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Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger 
om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for til-
synsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. 
Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interview med leder og med-
arbejdere, observationsstudie samt tilsynsbesøg hos beboerne. For hvert mål foretager de tilsynsførende 
en vurdering ud fra den indsamlede data. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der 
som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. 
 
Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode samt kontaktoplysnin-
ger til BDO. 
 
 
  

Forord 
 
 

 
Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurde-
res ud fra dette. 
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Plejehjemmets navn og adresse  

Plejehjemmet Birkebo 

Leder 

Lotte Hermansen 

Antal boliger  

72 boliger 

Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg  

 8. september 2016 

Datagrundlag 

Ved tilsynet er der indsamlet data ved 7 beboere. Beboerne er tilfældigt udvalgt, og modtager forskellig 
pakketildeling. Desuden er beboerne fordelt på plejehjemmets afdelinger.  

Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af beboernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumen-
tation), observationer af beboerne og deres bolig samt interview med henholdsvis beboere og medar-
bejdere.  

Alle beboere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. 

Tilsynet har gennemført interview med 6 medarbejdere, heraf: 

 2 Social- og sundhedsassistenter 

 3 Social- og sundhedshjælpere 

 1 Sygehjælper 

 

En medarbejder deltager i interviewet i forhold til to beboere.  

Tilsynet har foretaget interview med plejehjemmets ledelse. Der er ikke interviewet pårørende i for-
bindelse med tilsynet, da der ikke var pårørende tilstede på tilsynstidspunktet.  

Endelig har tilsynet foretaget observationer på plejehjemmets fællesarealer. 

Tilsynsførende  

Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske 

Kit Laursen, Senior Consultant og sygeplejerske 

 
  

1. FORMALIA
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2. SAMLET TILSYNSRESULTAT 
 
 
BDO har på vegne af Helsingør Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Birkebo På bag-
grund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO, at tilsynet på 
Birkebo giver anledning til følgende samlede vurdering: 
 

Samlet vurdering 

 Ingen bemærkninger 
Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve 
op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger 
og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejehjem-
met vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. 

 Bemærkninger 
Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til i vid 
udstrækning at leve op til såvel lovgivningens krav, som kommunens kvalitetsstandarder mv., 
men at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller 
er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øv-
rige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. 

X  Betydelige mangler  
Dette betyder, at betydelige dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrund-
lag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens 
kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sund-
hedsfaglige standarder. 

 Kritisable forhold  
Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl 
og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige 
interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Mang-
lerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og 
fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 

 
 
 

2.1 BEGRUNDELSE FOR TILSYNSRESULTATET 

I nedenstående skema angives begrundelsen for tilsynsresultatet. For det første beskrives de styrker, som 
tilsynet vurderer, der er til stede på plejehjemmet i relation til de aftalte målepunkter. For det andet 
præciseres det på indikatorniveau, hvor der er fundet årsag til bemærkninger, eventuelle mangler eller 
kritisable forhold, som samlet set ligger til grund for tilsynsresultatet. 
 

 Styrker 

Med udgangspunkt i tilsynets målepunkter vurderes det, at plejehjemmet har følgende styrker:
 
Birkebo er et plejehjem, hvor der ledelsesmæssigt er stor opmærksomhed på, at der er behov for et 
kvalitetsløft på flere områder. Specielt har ledelsen fokus på at få kompetenceudviklet medarbej-
derne, således at den sundhedsfaglige dokumentation lever op til kravene for området, samt at pati-
entsikkerheden sikres. Ledelsen er bevidst om, at det kræver en stor indsats, og at der den kommende 
tid skal være fokus på undervisning, vejledning, oplæring og implementering af nye indsatser og til-
tag. Fra ledelsens side er der optimisme og et engagement i at få det til at lykkes. 
 
Der er vurderet sammenhæng mellem beboernes behov for hjælp og de visiterede ydelser. Der er lige-
ledes vurderet sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand.   
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Kvaliteten af både den personlige og praktiske hjælp er tilfredsstillende, og beboerne oplever, at 
hjælpen generelt tilrettelægges efter deres behov, ønsker og vaner. 
   
Beboerne oplever, at de generelt får den hjælp, de har brug for, og har mulighed for at anvender de-
res ressourcer. 
 
