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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 plejehjemmet og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (her-
under deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete plejehjem. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer 
og gennemgang af data. 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 optræ-
der indledningsvist i rapporten. 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO.  

 
 

 

 

 

 

FORORD
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VURDERING 
2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Plejehjemmet Falkenberg er, at forholdene på plejecentret kan karakterise-
res som  

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet særdeles tilfredsstillende med kvalitetsudvikling siden tilsynet i 
2016. Plejehjemmet arbejder med at sætte fokus på det nære sundhedsvæsen, demens og måltidet. 

Det er tilsynets vurdering, at den sundhedsfaglige dokumentation er særdeles tilfredsstillende, og at do-
kumentationen fremstår ajourført og sammenhængende, ligesom den fungerer som et aktivt redskab for 
hverdagens praksis. Tilsynet vurderer, at medarbejderne forstår, hvordan dokumentationen skal udføres, 
og kan redegøre for dette på en meget tilfredsstillende måde. 

Det er tilsynets vurdering, at der foreligger relevante instrukser og vejledning, samt at medarbejderne 
kender og anvender disse på et særdeles tilfredsstillende niveau. 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og praktiske hjælp er god og tilfredsstillende og leveres efter 
en god faglig standard. Det er tilsynets vurdering, at der er relevant fokus på sundhedsfremme og fore-
byggelse. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med den hjælp, de modtager, og det vurderes, at beboerne 
ikke kender navnet på deres kontaktperson, men at de kender medarbejderne og er trygge ved dem. 

Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen, samt 
at beboernes ressourcer inddrages i hverdagens gøremål. Beboerne er tilfredse med hverdagslivet på ple-
jehjemmet. 

Tilsynet vurderer, at maden er tilpasset beboernes behov, samt at der er selvbestemmelse i forhold til, 
hvor måltidet indtages, og at beboerne finder, at måltiderne er hjemlige. 

Det er tilsynet vurdering, at flere af de interviewede beboere ikke oplever indflydelse og inddragelse i 
forhold til mad og måltider. Tilsynet vurderer, at dokumentationen hos beboere med ernæringsmæssige 
problemstillinger er fyldestgørende. 

Tilsynet vurderer, at der er vedligeholdende træning på et særdeles tilfredsstillende niveau. 

Det er tilsynets vurdering, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau, og at delegeringsar-
bejdet udføres efter gældende regler. Medarbejderne redegør relevant for delegering i praksis. 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er godt og tilfredsstillende. Der er overensstemmelse mellem 
ordineret medicin og medicinlisterne, og medarbejderne redegør relevant for medicindosering. 

Tilsynet konstaterer, at der ved gennemgang af en beboers medicin ikke kan læses navn og cpr nr. på 
otte medicinæsker. 

Det er tilsynets vurdering, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse på særde-
les tilfredsstillende niveau. Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at de har selvbestemmelse og oplever 
at få den hjælp, de har behov for. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med reglerne for 
samtykke.  

Det er tilsynets vurdering, at beboernes er tilfredse med medarbejderne, og at der er en respektfuld, an-
erkendende og værdig omgangsform på plejehjemmet.  

Tilsynet vurderer, at beboerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker, og at de finder, at der er til-
bud om samvær og aktiviteter. Tilsynet vurderer, at beboerne er glade for deres hverdag på plejehjem-
met. Tilsynet vurderer, at beboerne kender til plejehjemmets tilbud om aktiviteter, men endnu ikke op-
lever, at de modtager Klippekortsordningen. 

Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjemmet særdeles til-
fredsstillende, og at pårørende medinddrages aktivt til at afklare et godt samarbejde.  

Under observation af et måltid er det tilsynets vurdering, at måltidet afvikles godt og tilfredsstillende, og 
at medarbejderne kender deres funktion og rolle ved måltidet. Tilsynet vurderer, at arbejdsgangene kan 
løftes yderligere for at sikre de bedste forhold for beboerne. Tilsynet vurderer, at der kan udvikles på 
tilbuddet af drikkevarer. 
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Tilsynet vurderer, at observationsstudie af personlig pleje afvikles godt og tilfredsstillende. Tilsynet hæf-
ter sig ved, at medarbejderne ikke spritter hænder mellem handskeskift under den personlige pleje. Li-
geledes bemærker tilsynet, at medarbejderne ikke lægger det brugte sengelinned direkte i snavsetøjs-
pose eller vogn. 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsy-
net gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kom-
munens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. 

 

 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER TIL  
VIDERE UDVIKLING 

Bemærkninger 

1. Tilsynet bemærker, at der kan udvikles yderligere på arbejdsgangene i forbindelse med målti-
derne, ligesom der kan udvikles på tilbuddet af drikkevarer. 

 

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

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes efter Helsingør Kommunes medicinske retningslinjer, herun-
der at det sikres, at der i alle tilfælde er synlig cpr nr. og navn på doseringsæskerne. 

2. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet italesætter arbejdsgange og implementerer indsatser til 
håndtering af beskidt tøj/sengetøj. 
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OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET 
 

 

Adresse  

Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde 

Leder 

Plejehjemsleder Helle Lund 

Antal boliger  

72 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 30. oktober 2017, kl. 8.30 - 15.15 

Tilsynets deltagerkreds 

På Plejehjemmet Falkenberg bor beboere, som i overvejende grad er diagnosticeret eller ikke diag-
nosticeret med demenslidelse. Tilsynet er foretaget på 6 boenheder organiseret i tre teams. Der er 
tilknyttet demensdagscenter med to grupper til plejehjemmet. 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

 Interview med plejehjemmets leder 
 Rundgang på plejehjemmet, herunder dialog med medarbejdere og beboere 
 Tilsynsbesøg hos 4 beboere  
 Interview med 1 pårørende 
 Gruppeinterview med 4 medarbejdere: 2 social- og sundhedshjælpere, 1 social- og sundheds-

assistenter, 1 husassistent 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfor-
dringer. 

