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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 

 

Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og 
ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende 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. 

 

Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til 
BDO. 

 

 

  

Forord 

 

 
Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og 
skal derfor vurderes ud fra dette. 
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1.0 FORMALIA 
 

Distriktets navn og adresse  

Distrikt 1, Dronning Margrethes Vej 28, 4000 Roskilde 

Distriktsleder  

Helle Juliussen 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

Tirsdag den 18. december 2018, kl. 8.30  

Datagrundlag 

Tilsynet er planlagt og tilrettelagt i samarbejde med leder og tre afdelingsledere fra hjemmeplejen 

og en afdelingsleder fra sygeplejen. 

I tilsynet indgår borgere, som er tilfældigt udvalgt, med hensyntagen til et differentieret behov for 

hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. 

Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes sundhedsfaglige dokumentation, obser-
vationer af borgerne og deres bolig samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere.  

Tilsynet har interviewet otte borgere. 

Borgerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet  

 

Tilsynet har desuden gennemført interview med otte medarbejdere: 

• En ufaglært 

• En husassistent 

• En hjemmehjælper 

• En social- og sundhedsassistent 

• Fire social-og hjælpere 

 

Ledelsen har afslutningsvis modtaget en foreløbig tilbagemelding på tilsynet. 

Tilsynsførende  

Senior Manager Margit Kure, Sygeplejerske, MHM 

Manager Else Marie Seehusen, Sygeplejerske, SD/DSH 
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2.0 SAMLET TILSYNSRESULTAT 
 

 

BDO har på vegne af Roskilde Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Distrikt 1. På baggrund af det 
indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf vurderer BDO, at Distrikt 1 er en leverandør 
med: 
 

Meget tilfredsstillende forhold 

 

Overordnet er det tilsynets vurdering, at Distrikt 1 er et velfungerende hjemmeplejedistrikt, hvor ledelsen 
med tydelig retning, struktur og organisering har arbejdet på at sikre fælles kultur i mødet mellem borgere 
og medarbejdere. Det tværfaglige set up og de igangværende processer, herunder den igangværende im-
plementering af Nexus og FSIII, tilgodeser i høj grad, at indsatsen fremadrettet også kan leveres på et 
meget tilfredsstillende niveau.  

 

Nedenfor følger en kort vurdering af hver mål: 

 

• Det er tilsynets vurdering, at den samlede dokumentation er meget tilfredsstillende, og at den igang-
værende lærings- og implementeringsproces kan afhjælpe de fundne mangler. Der foreligger funkti-
onsevnetilstande på alle borgere. Der er udarbejdet døgnrytmeplan på alle borgere, som generelt 
indeholder beskrivelser af den hjælp, som borgerne modtager. Døgnrytmeplanerne mangler dog gene-
relt beskrivelser af, hvordan borgernes kognitive ressourcer medinddrages. Hos alle borgere er der 
overordnet sammenhæng mellem bevillingen og borgernes behov, og der er generelt sammenhæng 
mellem helbredstilstand, delegerede sundhedsydelse og døgnrytmeplan. I et tilfælde er der en borger, 
som er visiteret til hjælp, der angiveligt ikke længere er behov for. 
 

• Tilsynet vurderer, at alle borgere har modtaget de senest planlagte besøg, og at de generelt modtager 
den aftalte hjælp. Dog vurderes, at der er tilfælde, hvor en dement borger angiveligt ikke får hjælpen 
til at komme i nattøj ved sengetid, og i et andet tilfælde nævner borger, at besøget er givet for sent 
i forhold til at skulle til kontrol på hospitalet. 

 

• Det er tilsynets vurdering, at borgerne generelt er meget tilfredse med omfang og kvalitet i den per-
sonlige pleje, og oplever at have indflydelse på, hvordan hjælpen ydes, samt at deres ønsker efter-
kommes. Ligeledes vurderer tilsynet, at pleje og omsorg leveres efter en tilfredsstillende faglig stan-
dard. 