Beboerne føler sig trygge og oplever, at de generelt har en god og respektfuld kontakt med personalet 
i hverdagen. Beboerne oplever, at der generelt udvises respekt for deres ønsker om levevis. 
  
Beboerne udtrykker generel tilfredshed i forhold til måltiderne og oplever gode rammer for indtagelse 
af måltidet.  
 
Medarbejderne har kendskab til beboernes behov for pleje og omsorg og kan redegøre for en indivi-
duel indsats hos beboerne. Medarbejderne kan desuden redegøre for, hvordan beboernes ressourcer 
inddrages i forbindelse med personlig pleje og praktisk hjælp. 
  
Medarbejderne oplever, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne vedrørende § 83, 83a og  
§ 86.  
 
Medarbejderne oplever generelt gode forhold for beboere med særlige behov, og medarbejderne ople-
ver, at de har relevante kompetencer i forhold til at varetage disse behov. 
  
Medarbejderne modtager relevant oplæring og har mulighed for efteruddannelse/kompetenceudvik-
ling. 
  
Medarbejderne oplever et godt internt samarbejde og en god kommunikation med beboerne. 
  
Standarden af rengøringen på fællesarealerne er generelt tilfredsstillende.  

Bemærkninger 

På baggrund af tilsynet vurderes det, at følgende målepunkter giver anledning til bemærkninger: 

 Mål 1 – beboer 

 Tilsynet bemærker, at 4 ud af 7 beboer ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har 
behov for at klage. 

 Mål 2 – beboer 
 Tilsynet bemærker, at 2 ud af 7 beboer oplyser, at der kan være ventetid på hjælpen i 

forbindelse med at de har kaldt på nødkald. 

 

 Mål 5 – dokumentation  
 Tilsynet bemærker, at i 5 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler der beskrivelser af de sær-

lige indsatser i forhold til den praktiske hjælp. 

 

 Mål 5 – observation 
 Tilsynet bemærker, at flere af de sete hjælpemidler fremstår snavsede og ikke ren-

gjorte for nylig. 

 

 Mål 6 – dokumentation 
 Tilsynet bemærker, at ikke alle døgnrytmeplaner indeholder aktuelle beskrivelser af, 

hvorledes hverdagen er planlagt samt beboernes ønsker og vaner.  

 

 Observationer på fællesarealerne: 
 Tilsynet bemærker, at der er mindre hjemlighed og en mindre rehabiliterende tilgang i 

forbindelse med de observerede middagsmåltider. 
 Tilsynet bemærker, at en medarbejder svarer en beboer, der ønsker at komme på toi-

lettet, at hun må vente til efter samtalen med tilsynet. Dette siges i en kontant og 
affærdigende tone. 
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Betydelige mangler 

Tilsynet har konstateret betydelige mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet.  

 Mål 1 – dokumentation  

 Tilsynet bemærker, at i 6 ud af 7 journaler er funktionsvurderingerne ikke udarbejdet, 
og medarbejderne er ikke bevidste om, at det er deres ansvar. 

 Mål 2 – dokumentation 

 Tilsynet bemærker, at 6 ud af 7 døgnrytmeplaner har betydelige mangler på flere om-
råder, og dermed fremstår de mindre beskrivende for, hvorledes opgaven skal udføres 
omkring beboerne. 

 Mål 4 – dokumentation  

 Tilsynet bemærker, at 5 ud af 7 døgnrytmeplaner er mangelfulde, generelt er der in-
gen beskrivelser af beboernes behov for psykisk pleje og omsorg, selv om det vurderes 
at være relevant. 

 Observationer på fællesarealerne: 

 Tilsynet observerer, at der på personalekontoret doseres medicin, hvilket kan få kon-
sekvenser for patientsikkerheden, idet der observeres uro og tilstedeværelse af andre 
medarbejdere. 

Kritisable forhold  

Tilsynet har ikke konstateret kritisable forhold i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet.  

 

 

2.2 TILSYNETS OVERORDNEDE ANBEFALINGER 

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

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo orienterer medarbejderne om klagevejledning for 
beboeren, så de kan hjælpe beboeren, hvis det er aktuelt. 

2. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo får skabt synlighed på ventetider i forhold til 
svar på nødkald. 

3. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo underviser og vejleder medarbejderne i udarbej-
delsen af døgnrytmeplanerne således, at de beskriver de særlige behov, beboerne har for 
praktisk hjælp. 

4. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo beslutter klare ansvars- og rollefordelinger i for-
hold til at sikre, at hjælpemidlerne rengøres. 

5. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo udarbejder en praksis for at opdatere beskrivelser af, 
hvorledes hverdagen er planlagt samt beboernes ønsker og vaner.    

6. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo implementerer indsatser, der skal sikre medar-
bejdernes forståelse for betydning af det pædagogiske måltid og i den forbindelse, hvilke rol-
ler og ansvar den enkelte medarbejder har i forhold hertil. 

7. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo igangsætter initiativer, der kan medvirke til at 
skabe faglig refleksion i forhold til plejen og omsorgen i hverdagen på plejehjemmet. 

8. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo underviser, vejleder og oplærer medarbejderne i ud-
arbejdelse af funktionsvurderingerne. 

9. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo underviser og vejleder medarbejderne i udarbej-
delse af handlevejledende døgnrytmeplaner, herunder henvisninger til relevante PMHE’er. 
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10. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo underviser og vejleder medarbejderne i udarbej-
delsen af døgnrytmeplanerne således, at de beskriver beboernes behov for psykisk pleje og 
omsorg. 

11. Tilsynet anbefaler, at Plejehjemmet Birkebo får udarbejdet procedurer for medicindosering, 
således at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for korrekt håndtering af medicin efterleves.  
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3. DATAGRUNDLAG 
 
 

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

 

3.1 STIKPRØVER  

3.1.1 Det skriftlige grundlag 
 
Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 til serviceloven og kommunens kvalitetsstandar-
der 

 Mål 1: Der foreligger en skriftlig afgørelse i forhold til beboerens behov for hjælp til pleje og om-
sorg. 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   X Alle 7 journaler indeholder en pakketildeling.  

Medarbejderne er ikke i stand til at fremvise visitators 
afgørelse. 

6 ud af 7 funktionsvurderinger er ikke opdateret. Med-
arbejderne er ikke bevidste om, at de har et ansvar for, 
at disse skal ajourføres. Medarbejderne henviser til, at 
ledelsen er i dialog med Helsingør Kommune omkring 
dette.  

Observation X   Det vurderes, at der er sammenhæng mellem visitators 
afgørelser og beboernes tilstand. 

Beboer  X  2 ud af 7 beboere ved ikke, hvor de skal henvende sig,
hvis de har behov for at klage. 

En af beboerne oplyser, at medarbejderne fortæller, at 
hvis hun er utilfreds, kan hun klage til borgmesteren. 
Tilsynet henviser til, at klageadgang er via lederen. 

En anden beboer mener ikke, at hendes klager kan blive 
efterkommet, da medarbejderne har så travlt, og der-
for ikke kan gøre for, at de nogle gange ikke kommer 
som lovet. 

2 af beboerne kan ikke medvirke til interview grundet 
hukommelsessvækkelse. 

 

3.1.2 Personlig pleje 
 
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens § 83 samt kom-
munens kvalitetsstandarder 

Mål 2: Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   X Der foreligger individuelle døgnrytmeplaner for alle 7 
beboer. 
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1 ud af 7 lever op til kommunens krav til sundhedsfaglig 
dokumentation. 

I 6 ud af 7 døgnrytmeplaner er der mangler på flere 
områder, og dermed fremstår de ikke beskrivende for, 
hvorledes opgaven skal udføres omkring beboeren. 

I en døgnrytmeplan er beboerens behov for hjælp be-
skrevet; den er dog ikke så detaljeret, at den kan an-
vendes som eneste arbejdsredskab i forhold til plejen. 
F.eks. står der, at beboer har faste toilettider, men der 
er ikke nævnt klokkeslæt for disse.  

I den samme døgnrytmeplan er gamle ambulante afta-
ler noteret. 

I en anden beboers døgnrytmeplan er der lavet beskri-
velser af, hvordan plejen udføres på gode dage. Beboe-
ren har et meget svingende funktionsniveau og har flere 
dage, hvor der er behov for væsentligt mere hjælp end 
det beskrevne. 