Tilsynsførende  

Pernille Hansted Manager og økonoma/DP i ledelse 

Charlotte Urhammer Manager og sygeplejerske 
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DATAGRUNDLAG 
 

4.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  LEDELSEINTERVIEW                

Der er ikke givet anbefalinger ved seneste tilsyn i 2016. Ledelsen oplyser, at der ikke 
har ikke været tilsyn af Styrelsen for patientsikkerhed siden sidste tilsyn. 

Ledelsen beskriver, at der arbejdes med tre strategiske udviklingsområder på pleje-
hjemmet.  

Det første område er Det nære sundhedsvæsen. Her arbejdes med medarbejdernes 
forståelse af de mange faglige indsatser og tilhørende begreber, der er på plejehjem-
met. Tilsynet vises eksempel på, hvordan indsatserne visualiseres for medarbejderne. 
Der er arbejdet med et kompetenceforløb med fokus på vitale værdier og tidlig opspo-
ring, ligesom der er udført journalaudit på samme område. 

Det andet område er Demens. På dette område arbejdes der med kompetenceudvikling 
i form af kørekortsordning. 

Det tredje område er Måltider er mere end mad. På dette område er der udarbejdet 
instrukser, og der arbejdes med kørekort for måltidet i et kompetenceudviklingsforløb 
suppleret med personlig vejledning. Kørekortet til måltider er stadig under udvikling. 

Der arbejdes systematisk med Klippekortsordningen, og plejehjemmet har været med 
til at udvikle værktøjer til ordningen i kommunen. Der er ansat medarbejdere til at 
sætte arbejdet i system, og to medarbejdere udfører en del af aktiviteterne i ordnin-
gen. En af medarbejderne er særligt uddannet i demens. Der udarbejdes PMHE på Klip-
pekortsordningen. 

Det er endnu ikke lykkedes at rekruttere læge til plejehjemslægeordning. Ledelsen 
forventer, at der på sigt vil være læger, der får interesse for opgaven, da det opleves 
at øvrige plejehjem har stor succes med ordningen. 

Ledelsen fortæller, at det har været en travl sommer på plejehjemmet, og at det er 
vanskeligt at rekruttere medarbejdere. Dette afspejles i trivselsmålingerne. Således er 
der arbejdet med forskellige tiltag til at sikre rekruttering og fastholdelse af social– og 
sundhedsassistenter. 

Social- og sundhedsassistenter er ikke kontaktpersoner, men varetager ofte helheds-
plejen, dette for at sikre kvalitet og den rette kompetence i opgaveløsningen.  

Leder af plejehjemmet deltager i indflytningssamtaler, og herunder gennemgår leder 
journalen for at sikre en god start for beboer. 

Tilsynets 
vurdering: 

Tilsynet vurderer, at der er arbejdet særdeles tilfredsstillende med kvalitetsudviklin-
gen siden tilsynet i 2016. Der er fokus på det nære sundhedsvæsen, demens og målti-
det. 

 

4.2 FAGLIG KVALITET 

4.2.1 Sundhedsfaglig dokumentation 

Data  DOKUMENTATION 
Data er opsamlet i journal fra 4 beboere. 

 

DØGNRYTMEPLAN  
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Døgnrytmeplanerne er udfyldt for alle 4 beboere. Alle døgnrytmeplaner fremstår med 
handlevejledende og individuelle beskrivelser af plejen og omsorgen for beboerne. 

Tilsynet bemærker positivt, at døgnrytmeplanerne indeholder detaljerede og fyldest-
gørende beskrivelser af beboernes ønsker og vaner med forslag til indsatser, der skal 
medvirke til beboernes trivsel på plejehjemmet. Der står fx beskrevet, at en beboer 
har forhøjet kalium, skal undgå frugtsaft og bananer, ligesom beboer gerne vil hvile i 
sengen til middag. 

Alle 4 døgnrytmeplaner beskriver beboernes ressourcer, og hvorledes disse sikres med-
inddraget i plejen. Eksempelvis ses, at en beboer skal guides til at vaske sig, til barbe-
ring og til at tage deodorant på. 

 

LIVSHISTORIE 

Der er i 2 ud af 4 journaler beskrevet livshistorie. Medarbejder forklarer til tilsynet, at 
nogle beboere/pårørende ikke ønsker at samarbejde omkring livshistorie, hvilket re-
spekteres. 

 

SYGEPLEJEFAGLIGE PROBLEMOMRÅDER 

Der er udfyldt sygeplejefaglige problemområder i alle 4 journaler. Tilsynet bemærker 
positivt, at de er fagligt velbeskrevet i forhold til beboernes helhedssituation. 

 

PMHE 

Der er hos alle beboere oprettet relevante PMHE’er. 

Der ses et eksempel på en PMHE, som ikke længere er relevant. PMHE vedrører en be-
boers væskeskema, som er afsluttet den 26/10-2017 og derfor ikke længere relevant.  

 

TRÆNING 

I forhold til træning oplyser medarbejder til tilsynet, at der kun oprettes PMHE, så-
fremt der er udfordringer i forhold til dette. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver forskellige elementer af dokumentationen, samt hvordan der 
arbejdes med triagering. Medarbejderne beskriver, hvordan en problemstilling for be-
boeren udløser en PMHE, samt hvordan der er sammenhæng mellem triagering, PMHE 
og døgnrytmeplanen. Medarbejder oplyser, at aktive PMHE’er skal kunne afspejles i 
forhold til triageringstavlen. 