 

• Vurderingen er, at medarbejderne fagligt reflekteret redegør for borgernes sundhedsmæssige pro-
blemstillinger og evt. sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Medarbejderne kan redegøre 
for triagering og de tilhørende procedurer, samt hvordan ændringer i borgernes tilstand håndteres, 
herunder deres ansvar i forhold til at kontakte hjemmesygeplejen.  

 

• Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten i den praktiske bistand, og en borger tilkendegiver, at det 
er særlig rart, at det for det meste er en fast medarbejder, som løser denne opgave. Kun fem af de ti 
borgere modtager praktisk bistand fra distriktet. 

 

• Det er tilsynets vurdering, at borgerne i høj grad er medinddraget i de daglige opgaver. Ni borgere har 
en eller anden form for træning, fx på center, træning i hjemmet eller vederlagsfri fysioterapi, og en 
borger har netop afsluttet et § 83a forløb. Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, hvordan 
de medinddrager borgerens ressourcer, samt hvordan de støtter, motiverer og guider borgerne. 

 

• Den samlede vurdering er, at borgerne er meget tilfredse med de faste medarbejdere, som generelt 
er dem, som kommer i hjemmet. Ligeledes vurderes, at medarbejderne udviser en respektfuld adfærd 
og en god omgangstone.  
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2.1 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling: 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler et fortsat fokus på den igangværende implementeringsproces af Nexus/FSIII, 
herunder at beskrive borgernes kognitive ressourcer, og ligeledes fokus på at beskrive særlige 
oplysninger og eventuelle særlige hensyn.   

2. Tilsynet anbefaler, at der er opmærksomhed på, at der foreligger aftaler for levering af besøg, 
og at disse tilpasses borgerens eventuelle behov for ændrede tidspunkter til fx hospitalsbesøg. 

3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i et konkret hjem følger op på gensidige forventninger i forhold 
til medarbejderkontinuitet og samarbejdsflader. 
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2.2 AKTUELLE VILKÅR OG STATUS 

Data-
grundlag 

 

Den kommunale hjemmepleje er blevet sammenlagt fra tre til to distrikter. Sammen-
lægningen har primært været på det overordnede distriktslederniveau, og alle afde-
lingsledere og medarbejdere er forblevet i deres områder. 

Leder tilkendegiver, at det nu forekommer lettere at arbejde med fælles kultur og sikre 
ensartet tilgang til opgaverne. De to distrikter har i fællesskab planlagt et årshjul for 
strategiske indsatser. 

Nexus er implementeret i efteråret 2018, og processen kører fortsat med optimering og 
opdatering af dokumentation. Distriktet råder aktuelt kun over over en superbruger, 
men det er nu besluttet, at også planlæggerne skal på uddannelse i planlægningsdelen. 
Hver uge udsendes nyhedsbreve fra projektorganisationen for løbende at sikre informa-
tion om opdateringen og arbejdsgange.  

Forud for implementeringen er der arbejdet med læringspakker i forhold til FSIII’s be-
greber og systematik. Medarbejderne har modtaget undervisning på forskelligt niveau, 
hvor hjælperne har fået 1,5 times introduktion til systemet, og assistenter og sygeple-
jersker har været på 1 og 1,5 dages uddannelse. Ledelsen oplever generelt, at der er 
behov for mere undervisning/oplæring i selve det at dokumentere korrekt. 

Siden sidste tilsyn har der været fokus på samarbejdet omkring borgerne. Afdelingsle-
dere er på hjemmebesøg hos nye borgere, og tager på opfølgningsmøder efter behov. Di-
striktsleder oplyser, at der har været arbejdet ekstra med borgerbesøg i Jyllinge områ-
det siden 1. maj, og oplever nu, at de mange borgerklager er klinget af. 

Distriktet deltager i samarbejde med Seniorhøjskolen i et 3-årigt projekt til hjemmebo-
ende demente og ensomme ældre.  

Medicin er et stort fokusområde, og alle hjælpere får undervisning i medicinadministra-
tion, blandt andet i elektronisk at afkrydse, at medicin er givet.  

Medarbejderne er assistenter og hjælpere i forhold 35/65. Målet er at ansætte flere as-
sistenter for at matche den stigende kompleksitet i opgaverne. 

