. 

Der arbejdes systematisk med triagering/Roskildehjulet, TOBS og med daglige triage-
møder, og ansvarshavende sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent er tovhol-
der på møderne. Ved akutte ændringer i borgernes tilstand tages kontakt til sygeple-
jerske eller social- og sundhedsassistent.  

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med udgangspunkt i den rehabiliterende til-
gang med fokus på at vedligeholde borgernes ressourcer. Der afholdes systematisk re-
habiliteringsmøder hver uge med justering i rehabiliteringsplanen. Der er opmærksom-
hed på at arbejde med målene i hverdagens pleje og omsorg. Der er et godt samar-
bejde med ergoterapeuter i forhold til ADL træning.  

Plejecenterordningen er velfungerende og struktureret ved, at der sendes MedCom, så-
ledes at lægen er forberedt og har et samlet overblik over borgere, som skal gennem-
gås og tilses. Stuegangen varetages af sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, 
og lægen sender plan, ordinationer og aftaler via MedCom.  

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

Tilsynets 
vurdering 

Borgerne er meget tilfredse med pleje omsorg og praktisk hjælp, og det vurderes at de 
modtager relevante pleje og omsorgsydelser med en særdeles tilfredsstillende faglig 
standard og med et rehabiliterende sigte. Der er en hygiejnemæssig forsvarlig stan-
dard. 

 

3.4 HVERDAGSLIV 

3.4.1 Mad og måltider 

Data Borgerne er generelt meget tilfredse med kvaliteten af maden, som er god og gene-
relt veltillavet. Dog nævner en borger, at de kogte ting, og særligt kartoflerne, ofte 
er hårde. Borgerne er generelt bekendte med at have indflydelse og kan ønske i for-
hold til kosten. En borger fremhæver, at han efter eget ønske i en periode fik kartof-
felmos i stedet for kogte kartofler. Måltiderne indtages i fællesskabet i spisestuen, og 
borgerne oplever, at der er en hyggelig stemning og dialog. Borgerne kan deltage i 
kostrådet, hvor de kan indgive ønsker til kosten. 

Maden leveres fra produktionskøkkenet, som har til huse i samme center, og alle 
medarbejderne har ansvar for anretningen af maden. Der er pædagogisk måltid, og 
medarbejderne sidder med ved bordene. Der arbejdes med bordformænd, som alter-
nativ for måltidsværter for i højere grad at give en hjemlig stemning. 
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Medarbejderne redegør for faglige overvejelser i forbindelse med det ’gode måltid’, 
som fx at der er ro, god dialog og en hyggelig stemning. Bordplanen tilpasses de en-
kelte borgere, fx at borgerne har mulighed for at sidde i mindre grupper. 

Medarbejderne tilkendegiver, at borgerne ikke altid er tilfredse med den varme mad 
om aftenen, og at dette er et emne i fokus på de ugentlige måltidsmøder med med-
arbejdere og køkkenpersonalet.  

Borgerne vejes en gang om måneden, og ved utilsigtede udsving vurderes og justeres 
med relevante tiltag. Ved problemstilling vedrørende dysfagi kan ergoterapeut kon-
taktes til vurdering, og der kan bestilles dysfagikost.  

Tilsynet observerer enkelte borgerne, som spiser morgenmad i en spisestue. Borgerne 
sidder fordelt ved mange borde, og medarbejder, som er optaget at praktiske gøre-
mål, er opmærksom på borgerne, fx tager medarbejderen kontakt til borger, som 
fremstår til at være faldet i søvn i stolen.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der generelt er meget tilfredsstillende fokus på mad og målti-
der, dog vurderes det, at borgerne oplever, at den varme mad kan variere i kvalitet. 
Medarbejderne kan meget tilfredsstillende og 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.  

 

3.4.2 Medindflydelse og selvbestemmelse 

Data Borgerne giver udtryk for, at de selv bestemmer og har indflydelse på deres eget liv 
og dagligdagen på plejecentret. En borger fortæller, at han går tur i det nærliggende 
indkøbscenter. Ligeledes fortæller han, at han har aftalt med medarbejderne, at de 
ikke skal banke på, før de går ind i hans bolig, da han ikke kan høre, at de banker. 

Medarbejderne redegør for, hvordan borgernes selvbestemmelse og medindflydelse 
sikres, fx ved at spørge ind til borgernes ønsker og have kendskab til deres livshisto-
rie. 

