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 Forord 

 

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 hjemmeplejen 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 optræder 
indledningsvist i rapporten. 

 

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

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 
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1. OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET 

Oplysninger om hjemmeplejen og tilsynet 

Navn og adresse: Plejehjemmet Falkenberg, Falkenbergvej 30A, 3140 Ålsgårde 

Leder: Plejehjemsleder Helle Lund 

Antal boliger: 74 boliger 

Dato for tilsynsbesøg: 25. juni 2020, kl. 8.00 til 13.15 

På Plejehjemmet Falkenberg bor beboere i 3 teams. Tilsynet er foretaget på fem enheder.  

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets ledelse 

• Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere 

• Observationsstudie 

• Gennemgang af dokumentation og medicin 

• Tilsynsbesøg hos 4 beboere  

• Gruppeinterview med 4 medarbejdere (1 social- og sundhedshjælper, 1 social- og sundhedsassi-
stent (observerede kun),1 sygeplejerske og 1 ergoterapeut) 
 

Tilsynet blev afsluttet med en kort tilbagemelding til ledelsen om tilsynsforløb og foreløbige udfordrin-
ger. 

Gitte Ammundsen, Senior Manager, Sygeplejerske 

Pernille Hansted, Manager, Økonoma/DP i ledelse 
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2. VURDERING 

2.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

 

Det overordnede indtryk af Falkenberg Plejehjem er, at der er tale om et plejehjem med et kvalitetsniveau, 
der er  

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2019. Tilsynet bemærker, at 
anbefaling omkring medicin fra 2019 går igen i anbefalingerne for 2020. 

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt tilfredsstillende niveau i forhold til 
Service- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumentation. Kvaliteten af døgnrytme-
planerne og sygeplejefaglig udredning ligger på et særdeles tilfredsstillende niveau. Det er tilsynets vurde-
ring, at plejehjemmet fremadrettet bør rette fokus på at sikre den nødvendige kvalitet i handlingsanvisnin-
ger, så disse er ajourførte i forhold til beboerens aktuelle situation. Medarbejderne har et godt kendskab 
til dokumentationsarbejdet og reflekterer over eget ansvar på området. 

Der foreligger relevante instrukser og vejledning, og medarbejderne kender og anvender disse særdeles 
tilfredsstillende, ligeledes udføres arbejdet med utilsigtede hændelser særdeles tilfredsstillende, og med-
arbejderne kender til arbejdsgange omkring utilsigtede hændelser. Der sikres læring og udvikling af de 
utilsigtede hændelser, og der er formel organisering af arbejdet. 

Det er tilsynets vurdering, at den personlige pleje og praktiske hjælp er godt tilfredsstillende. Der er fokus 
på at sikre kontinuitet, og at beboerne er tilfredse med den hjælp, de modtager. Medarbejderne kan på 
særdeles tilfredsstillende vis redegøre for, hvordan de sikrer, at beboerne modtager pleje og praktisk hjælp 
i overensstemmelse med beboernes ønsker og behov. 

Der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles tilfredsstillende niveau, 
hvor beboernes ressourcer inddrages i hverdagens opgaver, og beboerne er godt tilfredse med dette. 

Arbejdet med måltider og ernæring er på nogenlunde tilfredsstillende niveau, idet dokumentationen hos 
beboere med ernæringsmæssige problemstillinger er mangelfuld i forhold til dokumentation af beboernes 
vægt. Det er tilsynets vurdering, at maden generelt er tilpasset beboernes behov og ønsker.  

På baggrund af interview og dokumentation om aktivitet og træning, vurderes den vedligeholdende træning 
generelt at være på godt og tilfredsstillende niveau. På grund af Covid 19-epidemien er det vanskeligt at 
vurdere det nuværende niveau for træning. 

Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på godt tilfredsstillende niveau, og at medarbejderne kan redegøre 
tilfredsstillende for delegeringsarbejdet. 

Medicinhåndteringen er nogenlunde tilfredsstillende, og tilsynet vurderer, at der mangler anbrudsdato på 
en insulinpen, samt at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre korrekt opbevaring af medicin. 

Medarbejderne redegør relevant for medicinhåndtering. 

Beboernes rettigheder overholdes, og der er selvbestemmelse på særdeles tilfredsstillende niveau, ligesom 
medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 

Beboernes er særdeles tilfredse med medarbejderne, og omgangsform er respektfuld, anerkendende og 
venlig, og der fokus på at overholde aftaler indgået med beboerne. Beboerne finder, at der er tilbud om 
samvær og aktiviteter på godt tilfredsstillende niveau. Det er tilsynets vurdering, at aktiviteterne i en læn-
gere periode har været påvirket af Covid 19-epidemien, og at medarbejderne har fagligt fokus på at støtte 
og motivere beboerne til at genoptage deltagelse i aktiviteter og sociale sammenhænge. 

Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjemmet særdeles tilfreds-
stillende. Pårørende medinddrages omkring beboerne, og der er et godt samarbejde. 
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Tilsynet vurderer under observationsstudierne, at hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte er af god og 
tilfredsstillende kvalitet.  Tilsynet vurderer, at hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende 
tilgang, og at beboernes selvbestemmelse og indflydelse sikres. 

Tilsynet vurderer, at der under udførelsen af hjælpen til personlig pleje sker korrekt overholdelse af gæl-
dende retningslinjer i forhold til håndhygiejne. Tilsynet bemærker dog et enkelt eksempel på mindre hen-
sigtsmæssig håndtering af affaldspose. 

Tilsynet vurderer, at hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, og at beboernes 
selvbestemmelse og indflydelse sikres. 

Tilsynet vurderer, at der kommunikeres i en respektfuld tone, og at beboernes medinddragelse og selv-
bestemmelse sikres. Tilsynet vurderer, at hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, 
og at beboernes selvbestemmelse og indflydelse sikres. 

 

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. 

2.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER TIL VIDERE UDVIKLING 

 

Bemærkninger 

1. Tilsynet bemærker, at et enkelt hjælpemiddel og en dug i en bolig ikke er rene. 

2. Tilsynet bemærker, at affald i et tilfælde ikke håndteres korrekt. 

 

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

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der i arbejdet med kvalitetssikringen af dokumentationen rettes et særligt 
fokus på at sikre korrekt udarbejdede handlingsanvisninger, så disse indeholder ajourførte beskri-
velser i forhold til beboerens aktuelle situation. 

2. Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at sikre korrekt mærkning af anbrudt medicin. 

3. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på at sikre korrekt opbevaring af medi-
cin. Tilsynet anbefaler herunder, at man søger inspiration fra et andet af kommunens plejehjem, 
hvor det med en særlig målrettet indsats er lykkes at komme i mål med korrekt opbevaring af me-
dicin. Tilsynet anbefaler, at der anvendes poser beregnet til adskillelse af medicin hos alle bebo-
ere. 

4. Tilsynet anbefaler, at det italesættes over for medarbejderne, at dokumentation af vægtmåling 
skal ske ved enhver vægtmåling.  
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data 

 

LEDELSEINTERVIEW 

Ledelsen oplyser i forhold til tilsynets anbefalinger i 2019 omkring dokumentationsarbej-
det, at der i 2020 var planlagt en kompetenceudviklingsindsats i forhold til dokumenta-
tion, som ikke blev igangsat på grund af Covid 19–epidemien. Efter seneste tilsyn er der 
på plejehjemmet arbejdet med sidemandsoplæring i dokumentation. Der er lige nu fokus 
på at anvende funktionen Opgaver i Nexus til disponering af sundhedslovsydelser, dette er 
stadig under implementering. Den dokumentationsansvarlige medarbejder på plejehjem-
met står lige nu for disponering i alle afdelinger. Alle journaler opstartes af to sygeplejer-
sker, og der arbejdes med I Sikre Hænder medicinpakken. 

I forhold til tilsynets anbefalinger omkring at følge de medicinske retningslinjer er medar-
bejderne undervist i retningslinjerne, og der er indkøbt poser til adskillelse af medicinen, 
der udføres egenkontrol hvert kvartal på beboernes medicin, og der arbejdes med at sikre 
korrekt mærkning af medicinske præparater. 

Der har ikke været øvrige tilsyn i perioden. 

Der har været tre tilfælde af Covid 19 hos beboerne på plejehjemmet. Ledelsen oplever, 
at plejehjemmet er kommet godt igennem perioden med Covid 19, og der er i den sene-
ste periode anvendt meget tid på at koordinere udebesøg for pårørende. Lederne fortæl-
ler, at medarbejderne oplever, at beboerne pt. har behov for meget hjælp i hverdagen, 
og at dette muligvis skyldes, at beboerne i en længere periode kun har været i egen bo-
lig. Der bruges en del tid på, at beboerne igen skal motiveres til at deltage i fællesska-
bet. 

Der har været afholdt ekstraordinær undervisning i hygiejne og værnemidler. Ligeledes er 
anvendt små film fra Kilden omkring korrekt udførelse af hygiejne. 

Siden det seneste tilsyn er der etableret mellemvagter for social- og sundhedsassistenter, 
så der dagligt er en vagt, som dækker hen over dag og aften. Dette giver en bedre opga-
veoverlevering og fordeling af opgaver over dagen samt sikrer en bedre kompetenceforde-
ling over døgnet. Der arbejdes ligeledes med tværvagter for social- og sundhedshjælpere 
og ufaglærtemedarbejdere. 

Sygeplejersker og social – og sundhedsassistenter er blevet samlet i et team for at skabe 
en bedre ressource- og kompetencefordeling. 