I en tredje døgnrytmeplan er beskrevet dage, hvor be-
boeren skal afhentes til daghjem og aftaler for, hvilken 
dag vasketøjet skal stilles ud til afhentning trods det, 
at beboeren bor på plejehjemmet. Døgnrytmeplanen er 
tilbage fra den tid, hvor beboeren boede i egen bolig og 
modtog hjælp fra hjemmeplejen.  

I fjerde, femte og sjette døgnrytmeplan er beskrivel-
serne af hjælpen og handlevejledningerne mindre de-
taljeret for aften og nat. 

I 2 ud af 7 døgnrytmeplaner er der henvist til PMHE’er. 

Tilsynet bemærker, at PMHE’erne generelt ikke er op-
dateret, og flere vurderes ikke længere relevante. Det 
bemærkes at, mål, handling og evaluering er beskrevet 
korrekt. 

Observation X   Alle beboer fremstår velplejet.

Beboer  X  Beboerne er generelt tilfredse med den tilbudte hjælp.

2 beboere oplyser, at der kan være ventetid på hjæl-
pen. 

En beboer føler, at der er meget ventetid, og det kan 
være vanskeligt at få fat i medarbejderen, når der er 
behov for toiletbesøg. Tilsynet oplyses om, at beboeren 
har faste toilettider. Beboeren har ikke nødkald. 

En anden beboer med faldtendens har oplevet at skulle 
vente på hjælpen. Tilsynet taler efterfølgende med 
medarbejder, som fortæller, at beboeren kan have 
svært ved at betjene sit nødkald. 

En beboer fortæller, at hjælpen er meget afhængig af, 
hvilken medarbejder der leverer den. Der er flere med-
arbejdere, som ikke opleves så kompetente og bevidste 
om, hvad de skal hjælpe beboeren med. De medarbej-
dere, som beboeren finder gode, er de medarbejdere, 
som udfører den pleje, som beboeren mener at have 
behov for. De er gode til at se beboerens behov 

2 af beboerne kan ikke medvirke til interview grundet 
hukommelsessvækkelse. 

Medarbejder X   Medarbejderne kan beskrive den personlige pleje, der 
skal udføres hos beboerne og har generelt stor viden om 
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den enkelte beboer. Kender og bruger aktivt beboernes 
livshistorie. 

Tilsynet bemærker, at en medarbejder i tilgangen til be-
boeren holder sig til nogle faste regler og rammer for, 
hvorledes plejen skal leveres hos beboeren og har svært 
ved at se ud over disse. F.eks. hos en beboer med faste 
toilettider, afviser medarbejderen beboerens ønske om 
toiletbesøg, som falder uden for det fastsatte tidspunkt.

En medarbejder beskriver, at plejen tager udgangspunkt 
i beboerens funktionsniveau om morgenen, da det kan 
være meget svingende. Nogle gange skal der kun hjæl-
pes med en strømpe, og andre gange er det næsten fuld 
pleje. Det er meget vigtigt, at plejen leveres i beboerens
rytme, og at beboeren ikke føler, at hun har mistet gre-
bet om sin situation. 

En anden medarbejder beskriver, at det er vigtigt at 
have fokus på beboerens hud, da hun er fast sengelig-
gende. 

En tredje medarbejder beskriver, at plejen kan være 
vanskelig, da beboeren ikke er meget for at deltage og 
hurtigt bliver vredladen og slår. Plejen foregår derfor i 
små tempi, og når beboeren vil medvirke. Medarbejde-
ren fortæller, at hun afleder og flytter fokus væk fra op-
gaven. 

En fjerde medarbejder fortæller, at hun ikke bruger 
døgnrytmeplanerne, idet hun kender beboeren; er dog 
ikke kontaktperson. Medarbejderen vurderer fra dag til 
dag, hvordan beboeren har det fysisk og psykisk og tilret-
telægger plejen ud fra det. Er meget opmærksom på, 
om beboeren har luft til at udføre opgaverne eller skal 
have hjælp. 

En femte medarbejder fortæller, hvordan hun guider be-
boeren, og hvordan hun med humor overtager plejen, 
hvis det er nødvendigt.  

 

3.1.3 ADL 
 
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens § 86/83a samt 
kommunens kvalitetsstandarder. 