Borgerne kan i varieret grad beskrive tilbuddet om aktiviteter. To borgere mener 
ikke, at de har boet så længe på plejecentret og kan ikke beskrive aktiviteter, hvilket 
tilskrives deres kognitive funktionsniveau. Den tredje borger kan fyldestgørende be-
skrive tilbuddene for aktiviteter og deltager i mange af dem, ligesom han selv går i 
træningsrummet og træner.  

Centret har tilrettelagt, at der er medarbejdere med til indmøde i eftermiddags- og 
aftentimer for at kunne tilbyde aktiviteter over en bredere del af døgnet. Ligeledes 
bidrager frivillige og Kastanjehavens venner også ved forskellige aktiviteter. Borgerne 
har fået udleveret et fysisk klippekort. Medarbejderne leverer klippekortsydelserne.  
Ingen af de besøgte borgere kan give udtryk for brug af klippekortet. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne har tilfredsstillende medbestemmelse og indflydelse 
på hverdagen og eget liv, som tilrettelægges ud fra borgernes egne ønsker og behov.  

Tilsynet vurderer, at der er et meget tilfredsstillende udbud af aktiviteter tilpasset 
målgruppen. 

 

3.4.3 Kommunikation og adfærd 

Data  Borgerne vurderer generelt, at der er en god omgangstone på ældrecentret, og at 
medarbejdernes adfærd er respektfuld. En borger fortæller, at medarbejderne har god 
humor og let til grin.  

Medarbejderne redegør for, at god kommunikation og adfærd opnås gennem venlig-
hed, imødekommenhed og en god tone. Det er vigtigt at tilpasse sin kommunikation til 
den enkelte borger og samtidig være professionel, men også at kunne anvende humor i 
mødet borgerne.  
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Der afholdes indflytningssamtale, hvor der er fokus på forventningsafstemning og data-
indsamling til livshistorie og borgernes ønske for det gode liv på plejecentret.  

Tilsynet observerer en venlig, imødekommende og anerkendende adfærd på plejecen-
tret, og ser at medarbejderne stopper op og taler med borgere, de møder.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd er tilfredsstillende og er kendetegnet 
ved at være respektfuld og anerkendende.  

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Ledelsen oplyser, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejer-
sker, ergoterapeut, fysioterapeut, social-og sundhedspersonale, aktivitetsmedarbejder 
og husassistenter. Der er sygeplejersker i alle vagter. Der er overlap mellem dag- og 
aftenvagterne. Ledelsen beskriver, at de har fokus på nærledelse, og at de fx i en fast 
struktur er til stede, når aftenvagterne møder ind.  

Der afholdes husmøder, hvor emner kan være borgerrelateret, samarbejde, informati-
oner og generelle problemstillinger. Ledelsen oplever, at der er et velfungerende sam-
arbejde mellem medarbejderne.  

Medarbejderne oplever, at der er konstruktive og inspirerende læringsrum, og at der 
er gode muligheder for vejledning og sparring på de daglige triagemøder, ugentlige re-
habiliteringsmøde, centerlægen og andre samarbejdspartnere. Ligeledes er der mulig-
hed for kompetenceudvikling ved kurser, fx førstehjælp og demens. I forhold til det 
nye omsorgssystem har medarbejderne mulighed for sidemandsoplæring, vejledning og 
sparring med afdelingsleder og sygeplejerskerne.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejdere har meget tilfredsstillende og relevante faglige 
kompetencer, og er reflekterende omkring fælles praksis samt i høj grad har gode mu-
ligheder for faglig sparring og vidensdeling på tværs. 

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data  Borgerne giver udtryk for tilfredshed med boligerne og fællesarealerne. En borger for-
tæller, at der er meget langt til træningsrummet, men at det er godt, da han så får 
gået. 

Boligerne fremstår generelt lyse og venlige, dog bemærker tilsynet, at der er stor for-
skel i størrelsen på boligerne.  

Fællesarealerne fremstår lyse og rummelige. Der er lange gange, som er lyse og ven-
lige med lysindfald fra vinduer, og der er indrettet flere små hyggekroge med møbler 
med billeder og store planter.  

Under tilsynet er en del borgere samlet i de rummelige spisestuer, hvor der spilles af-
dæmpet musik.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og under-
støtter 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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