Der har været udfordringer omkring fravær og rekruttering til plejehjemmet, og der er 
arbejdet med dette godt understøttet af forvaltningen. Der er derfor en del nyansatte 
medarbejdere på plejehjemmet, og ledelsen er tæt inde over introduktionen. Pt. er der 
to ledige stillinger på plejehjemmet. 

Der arbejdes med ”kørekort” i forhold til emnerne: medicin, dokumentation, forflytning 
og demens, som alle medarbejdere skal opnå på B niveau. I perioden med Covid 19 har 
det ikke været muligt at gennemføre undervisning i kørekortet. Der er dog gennemført 
”nødkørekort ” på medicin og forflytning. 

Der er afholdt demensprojekt med kompetenceudvikling i personcentret omsorg og low 
arousel. 

Klippekortsordningen har ikke fungeret under Covid 19-epidemien, og ellers anvendes 
ordningen især til gåture og dans. Beboerne er alle spurgt om deres ønsker til anvendel-
sen. 

Der er tilknyttet to plejehjemslæger til plejehjemmet, og dette samarbejde forløber godt 
Der er planlagt undervisning et år frem af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker 
ved lægerne. 
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3.2 FAGLIG KVALITET 

3.2.1 Sundhedsfaglig dokumentation 

Data 

 

DOKUMENTATION 
Data er opsamlet i journal fra 4 beboere. 

 

Døgnrytmeplan 

Alle døgnrytmeplaner indeholder handlevejledende og individuelle beskrivelser af beboe-
rens behov for pleje og omsorg gennem hele døgnet. I døgnrytmeplanerne fremgår beskri-
velser af beboernes ønsker og vaner samt de særlige opmærksomheder, der skal tages 
højde for. F.eks. beskrives opmærksomhedspunkter i forhold til tandhygiejne, væskeind-
tagelse og beboerens sindsstemning. Dokumentationen indeholder beskrivelser af kon-
krete indsatser til at sikre ovenstående. I døgnrytmeplanerne foreligger dokumentation af 
beboernes ressourcer, og således ses det dokumenteret, hvordan der arbejdes ud fra en 
rehabiliterende tilgang. 

Tilsynet bemærker positivt, at døgnrytmeplanerne er særdeles fyldestgørende i beskrivel-
serne og med stort fokus på faglige og handlevejledende indsatser. 

 

Sygeplejefaglige udredning  

For alle beboere er dokumentationen i helbredstilstande beskrevet fyldestgørende. Be-
skrivelserne er faglig relevante og giver et godt fagligt indblik i beboernes helbredsmæs-
sige udfordringer. Der ses overensstemmelse mellem beboernes medicinske behandling og 
beskrivelserne af beboernes helbredsmæssige udfordringer. 

 

Handlingsanvisninger 

For to beboere foreligger der ajourførte og handlevejledende handlingsanvisninger. Sær-
lige opmærksomhedspunkter er velbeskrevet. For en beboer beskrives f.eks., at beboeren 
selv administrerer sin medicin, men at der fortsat skal være fokus på, at beboeren mag-
ter opgaven. Den handlevejledende indsats retter sig mod at kontrollere, at beboere hver 
dag får taget sin medicin. 

For anden beboer beskrives fokus på, om beboeren fortsat magter at tage sin inhalations-
medicin uden støtte fra medarbejderne. 

I forhold til to beboere har handlingsanvisningerne mangler. For begge beboere gælder, 
at det i handlingsanvisningen for medicindispensering ikke tilstrækkelig tydeligt fremgår, 
at beboerens medicin dosisdispenseres.  

 

Rehabiliterende tilgang 

Tilsynet observerer i forhold til flere af beboerne, at der er udarbejdet indsatsmål og 
handlingsanvisninger på træningsindsatser. 

 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne redegør relevant for opgaver og ansvarsfordeling i dokumentationsarbej-
det.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2019. Tilsynet bemærker, 
at anbefaling omkring medicin fra 2019 går igen i anbefalingerne for 2020. 
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I dokumentationen noteres den udførte hjælp og observationer omkring beboer. Døgnryt-
meplanen anvendes, når medarbejderen skal yde hjælp til en beboer, der ikke er kendt.  
Det er derfor væsentligt, at døgnrytmeplanen er opdateret. Der er fokus på at sikre, at 
alle beboeres dokumentation er opdateret, herunder at døgnrytmeplanen minimum opda-
teres hver 3. måned. 

Man er påbegyndt arbejdet med at anvende funktionen ”Opgaver” i Nexus, og medarbej-
derne oplever, at der er behov for mere tid og dybere implementering. 

Der triageres i dagvagten, hvor medarbejder, som har tværvagt-funktionen, deltager og 
formidler til aftenvagten. Beboere, som er triageret røde, gennemgås igen senere på da-
gen. Triagering udføres direkte i Nexus.  