Mål 3: Der foreligger en beskrivelse af beboerens ressourcer og hvordan de inddrages og anvendes 
i hverdagen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation X   I samtlige af beboernes døgnrytmeplaner er beboernes 
fysiske, psykiske og sociale ressourcer dokumenteret. 
Der er generelt beskrivelser af, hvordan disse medind-
drages i plejen og omsorgen for beboerne.  

Tilsynet bemærker, at der generelt i døgnrytmepla-
nerne først er beskrevet, hvilke ressourcer beboerne 
har og kan bidrage med i dagligdagen, både i forhold til 
det personlige, det praktiske og aktiviteter uden for 
boligen.  
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I en døgnrytmeplan er beskrevet, at beboeren får va-
skeklud og håndklæde lagt frem, og derved selv kan 
medvirke til den øvre pleje. 

I en anden døgnrytmeplan er beskrevet, at beboeren 
hjælper med at fodre fuglene. 

I en tredje døgnrytmeplan er det beskrevet, at beboe-
ren hjælper med til borddækning og afrydning efter 
maden. 

I en fjerde døgnrytmeplan er ressourcerne flot beskre-
vet hos en meget dement beboer - både i forhold til 
musik og i forhold til deltagelse i aktiviteter, som altid 
skal foregå med en medarbejder ved siden af for at 
hindre uhensigtsmæssig adfærd. 

I en femte døgnrytmeplan er det beskrevet, hvilke res-
sourcer beboeren har i forhold til måltidssituationen. 

I en sjette døgnrytmeplan er det beskrevet, hvordan en 
dement beboer meget gerne deltager i oprydning i 
egen bolig.  

I en syvende døgnrytmeplan er der gode beskrivelser af 
beboerens ressourcer både fysiske, psykiske og sociale. 
F.eks. er det beskrevet, at beboeren bruger sin compu-
ter en del og er glad for det. 

Beboer X   Beboerne oplever, at de anvender egne ressourcer i 
dagligdagen i det omfang, det er muligt, og de har lyst 
til. 

Flere beboere fortæller, at de deltager i de aktiviteter,
der foregår i og uden for huset. 

En beboer fortæller, at hvis medarbejderne er op-
mærksomme på at stille tingene i den rette højde, kan 
hun klare mange ting selv. 

En anden beboer holder sig i gang ved at gå ture. 

En tredje beboer, som er sengeliggende, fortæller, at 
hun er meget bevidst om at få bevæget kroppen for at 
undgå stivhed. 

En fjerde beboer fortæller, at hun selv er med til at 
holde sin bolig. 

1 beboer kan ikke medvirke til interview grundet hu-
kommelsessvækkelse. 

Medarbejder X   Medarbejderne kan fagligt redegøre for den hverdags-
rehabiliterende indsats, og hvilken indsats der gøres for 
at fastholde/udvikle beboerens funktionsniveau. 

En medarbejder fortæller, at beboeren sidder på bade-
værelset og selv klarer det meste af den øvre person-
lige pleje. Beboeren sidder ca. 25 minutter, hvorefter 
medarbejderen kommer og hjælper med det sidste. 
Det er vigtigt for at vedligeholde beboerens funktioner,
at beboeren sidder alene og udfører opgaverne. 

En anden medarbejder fortæller, at hun opfordrer be-
boeren til at gøre tingene selv, hun bruger verbal guid-
ning. Hun vurderer dagligt, hvad beboeren magter og 
tager udgangspunkt i dette. 

En tredje medarbejder fortæller, hvordan beboeren 
inddrages i aktiviteter omkring borddækning. Medar-
bejderen fortæller, at der ved måltiderne altid sidder 
en medarbejder ved hvert bord for at understøtte, at 
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beboerne har en dialog og hjælper hinanden. Hun be-
skriver, hvordan hun guider en beboer med at række 
f.eks. smørret videre til en anden. 

En fjerde medarbejder fortæller, at beboeren, som er 
sengeliggende, deltager i plejen, f.eks. ved selv at 
vende sig og børste tænder. 

 

3.1.4 Psykisk pleje og omsorg  
 
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til servicelovens §§ 83a og 86 
samt kommunens kvalitetsstandarder. 

Mål 4: Der foreligger en beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   X 2 ud af 7 døgnrytmeplaner beskriver den psykiske 
pleje og omsorg. Der foreligger PMHE i begge journa-
ler, som dog ikke er opdateret. 