Distriktet har ansat en teamkoordinator, som blandt andet arbejder med at sikre rekrut-
tering ved at fastholde nyuddannede. 

Leder oplyser, at der er konstateret nedgang i de forebyggelige indlæggelser. Der er 
fortsat systematiske mødefora med tværfaglige møder en gang om ugen, og der arbej-
des ligeledes med daglig triagering.  

Projekt ”Kulinarisk kørekort” har givet et øget fokus på servering af maden og på ernæ-
ringsvejledning med fast tilbud om at blive vejet. 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

 

På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt 
generelle bemærkninger til hvert mål.  

 

I henhold til § 83, vejledning nr. 2, til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder 

Mål 1  

Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov. 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X   På alle borgere foreligger funktionsevnetilstand og vur-
dering af borgernes behov for hjælp med tilhørende 
indsatser. Ligeledes er der døgnrytmeplaner på alle 
borgere. 

De generelle oplysninger er i varierende grad udfyldt 
med helbredsoplysninger. 

Observation   X  Samlet set er der sammenhæng mellem den bevilgede 
hjælp, den leverede hjælp og borgernes tilstand.  

Borger  X  Overordnet oplever alle borgere, at der er sammen-
hæng mellem den hjælp, de har behov for, og den 
hjælp de får tilbudt, og generelt er borgerne meget til-
fredse med hjælpen. En borger oplyser, at der er 
hjælp, han ikke længere har brug for, da han igen selv 
kan klare opgaven. En anden borger oplyser ind imel-
lem at have brug for hjælp til personlig pleje, uden at 
dette er visiteret. 

Medarbejder X   Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for om-
fang og hjælp i den bevilligede hjælp. 

 

Sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp 

Mål 2  

Leveres ydelserne som aftalt 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Borger  X  Alle borgere har modtaget de senest planlagte besøg. 
Generelt får borgerne den hjælp, der er aftalt, dog 
tilkendegiver pårørende i et hjem, at det kan ske, at 
borger, som er dement, angiveligt ikke bliver hjulpet i 
nattøj ved sengetid. Tre borgere tilkendegiver, at der 
kan være stor variation i, hvornår hjælpen leveres, 
men at det som oftest ikke betyder noget. Dog i et til-
fælde nævner borger at være for sent klar i forhold til 
at skulle til kontrol på hospitalet. 

Medarbejder  X   Alle medarbejdere kan tilfredsstillende redegøre for 
retningslinjer vedrørende aflyste besøg og erstatnings-
besøg og oplyser, at der ikke aflyses besøg til person-
lige plejeopgaver. 
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Kvaliteten af personlig pleje i henhold til Servicelovens § 83 og kommunens kvalitetsstan-
darder 

Mål 3  

Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen og er kvalitetens af pleje og omsorg 
tilfredsstillende 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X  Otte af de besøgte borgere modtager hjælp til person-
lig pleje. Overordnet er døgnrytmeplanerne individuelt 
og handlevejledende beskrevet, herunder at borgernes 
fysiske ressourcer fremgår, mens det i varierende grad 
er beskrevet i forhold til borgernes kognitive ressour-
cer. Døgnrytmeplanerne følger i overvejende grad sy-
stematik med borgerindsats og medarbejderindsats, 
det gælder i syv ud af ti planer. Særlige oplysninger er 
udfyldt i fire planer.   

Observation X   Der kan generelt observeres sammenhæng mellem be-
skrivelser i døgnrytmeplanen og borgerens tilstand. De 
besøgte borgere fremstår soignerede, svarede til habi-
tus. 

Borger X   Borgerne er generelt meget tilfredse med kvaliteten i 
den personlig pleje, og oplever at have indflydelse på, 
hvordan hjælpen ydes, og at deres ønsker efterkom-
mes. 