 

3.2.2 Instrukser og vejledning 

Data 

 

LEDELSESINTERVIEW 

Instrukser og retningslinjer findes på Kilden og Falke Kilden.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne fortæller, at der anvendes instrukser og vejledninger i hverdagen og giver 
eksempler herpå: Forflytning, hygiejne og Covid 19-instrukser. 

Disse findes på Falke Kilden og Kilden, og hertil anvendes VAR.  Medarbejderne beskriver, 
hvordan der linkes i handlingsanvisningerne til VAR, og at disse links er meget brugbare til 
fx elever.  

 

3.2.3 Utilsigtede hændelser og læring 

Data 

 

OBSERVATION 

Ved gennemgang af dokumentationen observerer tilsynet, at det for en beboer er beskre-
vet, at beboer ikke har fået sin aftenmedicin. Under observationsfeltet fremgår det tyde-
ligt, at der er foretaget indberetning af den utilsigtede hændelse, og at den ikke-indtaget 
medicin er kasseret. 

 

 

 

LEDELSESINTERVIEW 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt tilfredsstillende i forhold til Ser-
vice- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumentation. 

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af døgnrytmeplanerne og sygeplejefaglig udredning ligger på et særde-
les tilfredsstillende niveau. 

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet fremadrettet bør rette fokus på at sikre den nødvendige kvalitet i 
handlingsanvisninger, så disse er ajourførte i forhold til beboerens aktuelle situation. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til dokumentationsarbejdet og reflekterer 
over eget ansvar på området. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante instrukser og vejledning, samt at medarbejderne kender 
og anvender disse særdeles tilfredsstillende. 
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Ledelsen oplyser, at det er medarbejderne, som indberetter utilsigtede hændelser, mens 
den risikoansvarlige tager stilling til, hvilke tiltag der skal iværksættes og fremsender op-
samling til lederne. Den risikoansvarlige afdækker hændelsesforløbet, og der følges op 
med medarbejder. 

Der er set en stigning på utilsigtede hændelser med øvrig medicin, og der er fokus på at 
tale med medarbejderne om dette. I denne uge er problematikken igen drøftet med den 
samlede gruppe social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne fortæller, hvordan de utilsigtede hændelser indberettes, og at der anven-
des en guideline til indberetning. Alle kan indberette hændelser, og man kan få bistand af 
social- og sundhedsassistenten eller sygeplejersken. Undervisning i indberetning indgår i 
Kørekortet.  Medarbejderne kan redegøre for, i hvilke situationer der skal indberettes 
utilsigtede hændelser. 

Medarbejderne beskriver, hvordan der arbejdes med at optage læring af utilsigtede hæn-
delser. I nogle tilfælde kalder ledelsen medarbejderne ind og drøfter hændelsen. Medar-
bejdernes giver eksempler på, hvordan utilsigtede hændelser har skabt forandringer i ar-
bejdsgange, fx i forhold til at sikre mod forstyrrelse under medicinadministration. 

Medarbejderne kan redegøre for organiseringen af arbejdet med utilsigtede hændelser og 
for, hvordan der sikres læring. 

 

3.2.4 Personlig pleje og praktisk hjælp 

Data 

 

OBSERVATION 

Beboerne fremtræder soignerede og veltilpasse. Boligerne og hjælpemidler er rene, dog 
bemærker tilsynet en meget snavset dug og en snavset kørestol. 

 

BEBOERINTERVIEW  

Beboerne er tilfredse med den hjælp, som de modtager. Beboerne er tilfredse med den 
praktiske hjælp, herunder rengøringen, og med hjælpen til den personlige pleje. En be-
boer savner sit daglige bad, som beboer havde for vane inden indflytningen på plejehjem-
met. Flere beboere beskriver deres kontaktperson, som de er meget tilfredse med. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at døgnrytmeplanen er med til at understøtte, at beboerne 
modtager den nødvendige pleje, ligesom kendskabet til beboerens ønsker og behov. Der 
ændres i plejen og den tildelte kompetence alt efter beboers status.  

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes beboernes ressourcer inddrages i plejen. Der 
arbejdes med at sikre kontinuitet i plejen, ved at det er de samme medarbejdere i tea-
met, som yder støtten. Ligeledes indgår vidensdeling som et væsentligt element i at sikre 
kontinuitet.  

Beboerne spørges om deres ønsker og behov i hverdagen og ved indflytningssamtalen. 

Den rette pleje understøttes af triagering, kontaktpersonordning, sidemandsoplæring og 
tværvagtsordning 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at arbejdet med utilsigtede hændelser er særdeles tilfredsstillende. 

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

Tilsynet vurderer, at der sikres læring og udvikling af de utilsigtede hændelser. 

