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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 Trekroner er, at forholdene på plejecentret kan karakteriseres som  

 

Særdeles tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der målrettet er arbejdet med anbefalingen omkring dokumentation fra 2017, og 
ligeledes vurderes det, at de iværksatte indsatser med blandt andet ændret organisering vil bidrage til at 
skabe ét fælles center med sammenhængskraft. 

Vurderingen er, at dokumentationen meget tilfredsstillende lever op til kommunens kvalitetsstandarder og 
lovgivningen på området og har en høj faglig og professionel standard. Dokumentationen fremstår struktu-
reret og sammenhængende og fungerer i høj grad som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

Borgerne modtager relevante pleje og omsorgsydelser, og det vurderes, 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 forsvarlig standard. 

Det vurderes, at borgerne i høj grad har medindflydelse og selvbestemmelse over eget liv og hverdag, og 
medarbejderne kan på en engageret og meget tilfredsstillende og fagligt reflekteret måde redegøre for, 
hvordan de medinddrager borgerne og tager afsæt i deres individuelle ønsker og behov. 

Kommunikation og adfærd er meget tilfredsstillende og kendetegnet ved at være respektfuld og anerken-
dende. Medarbejderne er i høj grad reflekterende i forhold til god værdig og anerkendende kommunikation 
og adfærd. 

Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har tilfredsstillende og relevante faglige kompetencer og er 
reflekterende omkring fælles praksis med meget tilfredsstillende muligheder for faglig sparring og videns-
deling på tværs. 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og understøtter et aktivt 
miljø, men vurderer samtidig, at den igangsatte demensvenlige indretning yderligere vil tilgodese, at mål-
gruppen kan profitere af ophold i fællesarealer. Samlet vurderer tilsynet, 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   

 Tilsynet har ingen anbefalinger. 
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2.0 INDLEDENDE OPLYSNINGER 
 

Adresse  

Trekroner Plejecenter, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde 

Leder 

Louise Lund Møller 

Antal boliger  

91 plejeboliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Den 4. februar 2019, kl. 12.15 

Tilsynets deltagerkreds 

Tilsynet blev indledt og tilrettelagt i samarbejde med centerleder, udviklingssygeplejerske og afde-
lingsledere. 

Der er foretaget interview med følgende: 

• To sygeplejersker 

• To social- og sundhedsassistenter 

• Leder og 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. 

Ledelsen 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 har midlertidigt varetaget ledelsen i den sidste del af 2018 og har formelt overta-
get ledelsen af centret 1. januar 2019. I forbindelse med en økonomisk genopretnings-
plan og et mål om at skabe ét fælles center med sammenhængskraft, samspil og samar-
bejde mellem de tre etager, har der været en proces, som har ført frem til, at centret 
nu er organiseret som ét stort center med fælles ledelse på tværs af tre etager. Der er 
fortsat en proces i gang, hvor der bliver afholdt store fælles personalemøder, hvor alle 
medarbejdere har mulighed for at deltage. 

Visionen er ”Et trygt og godt hjem”. Rehabilitering er rodfæstet som tilgang til opga-
verne og er fortsat tema med afdelingsleder som mødeleder på de faste rehabiliterings-
møder.  

Trekroner er et meget aktivt sted for borgerne med mange forskellige aktiviteter, her-
under rickshawcykler og to besøgsbørnehaver. Borgernes ønsker til aktiviteter vægtes 
højt, hvor eksempelvis beboermøderne kommer med input til aktiviteter. Klippekorts-
ordningen er velfungerende og er en integreret del af de daglige opgaver. 

Der arbejdes aktivt med værdig og inddragende kommunikation, eksempelvis anvendes 
et brætspil til faglig sparring og træning i hverdagens dilemmaer. 

Nexus og FSIII er opstartet i uge 46 i 2018. Sygeplejersker og assistenter har modtaget 
central undervisning. Centret har ud over sidemandsoplæring til hjælperne prioriteret at 
samle dem i hold til ekstra undervisning.  Centrets udviklingssygeplejerske er superbru-
ger og har ansvar for den fortsatte implementering og udvikling, som foregår blandt an-
det med løbende auditering, hvor alle borgere over tid bliver gennemgået, og hvor syge-
plejerskerne samler op på tendenser.  Planen er at indføre tavlemøder med henblik på 
at optimere og sikre løbende forbedringer i forhold til dokumentation og andre temaer. 

Der er etableret plejecenterlægeordning, og centerleder har netop holdt møde med læ-
gerne og har oplevet en meget positiv tilgang, hvor lægerne tilkendegiver, at de føler at 
de er imødekommet med en rar stemning og i et kvalificeret samarbejde med sygeple-
jerskerne, samt at de generelt har færre henvendelser. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der målrettet er arbejdet med anbefalingen omkring dokumenta-
tion fra 2017, og ligeledes vurderes, at de iværksatte indsatser med blandt andet æn-
dret organisering vil bidrage til at skabe ét fælles center med sammenhængskraft. 