Medarbejder X   Det samlede indtryk er, at medarbejderne meget til-
fredsstillende kan redegøre for indsatsen. Ligeledes 
kan medarbejderne redegøre for arbejdsgange i for-
bindelse med ændringer i borgernes behov. 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Mål 4  

Der er redegjort for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation  X  Der er generelt oprettet helbredstilstande på delege-
rede sundhedsydelser. Der er i varierende grad opret-
tet helbredsoplysninger. Der er generelt sammenhæng 
mellem helbredstilstande, handleanvisninger og døgn-
rytmeplan, dog mangler i et tilfælde helbredstilstand 
og handleanvisning i forhold til, at borger får hjælp til 
øjendryp. 

Observation X   Tilsynet observerer, at der generelt er taget hånd om 
observerbare risici fysisk, psykisk og socialt.  

Borger X   Fem af de besøgte borgere varetager selv deres 
sundhedsmæssige problemstillinger, fx medicindose-
ring, kateter og stomipleje. 

 

Team Jyllinge 

To borgere oplyser, at de ikke systematisk får hud-
pleje i forbindelse med aftagning af støttestrømper. 
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Medarbejder  X   Medarbejderne kan generelt redegøre for borgernes 
sundhedsmæssige problemstillinger. Borgerne triage-
res, og medarbejderne kan redegøre for arbejdsgange 
i forhold til ændringer i borgernes tilstande, dog er 
det i øjeblikket ikke muligt at anvende Roskildehjulet i 
Nexus. Medarbejderne kan på en faglig måde redegøre 
for borgernes samlede tilstand samt evt. sundheds-
fremmende og forebyggende indsatser. Medarbejderne 
kommer med en række konkrete eksempler på, hvor-
dan de arbejder med borgernes motivation, faldfore-
byggelse samt ernæringsindsats hos borgere med 
vægttab. 

 

Team Jyllinge 

Tilsynet har efterfølgende drøftet med ledelsen, at 
der bør sikres opmærksomhed på, at alle medarbej-
dere følger procedure for hudpleje til borgere med 
støttestrømper. 

 

Praktisk hjælp i henhold til Serviceloven § 83 

Mål 5 

Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Fem af de besøgte borgere får hjælp til rengøring fra 
distriktet. I alle tilfælde er hjælpen beskrevet i døgn-
rytmeplan, uden at det dog fremgår, i hvilket omfang 
borgerne er medinddraget. 

Observation X   De besøgte hjem fremstår i tilfredsstillende hygiejnisk 
standard, svarende til borgernes habitus og kommu-
nens kvalitetsstandard. 

Borger X   Borgerne er meget tilfredse med kvaliteten, og en til-
kendegiver, at det er særligt rart, at det for det meste 
er en fast medarbejder, som løser denne opgave. 

Medarbejder X   Alle medarbejdere kan redegøre for de praktiske ydel-
ser, der leveres hos borgerne, samt hvordan opgaverne 
tilrettelægges og udføres. 

 

Rehabilitering 

Mål 6 

Der foreligger en beskrivelse af borgers hverdags rehabilitering  

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Dokumentation X   Ingen af de besøgte borgere indgår i et § 83 a forløb.   

Der foreligger generelt beskrivelser af borgernes fysi-
ske ressourcer, og dette er i overvejende grad indar-
bejdet i døgnrytmeplanen som borgersindsats. Dette er 
dog ikke tilfældet på 3 borgere.  
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Borger X   De borgere, som kan udtrykke sig, tilkendegiver, at de 
i høj grad er medinddraget i de daglige opgaver, og ni 
borgere har en eller anden form for træning, fx på cen-
ter, træning i hjemmet eller vederlagsfri fysioterapi, 
og en borger har netop afsluttet et § 83a forløb.   

Medarbejder X   Medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for, 
hvordan de medinddrager borgernes ressourcer, samt 
hvordan de støtter, motiverer og guider borgerne, ek-
sempelvis fortæller en medarbejder, at en meget de-
ment borger under grundig guidning selv formår at ud-
føre det meste af den personlige pleje. 

 

Kontakt til medarbejderne og omgangsform 

Mål 7 

Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne samt respektfuld adfærd og kommunikation 

 Ja Delvis Nej Bemærkninger 

Observation X   Tilsynet har ikke mødt medarbejder i borgernes hjem. 