Det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for, at døgnrytmeplanen er opdateret, lige-
som det er social- og sundhedsassistenterne, der er ansvarlige for oprettelse af PMHE. 
Det er social- og sundhedsassistenterne der udarbejder de 13 sygeplejefaglige pro-
blemområder. Det overordnede ansvar ligger hos den dokumentationsansvarlige.  Hvis 
der er radikale ændringer hos beboerne, rettes der med det samme i dokumentatio-
nen.  

Medarbejderne beskriver, at der er et tæt samarbejde omkring dokumentationen mel-
lem social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Der drøftes lø-
bende igennem dagen, hvordan det går, og der dokumenteres senest inden man går 
hjem. Det planlægges, hvornår på dagen der er tid til at dokumentere. Medarbejderne 
har adgang til bærbare pc’er. 

Medarbejderne beskriver, at dokumentationen er et aktivt redskab, der understøtter 
plejen. En husassistent beskriver for tilsynet, hvordan hun giver konkrete observatio-
ner videre til social- og sundhedsassistenterne. 
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Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er særdeles tilfredsstillende i 
forhold til Service- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumen-
tation. 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen fremstår ajourført og sammenhængende og 
fungerer som et aktivt redskab for hverdagens praksis. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne forstår, hvordan dokumentationen skal udføres og 
kan redegøre for dette på en meget tilfredsstillende måde.  

 

4.2.2 Instrukser og vejledning 

Data LEDELSESINTERVIEW 

Ledelsen beskriver, at der foreligger instrukser og vejledning på relevante områder, 
og at der arbejdes med lokal præsentation og samling af instrukser. Fra 2018 forven-
tes det, at PPS implementeres. Ledelsen oplever, at medarbejderne arbejder rele-
vant med instrukser og vejledninger, og at disse indgår i det daglige arbejde. Der fin-
des på plejehjemmet ”Den røde hylde”, hvor vejledninger og instrukser er samlet, 
desuden findes alt på intranettet. To medarbejdere har ansvar for opgaven med 
ajourføring af instrukser og vejledninger. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver intranettet: Kilden - og hvordan de finder det emne, der sø-
ges vejledning om. Desuden findes en kasse med instrukser på hver afdeling.  

En medarbejder fortælle, at vedkommende anvender instrukser og vejledninger for 
at sikre korrekt dokumentation. 

Medarbejderne orienteres løbende om opdateringer og oplever, at vejledninger og in-
strukser er tilgængelige i hverdagen. En medarbejder beskriver, at det er vigtigt i 
forhold til fx utilsigtede hændelser, at der foreligger gode vejledninger med eksem-
pler. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante instrukser og vejledning, samt at med-
arbejderne kender og anvender disse på et særdeles tilfredsstillende niveau. 

 

4.2.3 Utilsigtede hændelser og læring 

Data LEDELSESINTERVIEW 

Ledelsen beskriver, at det er en fast medarbejder, der sikrer sagsbehandling af util-
sigtede hændelser. Alle medarbejdere kan indberette utilsigtede hændelser elek-
tronisk. Den lokale sagsbehandler afrapporterer til ledelsen. Der indkaldes rele-
vante medarbejdere i forbindelse med behandlingen af utilsigtede hændelser. Util-
sigtede hændelser indgår i sparring i bodelen, i tavlemøder og på teammøder.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, hvornår der skal indberettes utilsigtede hændelser og gi-
ver en række konkrete eksempler herpå. Medarbejderne beskriver retningslinjer for 
indberetning, og at det prioriteres, at det er den, der har viden om den utilsigtede 
hændelse, der indberetter. Medarbejderne beskriver, hvordan der deles viden om 
utilsigtede hændelser. Det er ledelsens og de enhedsansvarliges ansvar, at der sik-
res læring på tværs af organisationen, ligesom den risikoansvarlige medarbejder 
sender en opgørelse rundt hver måned over indberetninger. 

Medarbejderne beskriver, at der afholdes enhedsmøder, hvor kritiske sager tages 
op, og at der dagligt er mulighed for at drøfte sager på tavlemødet. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er særdeles tilfredsstil-
lende. 



9 OKTOBER 2017  | UANMELDT TILSYN, FALKENBERG PLEJEHJEM 

 

Tilsynet vurderer, at der er relevant indberetning af UTH’er.

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender til arbejdsgange omkring utilsigtede 
hændelser. 

Tilsynet vurderer, at der sikres læring og udvikling af de utilsigtede hændelser, og 
at der er formel organisering af arbejdet med utilsigtede hændelser. 

 
4.2.4 Personlig pleje og praktisk hjælp 

Data  OBSERVATION 

Tilsynet interviewer 4 beboere i deres bolig. 3 beboere er velsoigneret, ligesom deres 
bolig og hjælpemidler fremstår rengjorte. 

1 beboer er usoigneret i tøjet, der observeres hos samme beboer en snavset fodskam-
mel, samt at gulvet er snavset flere steder. Tilsynet er i dialog med medarbejder ef-
terfølgende, og medarbejder beskriver, at dette er i henhold til beboers vaner og livs-
stil. Det fremgår af dokumentationen, at der anvendes Klippekortsordning til ekstra 
rengøring, ligesom medarbejderne fortæller, at de arbejder med at motivere beboer 
til at skifte tøj. Tilsynet finder, at det vil være relevant, at der oprettes en PMHE med 
henblik på at motivere beboer til mere tilfredsstillende hygiejne og rengøringsstan-
dard. 