De resterende fem døgnrytmeplaner er mangelfulde 
og generelt er der ingen beskrivelser af beboernes 
behov for psykisk pleje og omsorg, selv om det vur-
deres at være relevant. 

Flere af de interviewede beboere er hjerneskadede 
eller hukommelsessvækkede og en er depressiv og 
trist over at være flyttet på plejehjem. I alle til-
fælde vurderes det yderst relevant, at få den psyki-
ske pleje og omsorg beskrevet. 

Observation X   Tilsynet observerer, at en medarbejder anvender af-
ledning og forsøger at flytte fokus væk fra situatio-
nen for at få en beboer med ind i boligen. Beboeren 
er gået fra plejehjemmet og har GPS på. Beboer er 
ikke trafiksikker og skal derfor hjælpes ind på pleje-
hjemmet igen. Medarbejder guider, afleder og tilby-
der beboeren armen, og beboeren følger med uden 
problemer. 

Beboer X   Beboerne føler sig generelt sikre og trygge i hverda-
gen. 

En beboer vil gerne have døren ud til fællesarealet 
åben om natten. 

En anden beboer fortæller, at hun lider af angst. An-
faldene skal gå over af sig selv, men hun har brug 
for nogen at tale med. Der er mange afløsere for-
tæller beboeren, men hun tager selv fat i sygeple-
jersken når hun har behov for det. 

En tredje beboer fortæller, at hun er glad for at 
være her, men det kan være svært at få fat på med-
arbejderne. Hun har ikke noget nødkald, da hun ikke 
er faldtruet, men bruger sin telefon til at få fat i 
dem. 

1 beboer kan ikke medvirke til interview grundet hu-
kommelsessvækkelse. 

Medarbejder X   Medarbejder har generelt et stort kendskab til bebo-
erne og deres indsats i forhold til at skabe tryghed 
og en værdig pleje. 
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En medarbejder fortæller, at beboeren kan være 
grådlabil og rørstrømsk. Han er meget påvirkelig, 
kan f.eks. have set noget i fjernsynet om aftenen, 
som gør ham ked af det dagen efter. Medarbejderen 
fortæller, at det er vigtigt at være hos borgeren og 
tale om det, der fylder og spørger ind til det.  

En anden medarbejder fortæller, hvordan hun er 
omkring beboeren, gerne i 1:1 aktiviteter. Vigtigt 
med genkendelse og brug af kontaktperson, hvilket 
giver en god kontakt til beboeren, der er reserveret 
over for nye mennesker. 

En tredje medarbejder fortæller om, hvordan hun 
afleder beboeren i forhold til dennes angst ved at 
tale om rejser, hvad de har set i fjernsynet osv. Er 
det ikke tilstrækkelig, tilkaldes en social- og sund-
hedsassistent eller sygeplejerske. Beboeren plejer 
selv at give udtryk for, om der er behov for det. 

 

3.1.5 Praktisk hjælp  
  
Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til § 83. 

Mål 5: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation   X Tilsynet bemærker, at oplysninger om de individu-
elle behov i forbindelse med rengøring af boligerne 
generelt ikke er beskrevet i døgnrytmeplanerne. 
I 2 ud af 7 døgnrytmeplaner ses der eksempler på 
beskrivelser af særlige indsatser i forhold til at sikre 
tømning af skraldespande og lettere oprydning i bo-
ligen. 
I 5 ud af 7 døgnrytmeplaner mangler der beskrivel-
ser af de særlige indsatser i forhold til den praktiske 
hjælp. 
Tilsynet vurderer, at disse indsatser er relevante at 
beskrive i døgnrytmeplanerne, for at kunne udføre 
en individuel pleje vedrørende den praktiske hjælp. 

Observation  X  Tilsynet observerer, at boligerne fremstår rengjorte. 

Af de sete hjælpemidler fremstår to kørestole og en 
rollator snavset og ikke rengjorte for nylig.  

Beboer X   Alle beboerne er tilfredse med hjælpen til rengørin-
gen.  

1 beboer kan ikke medvirke til interview grundet hu-
kommelsessvækkelse. 

Medarbejder  X   Medarbejderne fortæller om praktisk hjælp, der 
med fordel kan beskrives i døgnrytmeplanerne.  