Tilsynet vurderer, at der er formel organisering af arbejdet med utilsigtede hændelser. 
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Ændringer i beboernes tilstand dokumenteres, og der ændres i triageringsniveau. Medar-
bejderne deler deres viden med kollegaerne, og man søger hjælp hos henholdsvis social- 
og sundhedsassistent og sygeplejerske, hvis en observation ikke kan vente til næste tria-
geringsmøde. 

Der har været kompetenceudvikling i demens, og det tværgående team tilkaldes ved be-
hov, fx ved forflytning, adfærdsændring, dysfagi og hjælpemidler.   

 

3.2.5 Rehabiliterende og aktiverende pleje  

Data 

 

BEBOERINTERVIEW 

Beboerne fortæller, at de gerne vil holde sig aktive i hverdagen, og at dette sker i forhold 
til deres ressourcer. Beboerne giver forskellige eksempler, som at ordne boligen selv, 
gøre lidt rent, ordne det rene vasketøj sammen med pårørende og ved at gå tur. En be-
boer fortæller, at medarbejderne opfordrer beboer til at deltage mest muligt. 

To beboere udtrykker, at de gerne vil være for sig selv i boligen, mens de øvrige to gerne 
vil deltage i fællesskab med andre, når dette er muligt. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Beboerne deltager i plejen med det, de kan, ligesom nogle smører morgenmad selv, bør-
ster tænder og henter avis. Medarbejderne hjælper med at prioritere i beboers deltagelse 
i forhold til, hvor ressourcekrævende en opgave er for beboeren. 

Medarbejderne oplever, at det fungerer fint, at der bruges tid på at understøtte beboer-
nes deltagelse. 

 

3.2.6 Måltider og ernæring 

Data 

 

DOKUMENTATION – ERNÆRING 

For to beboere er der udarbejdet indsatsmål og handlingsanvisning i forhold til ernæring. 
Tilsynet bemærker, at der ikke konsekvent sker dokumentation af vægtmålinger, som det 
beskrives i handlingsanvisningerne. 

 

BEBOERINTERVIEW 

Generelt finder beboerne, at maden er tilfredsstillende. En enkelt beboer er dog meget 
utilfreds med maden, som beboer beskriver værende uden smag og ikke tilberedt korrekt. 

Tilsynets vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at der er fokus på at sikre kontinuitet for beboerne, og at beboerne er tilfredse med 
den hjælp, de modtager. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvordan de sik-
rer, at beboerne modtager pleje og praktisk hjælp i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 

Tilsynets vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at beboernes ressourcer inddrages i hverdagens opgaver, og at beboerne er godt til-
fredse med dette. 
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Flere beboere fortæller, at de igen er begyndt at spise nogle måltider i spisestuen oven 
på en tid, hvor måltider blev indtaget i egen bolig på grund af Covid 19-epidemien. 

En beboer oplever, at der er meget stille ved måltiderne, da de øvrige beboere er noget 
svækket, og det er vanskeligt at holde en samtale i gang. En beboer fra en anden enhed 
er glad for at spise i spisestuen med de øvrige beboere, fordi der er samtale under målti-
det. 

Beboerne oplever, at maden passer til deres behov. Beboerne fortæller, at der er tilbud 
om et mellemmåltid om dagen. En beboer sørger selv for et tidligt morgenmåltid. 

Tre beboere oplever ikke at have opgaver i forbindelse med måltiderne, mens en beboer 
beskriver at hjælpe til.  

 

3.2.7 Træning 

Data 

 

BEBOERINTERVIEW 

Beboerne har forskellig tilgang til træning, idet halvdelen ikke ønsker at deltage i træ-
ning, og den anden halvdel ser meget frem til, at der igen etableres træning oven på Co-
vid 19-epidemien. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplyser, at der ikke er træning i hverdagen på grund af Covid 19-epide-
mien. Det er medarbejdernes oplevelse, at flere beboeres funktionsniveau falder i denne 
tid, og at det ikke har været muligt at vedligeholde beboernes funktionsniveau. Der er 
igangsat forskellig aktiverede indsatser. 

 

3.2.8 Sygepleje 

Data 

 

OBSERVATION OG DOKUMENTATIONSAMMENHÆNG 
Der observeres umiddelbart sammenhæng mellem visiterede og leverede sygeplejeydel-
ser. 

Tilsynet konstaterer, at der primært er visiteret til sygeplejeindsatser og udarbejdet 
handlingsanvisninger relateret til medicindispensering og medicinadministration.  Tilsynet 
finder ikke umiddelbart manglende handlingsanvisninger, men henleder dog alligevel op-
mærksomheden på, at der for nogle borgere kan være tale om sygeplejeindsatser, der le-
veres, men ikke er visiteret til og lavet handlingsanvisninger på – f.eks. i forhold til psy-
kisk pleje. En medarbejder udtrykker, at tilsynets observation kan være begrundet, og at 
man fremadrettet vil være opmærksom herpå. 