 

BEBOERINTERVIEW  

De 4 beboere er tilfredse med hjælpen til rengøring. Beboerne er også tilfredse med 
hjælpen til den personlige pleje og beskriver, at de får bad en eller flere gange om 
ugen. En beboer beskriver, at beboeren kan få hjælp ved at bede om det, og at beboer 
gerne vil have, at der er en medarbejder med på badeværelset under badning. En be-
boer beskriver, hvordan det giver tryghed, at medarbejderne er til stede, selv om be-
boeren kan udføre meget af plejen selv. 

Beboerne oplever selv at holde struktur i boligen, en beboer beskriver, hvordan medar-
bejderne hjælper, hvis der er behov for dette. 

Ingen af beboerne kender navnet på deres kontaktperson, men beboerne kender med-
arbejderne og er trygge ved dem i hverdagen. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at beboerne sikres den nødvendige pleje og omsorg blandt 
andet via den daglige fordelingsseddel, og at det drøftes jævnligt, hvor meget tid der 
er til hver beboer. Der er beskrivelse af beboerens behov for sygepleje, og det aftales, 
hvordan medarbejderne supplerer hinanden fagligt i dagens pleje. I forhold til beboer-
nes individuelle behov anvendes døgnrytmeplanen. Der er også beskrevet, hvilket køre-
kort der kræves for at yde hjælpen, og der fordeles opgaver efter dette. 

Der arbejdes med kontaktpersonordning, og der er sammensat et team omkring bebo-
erne. Medarbejderne beskriver, at der kan være beboere, der reagerer på nye medar-
bejdere, og at der derfor tages hensyn til beboere med særlige behov for kontinuitet.  

Medarbejder beskriver, hvordan der arbejdes med guidning og spejling, samt at der gi-
ves fysisk berøring. 

Medarbejdernes beskriver, at der ikke er overlap imellem vagter, og at der anvendes 
advis. I ”menu sedlen” ses alle advis’er, hvilket gør det let at modtage overdragelsen 
ad denne vej. Desuden findes fordelingsseddel, hvor forskellige opgaver beskrives. 

I forhold til at følge op på ændringer i beboernes tilstand beskriver medarbejderne, at 
der kan tages kontakt til en kollega og særligt til social- og sundhedsassistent, hvis der 
er behov for støtte eller at drøfte situationen. Ændringerne dokumenteres. 

Der er månedlig vejning af beboerne, og der følges op i samarbejdet med køkkenet. 
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I forhold til sundhedsfremme og tidlig opsporing har der lige været undervisning i Vi-
tale værdier.  Dette giver øget fokus på, hvordan social- og sundhedshjælperne også 
kan arbejde med vitale værdier. 

Medarbejderne fortæller, at det skal vurderes, hvordan arbejdet med sansestuen kan 
overføres til det enkelte afsnit for eksempel i forhold til lyd, lys og billeder. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og praktiske hjælp er godt og tilfredsstil-
lende og i henhold Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. 

Tilsynet vurderer, at pleje og praktisk hjælp leveres efter en god faglig standard. 

Tilsynet vurderer, at der i et tilfælde med fordel kan udarbejdes PMHE i forhold til 
både personlig og praktisk hjælp. 

Tilsynet vurderer, at der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med den hjælp de modtager. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er trygge ved medarbejderne. 

 

4.2.5 Rehabiliterende og aktiverende pleje  

Data BEBOERINTERVIEW 

4 beboere oplever, at deres ressourcer aktivt inddrages i hverdagens gøremål. Bebo-
erne giver eksempler på, hvordan de deltager med eksempelvis at lægge vasketøj på 
plads. En beboer fortæller også, at kræfterne nogle gange ikke rækker til, og at det 
er helt i orden at sige dette til medarbejderne, der så tager over. En beboer fortæl-
ler, at medarbejderne opfordrer til, at beboeren gør det, der er muligt selv, og bebo-
eren oplever, at der er opbakning fra medarbejderne.  

4 beboere oplever at anvende egen ressourcer i plejen. 

4 beboere beskriver, at der er et aktivt miljø med samvær og mulighed for aktivitet i 
løbet af dagen. En beboer fortæller, at medarbejderne oplyser om mulighederne for 
aktivitet. Beboeren oplever, at der er mange aktiviteter og deltager også i disse. Be-
boer vælger fra, hvis det ikke har interesse. En anden beboer fortæller, at der er mu-
lighed for samvær især ved måltiderne, og at beboer har en god ven på afdelingen.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at der i forhold til aktivering af beboernes egne ressourcer   
anvendes ADL. Der arbejdes med, hvordan beboerne kan inddrages i egen pleje, fx 
tandbørstning og barbering. Medarbejderne beskriver, hvordan der gives plads og tid 
til, at beboerne deltager selv. 

Nogle beboere deltager også i rengøringen, og ved måltidet kan beboerne selv smører 
maden. Beboerne inddrages i hverdagens gøremål, som fx at lægge vasketøj på plads 
og tørre borde af. Medarbejderne ser, at det glæder beboerne. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i 
plejen på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold Serviceloven samt Helsingør 
Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvalitets-
standarder samt strategikort for Center for Sundhed og Omsorg Helsingør Kommune.  

Tilsynet vurderer, at beboernes ressourcer inddrages i hverdagens gøremål.  

 

4.2.6 Måltider og ernæring 

Data DOKUMENTATION - ERNÆRING 

Der foreligger relevant ernæringsscreening i alle 4 journaler. 
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BEBOERINTERVIEW 

2 beboere synes, at maden smager udmærket, mens 2 beboere synes, at maden er 
virkelig god. 