 

3.2 DOKUMENTATION 

Data Der foreligger generelle oplysninger på alle borgere med helbredsoplysning, oplysninger 
om borgernes ressourcer, mestring, motivation, roller, vaner. Der er udfyldt aktuel 
funktionsevnetilstand med indsatser og sammenhæng til døgnrytmeplan og der er hel-
bredstilstande med indsatser og handleanvisninger. Døgnrytmeplanerne er fyldestgø-
rende og handlevejledende, og borgers indsats og medarbejders indsats fremgår syste-
matisk. Generelt er der udfyldt særlige oplysninger, dog ses, at der i et enkelte tilfælde 
med fordel kunne være en beskrivelse af borgernes kognitive funktionsniveau. På alle 
borgere ses relevante målinger, svarende til indsatser. Der er generelt livshistorie, dog 
er en borger nyligt indflyttet, og derfor er livshistorien under udarbejdelse. 

I alle tre tilfælde matcher dokumentationen umiddelbart de observerbare behov, som 
borgerne har.  
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Medarbejderne redegør for, at tilstandshjulet giver et samlet overblik over borgers do-
kumentation, og at døgnrytmeplanen giver overblik over, hvad borger selv kan, og hvor-
dan medarbejderne skal tilgå og løse opgaverne hos borgerne. Alle er ansvarlige for, at 
der løbende opdateres, og at der arbejdes målrettet med rehabiliteringsplaner, som til-
rettes i takt med, at borgernes mål ændres. Kontaktpersoner er primært ansvarlige for 
døgnrytmeplaner. Der arbejdes med afvigedokumentation, som skrives under observatio-
ner. Medarbejderne har mobil adgang til at læse og skrive, og derudover dokumenteres 
på pc. Triagering af borgerstilstand er kun tilgængelig på mobilenhed. 

Tilsynet har drøftet med ledelsen, at dokumentationen kan kvalificeres yderligere ved 
eksempelvis kort at beskrive eventuelle kognitive udfordringer under særlig opmærk-
somhed i døgnrytmeplanen. 

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  Alle borgere giver udtryk for, at de er særdeles tilfredse med at bo på centret og ople-
ver, at de i meget høj grad får den hjælp, de har behov for, og at den tildelte hjælp 
svarer til deres behov. Borgerne giver flere eksempler på, at de selv deltager i de dag-
lige opgaver, eksempelvis omkring personlig pleje og med tørre støv af. De er trygge 
ved den hjælp, de modtager, en borger nævner fx, at medarbejderne altid kommer 
ved kald, og at det er godt, at der bliver holdt øje med, hvordan man har det.  

Borgerne er soignerede, svarende til habitus, og boliger og hjælpemidler fremstår lige-
ledes rengjorte, svarende til borgernes ønsker og behov. 

Medarbejderne redegør for, at de taler med borgerne i forhold til rehabiliteringsmål, 
herunder kontakt til eventuelle pårørende hos borgere, som ikke selv kan give udtryk 
for ønsker. Der afholdes rehabiliteringsmøder hver uge, og ergoterapeut og kontakt-
person forbereder relevante emner, der skal gennemgås på borgerne samt reviderer i 
rehabiliteringsplanen efter mødet. Den enkelte borgers rehabiliteringsplan gennemgås, 
evalueres og justeres i et rul på fire uger, og eventuelle nye mål udarbejdes hver 
tredje måned. Den vedligeholdende træning er implementeret i hverdagsrehabiliterin-
gen. Livshistorien indgår som et aktiv både i forhold til den daglige hjælp og til rehabi-
litering. Der arbejdes systematisk med triagering med møder to gange dagligt, hvor 
der sker opfølgning og iværksættes indsatser.  

Der er overlap mellem alle vagter, og der er fleksibel kontaktpersonordning, som ju-
steres i forhold til ændret kompleksitet i borgernes tilstand. Ved indmøde gennemgås 
dokumentation og triagering, og borgerne fordeles efter kompetencer, aktuel tilstand 
og relationer. Alle er ansvarlige for at være opdaterede på egne borgere. 

Plejecenterlægeordningen er velfungerende og er struktureret med, at der forud for 
lægens besøg sendes korrespondance med oplysninger på de borgere, som ønskes gen-
nemgået.  

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

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 for-
svarlig standard. 
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3.4 HVERDAGSLIV 

3.4.1 Mad og måltider 

Data Borgerne er særdeles tilfredse med maden, som de oplever er velsmagende og veltil-
lavet. Borgerne giver ligeledes udtryk for, at der en god stemning med hyggeligt sam-
vær og snak med de andre borgere og medarbejderne, når de spiser ude i fællesarea-
let. Der er fast bordplan, og medarbejderne sidder med ved bordene. Samtidig for-
tæller en borger, at hun er meget tilfreds med, at få morgenmad på sengen hver dag, 
da det giver hende en god dag.   

Den varme mad bliver produceret på centret og leveres varm i afdelingerne til mid-
dag.  