Tilsynets vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at dokumentationen hos beboere med ernæringsmæssige problemstillinger er man-
gelfuld i forhold til dokumentation af beboernes vægt. 

Tilsynet vurderer, at maden generelt er tilpasset beboernes behov og ønsker.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer på baggrund af interview og dokumentation om aktivitet og træning, at der er vedli-
geholdende træning på godt og tilfredsstillende niveau og i henhold til Serviceloven §86 samt Helsingør 
Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjems 
liv samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder. På grund af Covid 19-epidemien er det vanskeligt at 
vurdere det nuværende niveau for træning. 
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KVALITET 

Der observeres ikke eksempler på behov for sygepleje, der ikke bliver taget hånd om. 

Under observationsstudiet får en beboer målt blodsukker og insulin. Blodsukkertallet do-
kumenteres under målinger. Tilsynet bemærker, at insulinpen ikke er mærket med an-
brudsdato. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes med delegering på plejehjem-
met. Medarbejderne oplever, at ordningen fungerer tilfredsstillende, og der er tryghed 
ved den gode undervisning og gennemgang af teori og praksis ved delegering. 

 

3.2.9 Medicinhåndtering 

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet gennemgår medicinen på 4 beboere: 

• Der er overensstemmelse mellem medicinskema og antallet af tabletter i doserings-
æskerne hos alle beboere 

• Doseringsæsker er mærket korrekt med navn og cpr.nr. 

• I forhold til to beboere sker korrekt opbevaring af medicinen i aflåste bokse/skabe, 
og der anvendes de rette poser til opbevaringen. For to beboere er der ikke korrekt 
adskillelse mellem aktuel, ikke-aktuel og PN-medicin, og det observeres, at der ikke 
anvendes poser hertil. 

 

DOKUMENTATION 

Der er overensstemmelse mellem ordineret medicin og medicinlisten. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne kan redegøre relevant for medicinhåndtering. Der anvendes medicinborde 
til dosering, og der sikres ro til dosering. Der udføres en ekstra kontrol ved komplekse do-
seringer.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at sygeplejen leveres på et godt tilfredsstillende niveau og i henhold til Sundhedslo-
ven og Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre tilfredsstillende for delegeringsarbejdet. 

Tilsynet vurderer, at der mangler anbrudsdato på en insulin pen. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er nogenlunde tilfredsstillende og i henhold til Sundhedslo-
ven og retningslinjer på området.  

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har en udfordring i forhold til at sikre korrekt opbevaring af medi-
cin. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for medicinhåndtering. 
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3.3 BORGEROPLEVET KVALITET 

3.3.1 Borgerrettigheder 

Data 

 

BEBOERINTERVIEW 

Beboerne oplever at have selvbestemmelse på plejehjemmet, dog udtrykker en beboer 
manglende selvbestemmelse under Covid 19–epidemien, idet der er mange regler, der 
skal overholdes. Beboer har forståelse for disse regler. 

Beboerne fortæller, at medarbejderne overholder samtykkereglerne, fx når der skal ret-
tes henvendelse til læge eller tandlæge. Beboerne oplever at modtage den støtte og 
hjælp, som de har behov for. 

Generelt har beboerne en strategi for, hvorledes de vil klage, hvis der opstod behov for 
dette. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne kan redegøre for samtykkereglerne, og hvordan der handles i forhold til 
samtykke i hverdagen samt dokumentationen omkring samtykke. 

Medarbejder kan redegøre for beboernes selvbestemmelse, der arbejdes blandt andet 
med at vende tilbage senere, hvis beboerne er afvisende. Man er opmærksom på at af-
læse beboernes kropssprog. Beboerne kan leve deres liv, som de ønsker. 

 

3.3.2 Tilfredshed med medarbejderne 

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet observerer venlig og imødekommende interaktion mellem beboere og medarbej-
dere på fællesarealerne og i beboernes boliger. 

 

BEBOERINTERVIEW  

Beboerne fortæller, at medarbejderne møder dem med respekt, værdighed og venlighed, 
og er gode til at overholde deres aftaler. Medarbejderne taler pænt til beboerne og hilser 
på beboerne, når man mødes på fællesarealerne. 

To beboere fortæller, at man laver sjov sammen, og at det er en vigtig del af hverdagen. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne arbejder med at have en professionel adfærd og kommunikation, og der 
tages udgangspunkt i den enkelte beboers levevis. Medarbejderne oplever, at man som 
kollegaer kan korrigere hinandens adfærd, hvis det er nødvendigt. I forhold til aftaler 
med beboerne anvendes ikke angivelse af konkrete tider, men mere tidsperiode. 

Der tages individuel stilling til, om beboer skal oplyses om afløsere. 

Tilsynets vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med reglerne på området. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at beboernes er særdeles tilfredse med medarbejderne, og at der arbejdes i henhold 
til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv”.  