3 beboere spiser i samvær med andre beboere og oplyser, at de frit kan vælge at 
spise i egen bolig. 1 beboer spiser overvejende i egen bolig. Tilsynet oplyses efterføl-
gende af medarbejderne om, at beboeren har svært ved at opholde sig sammen med 
mange mennesker på en gang. 

4 beboere oplyser, at måltiderne er hyggelige.  To beboere fortæller, at der samtales 
ved bordet. 1 beboer oplever, at medarbejderne kan virke stressede ved måltidet. 

1 beboer oplever, at man kan få indflydelse på maden og måltiderne, 1 beboer ved 
ikke, om dette er muligt, og 2 beboere oplever ikke, at der er mulighed for at få ind-
flydelse. 

1 beboer oplever, at blive inddraget i forhold til mad og måltider, og at det gør med-
arbejderne glade, når beboer hjælper med fx borddækning. Beboeren beskriver, at 
det er rart at gøre noget sammen. 3 beboere oplever ikke at blive inddraget i forhold 
til mad og måltider. 3 beboere fortæller, at der serveres eftermiddagskaffe, men kan 
ikke erindre, at der i øvrigt serveres mellemmåltider. 1 beboer ved ikke, om der er 
mulighed for mellemmåltider. 

Beboerne oplever, at maden passer til deres behov. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider og ernæring på godt tilfredsstillende 
niveau og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev 
godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Hel-
singør Kommunes kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at maden er tilpasset beboernes behov, samt at der er selvbestem-
melse i forhold til, hvor måltidet indtages.  

Tilsynet vurderer, at beboerne finder, at måltiderne er hjemlige. 

Tilsynet vurderer, at flere af de interviewede beboere ikke oplever indflydelse og 
inddragelse i forhold til mad og måltider. 

Tilsynet vurderer, at dokumentationen hos beboere med ernæringsmæssige problem-
stillinger er fyldestgørende. 

 

4.2.7 Træning  

Data BEBOERINTERVIEW 

Beboerne er tilfredse med træningstilbuddet på plejehjemmet. 1 beboer oplyser, at 
han cykler på træningscykel og anvender et andet træningsredskab. Beboeren er fo-
kuseret på at få oprettet sin funktion i benene. En anden beboer oplever at have brug 
for støtte til at komme i gang. Beboeren har en cykeltræner i boligen, men fortæller 
at være meget mageligt anlagt. En tredje beboer går til gymnastik og træning, og en 
fjerde beboer motionerer selv med redskaber, men ønsker ikke at gå til gymnastik. 

 

MEDARBEJDERINTERVIW 

Medarbejderne beskriver, at der er et godt samarbejde med ergo- og fysioterapeu-
terne, disse deltager ved tavlemøder ad hoc, og dette styrker træningstilbuddet. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at vedligeholdende træning på særdeles tilfredsstillende niveau og 
i henhold Serviceloven § 86 samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og 
længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør 
Kommunes kvalitetsstandarder.  
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4.2.8 Sygepleje 

Data  OBSERVATION OG DOKUMENTATION 

Der foreligger beskrivelse af beboerens behov for sygepleje, og det aftales, hvordan 
medarbejderne supplerer hinanden fagligt i dagens pleje.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, hvordan der arbejdes med delegering. Medarbejderne kan 
reglerne for delegering. Der er oplæring i den delegerede opgave, og medarbejder be-
skriver, at der er delegering til den konkrete opgave, og at der skal ny delegering til, så-
fremt der er behov for samme opgaveløsning hos en anden beboer. Medarbejderne ople-
ver, at der er god sammenhæng mellem delegering og kørekort. Medarbejderne beskri-
ver, at der ved tvivl kan søges afklaring hos social- og sundhedsassistent eller enhedsan-
svarlig, 

Medarbejder oplever, at de nødvendige kompetencer er til stede. Medarbejderne ople-
ver, at social- og sundhedsassistenterne generelt har mange opgaver. Social- og sund-
hedshjælperne er derfor opmærksomme på deres kommunikation til Social- og sund-
hedsassistenterne, så der skelnes imellem, om en opgave haster eller ej. Medarbejderne 
er meget opmærksomme på, hvilken kompetence der skal anvendes i forhold til forskel-
lige opgaver, og at det er nødvendigt, at alle bidrager til den bedst mulige opgaveforde-
ling. 

Medarbejderne oplever, at telefonerne kan være en belastning.  Medarbejderne beskri-
ver, at der hos nogle beboere, er mulighed for at planlægge sig ud af forstyrrelserne. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold 
til Sundhedsloven og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at delegeringsarbejdet udføres efter gældende regler. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre relevant for delegering i praksis. 

 

4.2.9 Medicinhåndtering 

Data  OBSERVATION 

Tilsynet gennemgår 4 beboers medicin og oplysninger fra FMK: 

I alle tilfælde opbevares medicinen korrekt og aflåst i beboers bolig i medicinskab. Ak-
tuel medicin er adskilt fra ikke-aktuel medicin. Tilsynet hæfter sig ved at medarbej-
derne giver udtryk for, at der er forskellige arbejdsgange på afdelingerne i forhold til 
dette. På en afdeling opbevares ikke-aktuel medicin i orange boks i bolig hos beboer. På 
anden afdeling opbevares ikke-aktuel medicin i orange boks på kontor, og på tredje af-
deling bliver ikke-aktuel medicin sendt til destruktion på apotek.  

I tre tilfælde er medicinen doseret korrekt. Der doseres typisk til 14 dage i æske. En be-
boer er på dosisdispenseret medicin. 

I alle tilfælde er der givet den medicin, der skal være givet på tilsynstidspunktet. 

Der er hos 3 beboere angivet navn og cpr nr. på samtlige doseringsæsker. Hos 1 beboer 
er mærkaterne slidt, hvorfor tilsynet ikke kan læse navn og cpr nr. på otte doserings-
æsker. 