Medarbejderne redegør reflekteret for, hvordan der arbejdes med det gode måltid, 
herunder at der er en måltidsvært i dag- og aftenvagten. Der er bordplan, som tilpas-
ses borgernes funktionsniveau, og medarbejderne vægter at være sammen med bor-
gerne og understøtte en hyggelig og god stemning, hvor der smalltalkes, skabes rela-
tioner, og hvor der også kommer oplysninger i forhold til borgernes liv og vaner og 
ønsker til det gode liv.  

Der er fokus på borgernes ernæringstilstand, og på hvert afsnit er der en ressource-
person på ernæring, som har ansvar for kontakt til køkken. Ligeledes har ressource-
personen ansvar for at sikre praksis med at tilbyde borgerne at blive vejet en gang 
hver måned, og ligeledes at der ved utilsigtede vægtudsving bliver iværksat relevante 
indsatser. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne er særdeles tilfredse med maden, og at der 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 hyggelig stemning omkring eftermiddagskaffen.   

 

3.4.2 Medindflydelse og selvbestemmelse 

Data Borgerne oplever, at de har medindflydelse og selvbestemmelse i hverdagen og på 
deres døgnrytme. De føler sig hjemme og har mulighed for at hygge sig i eget selskab 
og med andre. Ligeledes giver de udtryk for, at de selv bestemmer over egen hverdag 
og selv beslutter, om de vil være med til de mange forskellige aktiviteter, fx udtryk-
ker en borger, at vedkommende deltager i alt, der bliver tilbudt, hvor en anden bor-
ger helst vil være i egen bolig og se tv.  

Der arbejdes systematisk med indflytningssamtale, og medarbejderne indsamler livs-
historie med inddragelse af de pårørende, og alle medarbejdere bidrager til at få et 
helhedsbillede af borgernes ønsker, og hvad der giver dem livskvalitet. I den daglige 
dialog holdes fokus på, at borgerens ønsker er i centrum. Desuden arbejdes der syste-
matisk med samtykkeerklæring.  

Medarbejderne tilkendegiver, at der er et varieret udbud af aktiviteter, som de un-
derstøtter borgerne i at deltage i, men også at det prioriteres i hverdagen at gribe en 
aktivitet i nuet.  

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad har medindflydelse og selvbestemmelse over 
eget liv og hverdag, og medarbejderne kan på en engageret og meget tilfredsstil-
lende og fagligt reflekteret måde redegøre for, hvordan de medinddrager borgerne og 
tager afsæt i deres individuelle ønsker og behov.   

 



 UANMELDT TILSYN 2018  | UANMELDT TILSYN TREKRONER PLEJECENTER                    ROSKILDE KOMMUNE 

7 

 

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 lytte 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 og vægter i høj grad kendskabet til borgerne og relationen. 
Derudover anvendes Marte Meo i komplekse situationer for at sikre borgerne den gode 
oplevelse og den nødvendige og relevante pleje og omsorg. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd er meget tilfredsstillende og kendeteg-
net ved at være respektfuld og anerkendende. Medarbejderne er i høj grad reflekte-
rede i forhold til værdig og anerkendende kommunikation og adfærd. 

 

3.5 KOMPETENCER OG UDVIKLING 

Data  Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, ergoterapeut og 
social-og sundhedspersonale, husassistenter, aktivitetsmedarbejdere og en   receptio-
nist. Aktuelt i takt med den øgede kompleksitet i opgaverne arbejdes på at ansætte 
sygeplejersker i aftenvagten.  

Der arbejdes systematisk med delegerede opgaver med afsæt i kompetencekataloget, 
og alle medarbejdere har kompetencekort på de delegerede ydelser, de må varetage. 
Medarbejderne udtrykker, at der er er stor imødekommenhed og gode muligheder for 
kompetenceudvikling. Det tværfaglige samarbejde og de forskellige mødefora indgår 
naturligt som lærings- og sparringsrum. Centrets udviklingssygeplejerske er ud over 
den daglige kvalitetsudvikling ansvarlig for temaundervisning i forhold til aktuelle te-
maer.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har tilfredsstillende og relevante faglige kompe-
tencer og er reflekterende omkring fælles praksis med meget tilfredsstillende mulighe-
der for faglig sparring og vidensdeling på tværs. 

 

3.6 FYSISKE RAMMER 

Data  Centret fremstår moderne, lyst og venligt. Leder oplyser, at centret netop nu, bistået 
at demensrejseholdet, er påbegyndt arbejdet med en demensvenlig indretning for at 
gøre fællesarealer mere overskuelig for målgruppen, hvor en meget stor del af bor-
gerne har kognitive problemstillinger. 

Borgerne er meget tilfredse med boligerne, og de fremhæver alle den gode udsigt. 

Tilsynet bemærker, at der rundt i de forskellige afdelinger er en rolig stemning, og at 
der flere steder er aktiviteter i gang. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer udnyttes på en hensigtsmæssig måde og under-
støtter et aktivt miljø, men vurderer videre, at den igangsatte demensvenlige indret-
ning yderligere vil tilgodese, at målgruppen kan profitere af ophold i fællesarealer. 
Samlet vurderer tilsynet, 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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