Ved interview med medarbejderne oplever tilsynet, at 
de omtaler borgerne med respekt og anerkendelse.    

Borger X   Alle borgere oplever generelt, at de medarbejdere, 
som kommer i hjemmet, udviser en respektfuld ad-
færd og en god omgangstone, og de fleste giver ud-
tryk for, at de har faste medarbejdere. 

 

Team Jyllinge 

To borgere har tilkendegivet, at medarbejderne kan 
virke fortravlede. Ligeledes er der tre borgere, som 
oplever, at der kommer mange forskellige medarbej-
dere i hjemmet. I et enkelt hjem er pårørende ikke 
tilfreds med, at det ikke altid er faste medarbejdere, 
som kommer i hjemmet, og fortæller om en episode, 
hvor en medarbejder angiveligt har låst sig ind i hjem-
met uden først at ringe på. 

 

Ledelsen oplyser, at der fremadrettet er stabiliseret i 
Team Jyllinge, så borgerne vil have faste medarbej-
dere. 

Medarbejder X   Alle medarbejdere kan reflekteret redegøre for, hvor-
dan de udviser respekt for den enkelte borger, hvor-
dan de arbejder med, at borgerne har indflydelse og 
medinddrages, og hvordan de sikrer en ordentlig om-
gangstone. 
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4.0 TILSYNETS FORMÅL 
 

 

Formålet med tilsyn i Roskilde Kommune er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne 
og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet samt at bidrage til den løbende udvikling og 
kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold. 

Sammenfattende er formålet med de uanmeldte tilsyn at: 

• Kontrollere og belyse, om der i forhold til ældreområdet er sammenhæng mellem den konkrete 
afgørelse, der er truffet for den enkelte borger og de ydelser, der leveres til den enkelte.  

• Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der 
findes på det enkelte tilbud. 

• Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne, 
og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer ef-
terleves. 

• Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gen-
nem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. 

• Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. 

• Afdække styrker og forbedringsmuligheder i tilbuddenes måde at håndtere opgaverne på, og iden-
tificere potentielle udviklingsmuligheder. 

 

4.1 INDHOLD OG METODE 

BDO’s tilsynskoncepter tager udgangspunkt i gældende lovgivning og øvrige bestemmelser, retningslinjer 
og anbefalinger for tilsyn på områderne. Gennemførslen af tilsyn i hjemmeplejen baserer sig på Servicelo-
vens §§ 83, § 83a og 86 omhandlende personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, Sundhedsloven § 138 
samt Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens §§ 148a, 151a og 151b m.fl. 

 

De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af leverandøren ved hjælp af fire forskel-
lige datakilder: 

 

• Gennemgang af faglig dokumentation 
• Interview med borgere 
• Interview med medarbejdere 
• Observation  

 

Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kva-
liteten af de ydelser, som borgeren modtager. 

Tilsyn med fritvalgsområdet foretages metodisk ud fra et koncept, hvor BDO har udviklet målepunkter og 
indikatorer på følgende områder:  

 

Målepunkter  

• Dokumentation 

• Personlig pleje og omsorg 

• Praktisk hjælp 

• Sundhedsfremme og forebyggelse 

• Rehabilitering 

• Kommunikation og omgangsform  
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4.2 VURDERINGSSKALA 

Tilsynet arbejder ud fra følgende vurderingsskala: 

Samlet vurdering Samlet vurdering 

Særdeles tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende 
kan karakteriseres som fremragende, og hvor tilsynet har konsta-
teret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne 
afhjælpes. 

Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets 
anbefalinger. 

Meget tilfredsstillende  

 

Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan 
karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsy-
net har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjæl-
pes.   

Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefa-
linger. 

Tilfredsstillende  Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karak-
teriseres 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 konstateret 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 anbefa-
linger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. 

Ikke tilfredsstillende  Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene gene-
relt kan karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og 
hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets an-
befalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar for-
længelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt 
i samarbejde med forvaltningen.  

Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt 
til forvaltningen. 

  



13 UANMELDT TILSYN I HJEMMEPLEJEN DISTRIKT 1 2018      ROSKILDE KOMMUNE 

 

5.0 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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