Tilsynet vurderer, at omgangsform er respektfuld, anerkendende og venlig, og at der fokus på at over-
holde aftaler indgået med beboerne. 
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3.3.3 Hverdag for borgerne 

Data 

 

OBSERVATION 

På en enhed sidder flere beboere i dagligstuen om formiddagen. To beboer samtaler og 
ler højt. Medarbejderne går til og fra dagligstuen. Tilsynet bemærker flere gange, at 
medarbejdere er opmærksomme på at tilbyde beboerne drikkevarer. 

Tilsynet observerer situationer med hyggeligt samvær mellem beboere og medarbejdere. 
Eksempelvis sidder en medarbejder hos en beboer og taler med vedkommende, og der ses 
medarbejdere i dialog med beboere, som opholder sig på fællesarealet. To beboere sid-
der og hygger sig sammen på terrassen. En lille gruppe af beboere er samlet omkring TV i 
fælles opholdsstue.  

Alle steder er der åbent ud til balkonerne, så der kommer frisk luft ind på den varme 
sommerdag.  

 

BEBOERINTERVIEW 

Flere beboere beskriver, at der før Covid 19-epidemien var mange tilbud om aktiviteter, 
som fx spil, dans og film. Dette tilbud har beboerne været tilfredse med. To beboere be-
skriver en påvirket hverdag på grund af Covid 19–epidemien. En beboers kontakt til de på-
rørende er meget påvirket af epidemien, og dette er et stort indgreb i hverdagen for be-
boer. Beboerne har vekslende kendskab til klippekortsordningen. 

 

MEDARBEJDERNEINTERVIEW 

Medarbejderne kan redegøre for det store aktivitetstilbud for beboerne før Covid 19. Nu 
foregår aktiviteter på afdelingen og med afstand mellem beboerne. Medarbejderne ople-
ver, at en del beboere er resignerede og ikke ønsker at deltage i aktiviteter, selv om de 
ønskede dette før epidemien. Der er faglige drøftelser omkring, hvorledes beboerne bedst 
motiveres til at opholde sig på fællesarealerne og deltage i forskellige aktiviteter. 

Medarbejderne oplever, at indflytning under epidemien ikke har haft den ønskede kvali-
tets på grund af besøgsrestriktionerne. 

Medarbejderne oplyser, at det er dagcentret, der arrangerer klippekortsordningen.  

 

3.3.4 Pårørende 

Data 

 

PÅRØRENDEINTERVIEW  

En pårørende kontaktes via telefonopkald. Den pårørende er kommet på plejecentret 
gennem to år og har et særdeles godt indtryk af stedet, føler sig velinformeret og har god 
dialog med såvel enhedens medarbejdere som ledelsen. Pårørende oplyser, at hun føler, 
hun kontaktes, når det er relevant. 

Under Covid 19-epidemien har informationsniveauet været meget tilfredsstillende, og 
man har ikke været i tvivl om, hvordan besøg skal aftales. Pårørende kan se, at beboeren 
trives, og beboeren giver selv på forskellig måde udtryk herfor på trods af svær demens-
sygdom. Pårørende oplever, at tilgangen på plejecentret er, at man lever meget i nuet, 
samt at rammerne er gode for målgruppen af beboere med demenssygdom. 

 

Tilsynets vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at aktiviteterne i en længere periode har været påvirket af Covid 19-epidemien, og 
at medarbejderne har fagligt fokus på at støtte og motivere beboerne til at genoptage deltagelse i akti-
viteter og sociale sammenhænge. 
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MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplyser, at de pårørende inddrages, både ved indflytningssamtalen og i 
hverdagen, hvor der er dialog med de pårørende. Under epidemien har der for nogle væ-
ret etableret kontakt via Skype til beboerne. Der arrangeres nu udebesøg for pårørende. 

3.4 OBSERVATIONSSTUDIE 

Data 

 

KOMMUNIKATION 

Observationsstudie af hjælp til bad: 

Medarbejder kommunikerer i en venlig og respektfuld tone. Medarbejder starter flere 
sætninger med at sige beboerens fornavn for på denne måde bedre at få beboerens op-
mærksomhed. Medarbejder ændrer flere gange stilling, så hun kan få øjenkontakt med 
beboeren. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejder og beboer kommunikerer hyggeligt sammen, mens den personlige pleje ud-
føres. Medarbejder taler i en venlig og imødekommende tone. 

 

SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE 

Observationsstudie af hjælp til bad 

Beboeren tager kun i begrænset omfang selv initiativ og beslutning. Medarbejder holder 
løbende beboeren informeret om, hvad der skal ske. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejder er meget opmærksom på at give beboeren valgmuligheder, når det er rele-
vant.  