 

DOKUMENTATION 

Dokumentationen på medicinlister fra FMK er i overensstemmelse med gældende ret-
ningslinjer på området. Medarbejder forklarer, at der dokumenteres i journalnotater 
ved dosering – tilsynet ser eksempler herpå. 
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MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med kørekort for medicin. Social- og sund-
hedsassistent beskriver medicindosering og kontrol korrekt, ligesom regler for efterdose-
ring beskrives korrekt. 

Medarbejderne beskriver korrekt arbejdsgang for administration af medicin. 

Medarbejderne beskriver, at der udføres egenkontrol på både medicin og dokumenta-
tion. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er på et godt og tilfredsstillende niveau i 
henhold til Sundhedsloven retningslinjer på området.  

Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ordineret medicin og medicinli-
sterne. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne oplever at der er forskellige arbejdsgange på afde-
lingerne i forhold til opbevaring af medicinen. Ligeledes kan tilsynet hos en beboer ikke 
læse navn og cpr nr. på otte medicinæsker. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for medicindosering/medicinad-
ministration. 

 

4.3 BORGEROPLEVET KVALITET 

4.3.1 Borgerrettigheder 

Data BEBOERINTERVIEW 

4 beboere oplever selvbestemmelse. Beboerne roser medarbejderne for at være dyg-
tige til at spørger beboerne om deres mening. En beboer fortæller, at medarbejderne 
også accepterer, hvis beboer siger nej. 

2 beboere oplever, at samtykkereglerne overholdes, at medarbejderne altid spørger, 
inden der fx ringes til lægen. 2 beboer ved ikke, om samtykkereglerne overholdes, 
men regner med, at dette sker.  

4 beboere beskriver på forskellig vis, hvordan de ville handle, hvis der var brug for at 
klage. 1 beboer er meget tryg ved at skulle klage over noget og oplever, at der er let 
adgang til medarbejderne. En anden beboer finder ikke, at det ville være vanskeligt. 
En tredje beboer fortæller, at beboeren altid ville sige det til den medarbejder, der 
var involveret.  

4 beboere oplever, at der er sammenhæng mellem den hjælp, de har behov for, og 
den hjælp der modtages. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne er bekendte med samtykkereglerne. Der arbejdes med et fortrykt 
samtykkeskema. 

Medarbejderne oplever, at der er dialog omkring beboernes ønsker og respekt for det 
liv, de ønsker at leve. Medarbejderne arbejder meget med motivation og med at be-
skrive konsekvenserne, hvis beboeren fx ikke ønsker at tage sin medicin. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboernes rettigheder overholdes, og at der er selvbestemmelse 
på særdeles tilfredsstillende niveau og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for 
”Det gode plejehjemsliv”. 

Tilsynet vurderer, at beboerne oplever, at de har selvbestemmelse og at de får den 
hjælp, de har behov for. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med reglerne for samtykke. 
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4.3.2 Tilfredshed med medarbejderne 

Data BEBOERINTERVIEW  

Alle beboere oplever at blive behandlet med respekt og værdighed. Beboerne beskri-
ver medarbejderne med ordene: venlige og søde. En beboer finder, at der er mulig-
hed for at tale med medarbejderne, også hvis der er noget, som beboeren ønsker på 
en anden måde.  

Beboerne oplever respektfuld tiltale og kommunikation, og at deres levevis accepte-
res af medarbejderne.  

Beboerne oplever, at tidsaftaler overholdes.  

3 beboer oplever ikke at blive orienteret ved brug af afløsere. 1 beboer oplever at få 
besked, hvis der kommer vikar. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Den værdige og respektfulde kommunikation sikres ved en ligeværdig dialog, og der 
tages hensyn til, hvor dialogen skal foregå. Der tages udgangspunkt i beboers livshi-
storie og ønsker i forhold til kommunikationen. Der er opmærksomhed på, om beboe-
ren har forstået det sagte. Medarbejderne fortæller, at der er undervisning i kommu-
nikation til mennesker med demens. 

Medarbejderne fortæller, at der laves aftaler med beboerne, og hvis disse ikke kan 
overholdes orienteres beboer. 

Medarbejderne oplever, at der i sommer var en del afløsere. Der er faste afløsere til-
knyttet plejehjemmet. Når der skal komme afløsere taler medarbejderne ikke med 
beboeren om det. Medarbejderne drøfter med tilsynet, at det kunne være en god 
ide. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboernes tilfredshed med medarbejderne er særdeles tilfreds-
stillende og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv”.  

Tilsynet vurderer, at omgangsform er respektfuld, anerkendende og værdig. 

Tilsynet vurderer, at beboerne har mulighed for at leve det liv, de ønsker. 

 

4.3.3 Hverdag for borgerne  

Data OBSERVATION 

Tilsynet observerer, at en beboer opholder sig på fællesarealet sammen med flere 
pårørende. Der er god stemning, og beboeren ser ud til at nyde samværet. 

Ved tilsynets rundgang ses en opholdsstue, hvor der ligger mange spil og puslespil 
fremme på bordene. Flere beboer sidder foran tv’et. En beboer bliver urolig over til-
synets tilstedeværelse og beder tilsynet om at gå. Medarbejder taler med beboer om, 
at det er en gæst, der er på besøg. Medarbejder vælger at sætte sig ved beboeren.  

 

DOKUMENTATION 

Tilsynet bemærker positivt, at der i dokumentationen ses, at klippekort anvendes ak-
tivt med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker og behov, såsom hyggeligt 
samvær, bowling og gåture. 