 

REHABILITERING 

Observationsstudie af hjælp til bad: 

Medarbejder anvender guidning, så beboerens ressourcer kan medinddrages. Beboeren til-
bydes vaskeklud, så han selv kan vaske sig i ansigtet. Medarbejder motiverer beboeren til 
at anvende egne ressourcer flere gange undervejs i plejen, men lykkedes ikke altid med 
at få beboeren til at være aktiv. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje: 

Medarbejder anvender guidning og støtte i sin tilgang til beboeren. Medarbejder bruger 
sit kropssprog og peger eksempelvis hen til det sted, hun gerne vil have beboeren går. 

Beboeren kan ved medarbejders guidning medinddrages i flere af opgaverne.  

Efter plejen er udført, serveres morgenmad for beboer, og medarbejderen sætter sig ved 
siden af beboeren og får en hyggelig snak om, hvad beboeren mon godt kunne tænke sig 
at lave i dag. Beboeren fortæller, at hun gerne vil udenfor, og medarbejder kommer med 
forslag til, at beboeren går på terrassen eller i sansehaven.  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at pårørende finder inddragelsen og kommunikation på plejehjemmet særdeles til-
fredsstillende, og at dette sker i henhold til Helsingør Kommunes værdier for ”det gode plejehjemsliv” 
og Helsingør Kommunes Kvalitetsstandarder. 

Tilsynet vurderer, at pårørende medinddrages omkring beboerne, og at der er et godt samarbejde. 



UANMELDT TILSYN | JUNI 2020 FALKENBERG PLEJEHJEM HELSINGØR KOMMUNE 

 

  
17 

Medarbejder oplyser, at det er nødvendigt at sidde sammen med beboeren lidt under ind-
tagelsen af morgenmaden, da beboeren ellers ikke får spist sin morgenmad. 

 

ORGANISERING AF ARBEJDET 

Observationsstudie af hjælp til bad: 

Medarbejder starter med at finde de ting frem, hun skal bruge for at kunne give beboeren 
et bad og skifte sengetøjet. Medarbejder konstaterer, at der mangler opfyldning i skabe. 

Der mangler bademåtte, hvorfor medarbejder i stedet beder beboeren om at stå på en T-
shirt for at undgå, at beboeren falder. 

Hjælpen tilbydes i et tempo afstemt beboerens behov. Der forekommer ingen afbrydelser 
under badet. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejder arbejder systematisk og i et stille og roligt tempo, hvilket er i god overens-
stemmelse med beboerens udfordringer. Der forekommer ikke unødige afbrydelser under-
vejs. 

 

FAGLIG UDFØRSEL 

Observationsstudie af hjælp til bad: 

Inden beboer bliver tilbudt et bad, måles blodsukker og gives insulin.  

Medarbejder anvender forklæde, handsker, mundbind og briller. Medarbejder følger gæl-
dende retningslinjer for at sikre korrekt håndhygiejne. 

Medarbejder udfører hjælpen til badet på en faglig god måde og forsøger at gøre oplevel-
sen god for beboeren. Medarbejder spørger et par gange beboeren, om han har det godt, 
og om situationen er ok for ham. Medarbejder fortæller beboeren, at der venter ham dej-
lig morgenmad. Beboeren kommunikerer ikke, men sender et lille nik. 

 

Observationsstudie af hjælp til personlig pleje 

Medarbejder anvender forklæde, handsker, mundbind og briller. Medarbejder følger gæl-
dende retningslinjer for at sikre korrekt håndhygiejne. 

Under plejen observerer medarbejderen, at beboeren er rød under brystet. Medarbejder 
beder en kollega om at se på problemet.  

Tilsynet bemærker, at medarbejder lægger pose med affald på ganggulvet i nær tilknyt-
ning til køkkenenhed, idet hun skal vise beboeren til sin spiseplads. Affaldsposen bæres 
dog ud umiddelbart herefter. 

 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer under observationsstudierne, at hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte er af 
god og tilfredsstillende kvalitet.   

Tilsynet vurderer, at hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, og at beboernes 
selvbestemmelse og indflydelse sikres. 

Tilsynet vurderer, at der under udførelsen af hjælpen til personlig pleje sker korrekt overholdelse af 
gældende retningslinjer i forhold til håndhygiejne. Tilsynet bemærker dog et enkelt eksempel på min-
dre hensigtsmæssig håndtering af affaldspose. 

Tilsynet vurderer, at der kommunikeres i en respektfuld tone, og at beboernes medinddragelse og selv-
bestemmelse sikres. 
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4. 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 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. 

4.2 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 ledelsens 
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 gennem-
gang 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. 

4.3 VURDERINGSSKALA 

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

 

Samlet vurdering 

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 autonomi 

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 helbred og autonomi 

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 beboerne.  

 

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kva-
litetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag, oplysninger fra kommunens hjemmeside, lige-
som 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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OM BDO 

 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 