 

BEBOERINTERVIEW 

4 beboere fortæller, at der er gode muligheder for samvær og aktiviteter på pleje-
hjemmet. 1 beboer fortæller, at plejehjemmet er et dejligt sted at bo. 

Alle 4 beboere er tilfredse med hverdagen og de tilbud, der er på plejehjemmet. En 
beboer beskriver at føle sig motiveret af hverdagen på plejehjemmet.  

2 beboere har hørt om Klippekortsordningen, men mener ikke at have benyttet ord-
ningen endnu.  2 beboere mener ikke at have hørt om ordningen. 
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MEDARBEJDERNEINTERVIEW

Medarbejderne beskriver plejehjemmets tilbud om aktiviteter. Medarbejderne ople-
ver, at der er mange tilbud i hverdagen, fx dans, fredagsmatiné, bankospil, petanque 
og ture ud af huset. Der er desuden tilknyttet frivillige. Medarbejderne fortæller, at 
der kunne bruges endnu flere frivillige. Der er også besøgshund og børnehaver, der 
kommer på plejehjemmet. 

Der anvendes desuden klippekortsordning, og her er der både fællesaktiviteter, men 
også ”en-til-en” tilbud. Medarbejderne er klar over, at dette er et tilbud ud over de 
almindelige aktiviteter på plejehjemmet. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at beboerne finder, at der er tilbud om samvær og aktiviteter på 
et godt og tilfredsstillende niveau i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det 
gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes Kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at Klippekortsordningen er implementeret. 

Tilsynet vurder, at beboerne kender til plejehjemmets tilbud om aktiviteter, men be-
boerne kan ikke altid skelne, om der er tale om en fast aktivitet eller Klippekortsord-
ning. 

Tilsynet vurderer, at beboerne er glade for deres hverdag på plejehjemmet.  

 

4.3.4 Pårørende 

Data PÅRØRENDEINTERVIEW  

Tilsynet interviewer en pårørende.  

Den pårørende oplever at være inddraget i relevant omfang i forhold til beboeren. 
Senest i forbindelse med beboers indlæggelse og i forhold til et lægeskift. 

Pårørende oplever, at der er ageret med rettidig omhu i forhold til beboerens pro-
blemstillinger, dette giver tryghed hos den pårørende. Den pårørende oplever, at 
medarbejderne er optaget af deres arbejde og har en engageret tilgang til beboerne.  

Pårørende inviteres til husmøder og arrangementer, og den pårørende oplever, at det 
er et plejehjem med en god og positiv ånd og med god tid til beboerne.  

Den pårørende beskriver en god og respektfuld kommunikation både i forhold til sig 
selv og beboer. Den pårørende værdsætter, at medarbejderne er gode til at efter-
spørge ting til beboerens hverdagsliv. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplever, at der er meget forskel på, hvor meget de pårørende er ind-
draget. De oplever, at der generelt er et godt samarbejde, og at man ønsker at have 
de pårørende inddraget. Pårørende har mulighed for at gøre mange ting på afdelin-
gen, hvis de har lyst. Medarbejderne beskriver, at der afholdes husmøder, hvor for-
skellige emner drøftes. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjem-
met særdeles tilfredsstillende og i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det 
gode plejehjemsliv” og Helsingør Kommunes Kvalitetsstandarder. 

Tilsynet vurderer, at pårørende medinddrages aktivt til at afklare et godt samar-
bejde. 
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4.4   OBSERVATIONSSTUDIE 

Data OBSERVATION AF MÅLTID 

Beboerne sidder ved fire borde, hvor der er dækket op med service og saftevand. 
Beboerne, der selv smør deres mad, vælger selv, hvad de ønsker at spise.  

Alle beboere drikker rød saftevand, der er ikke andre drikkevarer på bordet. Medar-
bejder oplyser efterfølgende til tilsynet, at der også er andre tilbud om drikkevarer 
til maden.  

Der ses en differentieret tilgang til beboerens måltid, idet flere beboere smører de-
res mad selv og forsyner sig fra fade og skåle, mens andre får færdigsmurt smørre-
brød. Medarbejderne vejleder bebeboerne undervejs til fx selv at tage salt og til at 
give en anden beboere en tallerken. 

Medarbejderne taler venligt til beboerne, der er let samtale om maden, medarbej-
derne igangsætter ikke øvrig samtale. Efterfølgende taler tilsynet med en medar-
bejder om, at der er meget stille ved måltidet. Medarbejderen oplyser, at det afve-
jes, om der skal tales, da enkelte beboere ikke magter at samtale under måltid. 

En del beboere sidder før måltidet og venter ved bordene. Brød og smør sættes på 
bordene, og nogle beboere går i gang med at spise, før der kommer pålæg på bor-
det, da der går nogen tid imellem brød og pålæg serveres. Beboere, der får smurt 
smørrebrød, serveres der først for.  

Der er tre medarbejderne til stede i starten af måltidet. En af medarbejderne står 
for anretning af maden i køkkenet. To af medarbejderne sidder med ved bordene. 
Den ene af disse medarbejder forlader to gange i starten af måltidet lokalet.  

Der er en klar rollefordeling imellem medarbejderne, og det er tydeligt, at de ved, 
hvad de skal gøre undervejs. I forhold til organisering af arbejdsgangen ved målti-
det ses, at medarbejderne ved bordene selv må hente maden ved skranken, efter 
de har sat sig, ligesom der mangler serveringsbestik, da pålægget sættes på bordet. 
Dette skaber forstyrrelse undervejs. Der ses ingen forstyrrelser fra telefoner, men 
der kommer flere medarbejdere til undervejs i måltidet, hvor disse ikke har en rolle 
under måltidet. En medarbejder kommer til halvvejs i måltidet og sætter sig ved en 
urolig beboer. 

Hjælpen udføres med en god faglige tilgang, og medarbejderne er opmærksomme 
på at sætte beboernes hjælpemidler væk fra bordet. 

 

OBSERVATION AF PERSONLIG PLEJE VED TO PERSONER. 

Medarbejderne banke på døren til boligen og oplyser, at tilsynet er til stede under 
plejen. 

Medarbejderne finder de nødvendige hjælpemidler og personlige remedier frem, 
herunder sæbe og engangsvaskeklude, inden plejeforløbets opstart.  

Plejen foregår i sengen, hvor medarbejderne samarbejder omkring plejesituatio-
nen. En medarbejder foretager indledningsvist den nedre personlige pleje, mens an-
den medarbejder har dialog med beboer og gør beboer tryg. 

Under plejen er der løbende dialog, tonen er munter, og der tales om hverdagsting. 
Kommunikationen er værdig og respektfuldt, og der ses ikke eksempler på, at med-
arbejderne taler hen over hovedet på beboer.  

Flere gange under plejeforløbet lægger medarbejder en hånd på beboers skulder 
for at gøre beboer tryg. 

Beboer informeres løbende omkring forløbet, og medarbejderne sikrer, at beboer er 
enig og med i forløbet.  

Efter nedre pleje liftes beboer op i kørestol og transporteres ud på badeværelset. 

Ved øvre hygiejne spørger medarbejder ind til, om temperaturen af vandet er til-
fredsstillende i forbindelse med vask af ansigt.  



17 OKTOBER 2017  | UANMELDT TILSYN, FALKENBERG PLEJEHJEM 

 

Da beboer skal tørres efter vask af ansigt, bidrager beboer selv til dette. Beboer 
starter med selv at tage sin bluse på, men giver udtryk for, at hun behøver hjælp. 
Medarbejder respekterer dette. Da beboer skal have strømper og bukser på, opfor-
dres beboer til at løfte benene. Beboer børster selv tænder. 

Efter øvre hygiejne på badeværelset spørges beboer, om hun ønsker at komme til-
bage i sengen, hvilket beboer smilende bekræfter. 

Tilsynet bemærker positivt, at medarbejderne er opmærksomme på beboers blu-
færdighed under udførelse af personlig pleje. Således sikrer medarbejderne, at be-
boer er relevant tildækket under hele plejeforløbet. 

Medarbejder roser og anerkender beboer, hvilket tydeligvis motiverer beboer til at 
anvende egne ressourcer. Medarbejder forsikrer beboer, at hun kan hjælpe, hvis 
der er behov for dette. Beboer vasker selv ansigtet og dele af overkroppen. 

Under plejen skifter medarbejderne relevant handsker, men der foretages ingen af-
spritning af hænderne mellem handskeskiftet.  

Medarbejders telefonen ringer flere gange under plejeforløbet. Forstyrrelsen påvir-
ker tilsyneladende ikke beboer. 

Efter plejeforløbet vasker medarbejderne hænderne og forlader boligen. En medar-
bejder har et urent lagen med i hånden og går direkte med dette ud i skyllerum-
met.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at observationsstudie af måltidet viser, at måltidet afvikles godt 
og tilfredsstillende.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kender deres funktion og rolle ved måltidet. 

Tilsynet vurderer, at arbejdsgangene kan løftes yderligere for at sikre de bedste 
forhold for beboerne under måltidet. 

Tilsynet vurderer, at der kan udvikles på tilbuddet af drikkevarer. 

Tilsynet vurderer, at observationsstudie af personlig pleje afvikles på et godt og til-
fredsstillende niveau.  

Tilsynet vurderer, at de hygiejniske principper og retningslinjer i forhold til afsprit-
ning af hænderne mellem handskeskift ikke overholdes konsekvent gennem hele ob-
servationsstudiet. Ligeså vurderer tilsynet, at medarbejders håndtering af urent 
sengelinned ikke er efter de givne retningslinjer på området. Benyttelse af en snav-
setøjspose eller -vogn anbefales i given situation. 
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TILSYNETS FORMÅL OG METODE 
 

 

5.1 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, 
brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. 

 

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:  

 

 At påse at beboerne 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, plejehjemmets referenceramme og den pleje- og omsorgsmæssige praksis. 

 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, personale- og pleje- og omsorgsmæssige forhold på det enkelte 
plejehjem. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere og således også på, hvordan hjælpen efter 
deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov 
indgår ligeledes i tilsynet.  

 

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.  

 

Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale 
med kommunen ikke i BDO’s tilsyn. 

 

 

5.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt 
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 resurser, 
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 ledel-
sens muligheder og rammer. 

 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret 
og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt 
i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  
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De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gen-
nemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om 
og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejehjemmet. 

 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation 
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 forventninger. 

 

 

5.3 VURDERINGSSKALA 

Efter ønske fra Helsingør Kommune arbejder BDO ud fra nedenstående vurderingsskala ved tilsynene. 

 

1 Særdeles tilfredsstillende –Ingen anledning til bemærkninger

2 Godt og tilfredsstillende – Mindre fejl og mangler

3 Nogenlunde tilfredsstillende – Fejl og mangler som har betydning for borgerens helbred og auto-
nomi 

4 Utilfredsstillende – Alvorlige fejl og mangler som har betydning for borgerens helbred og autonomi

5 Meget utilfredsstillende – Alvorlige fejl og mangler som har væsentlig betydning for borgerens hel-
bred og autonomi 

 

 

 

5.4 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 beboerne.  

 

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 plejehjemmets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn.  

 

De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, med en sundhedsfaglig baggrund.  
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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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