Flere medarbejdere fortæller, at de tjekker køle-
skab, rydder op i boligen og tømmer skraldespande. 

En medarbejder er usikker på, hvem der har ansva-
ret for beboernes køleskabe, men tjekker det for 
gammel mad og drikkevarer. 
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3.1.6 Hverdag på plejehjemmet 
 
Sammenhæng mellem rammer, tilbud og beboernes trivsel 
Mål 6: Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag og oplever at blive respekteret 

 Ja Delvist Nej Kommentarer 

Dokumentation X Døgnrytmeplanerne indeholder generelt beskrivel-
ser af, hvorledes hverdagen er planlagt samt bebo-
ernes ønsker og vaner.  

Tilsynet bemærker dog, at ikke alle beskrivelserne 
er aktuelle. 

Beboer  X Beboerne føler sig generelt godt tilpasse på pleje-
hjemmet. 

En beboer giver udtryk for, at medarbejderne har 
meget travlt, og det kan være svært at bede om 
noget, idet de har så travlt. 

En anden beboer fortæller, at i sidste uge glemte 
en medarbejder at give hende mad og kom først i 
tanke om det kl. 21.00 om aftenen. Beboeren er 
sengeliggende, og netop den dag duede hendes 
nødkald ikke. 

2 af beboerne kan ikke medvirke til interview grun-
det hukommelsessvækkelse. 

Beboer X  Beboerne oplever, at medarbejderne kommunike-
rer på en respektfuld måde, og der tages hensyn til 
beboernes levevis. 

En beboer fortæller, at selv om der er mange de-
mente beboer, er der en respektfuld kommunika-
tion. 

Beboer  X  Beboerne udtrykker generelt tilfredshed med ma-
dens kvalitet, og at maden serveres i hyggelige 
rammer. Beboerne bestemmer selv, om de vil spise 
på fælles arealerne eller i egen bolig.  

Flere beboere fortæller, at maden er blevet bedre 
gennem den sidste tid, der er kommet en ny kok i 
køkkenet. 

En beboer oplever dog, at specielt havregrøden er 
mindre god, da den er stiv og har en underlig konsi-
stens.  

En anden beboer har et ønske om at få brunkål, har 
sagt det til medarbejderne, som ville gå videre 
med det, men brunkål er endnu ikke blevet serve-
ret. 

En tredje beboer fortæller at morgen- og aftens-
maden er til UG. Frokosten er ikke tilfredsstil-
lende, men beboeren fortæller, at det kan være, 
fordi han ikke er sulten, idet morgenmaden ligger 
meget tæt på frokost. 

Medarbejder  X  Medarbejderne kan redegøre for beboernes ønsker 
og vaner samt de særlige hensyn, der skal tages i 
hverdagen.  

Flere medarbejder inddrager livshistorien i hverda-
gen.  
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En medarbejder fortæller, at det er vigtigt, at hun 
får talt med beboeren og de pårørende om livshi-
storien, så det kan inddrages i hverdagen. 

En anden medarbejder fortæller, at en beboer 
gerne vil hvile sig, når det passer ham, det kan 
være omkring spisetid. Så stiller hun mad fra til 
ham til senere.  

 
 

3.2 OBSERVATIONER PÅ FÆLLESAREALER 

Målepunkter  Tilsynets vurderinger 

Miljø og aktiviteter 

Er der et aktivt miljø på 
fællesarealerne? 

Plejehjemmet har mange mindre stuer og fællesarealer, som er indrettet 
hyggeligt. Nogle af rummene fremstår lidt mørke. På fællesarealerne står 
træningsredskaberne fremme til beboerne. Der er små sofagrupper, som 
indbyder til at man sætter sig. Mange steder står der store planter frem-
me. I den ene afdeling er der en kombineret spise- og dagligstue, som 
fremstår stor og uoverskuelig trods opdeling med reoler. Det kan være 
svært at sidde ugeneret i spisestuen, da den er placeret ud til gangen, hvor 
indgangen er.  

Tilsynet observerer, at der rundt om på plejehjemmet sidder enkelte be-
boer i de små nicher. 

Tilsynet observerer, at en aktivitetsmedarbejder i fællesrummet spiller bil-
lard sammen med 5-6 beboere. Derudover bemærker tilsynet ikke megen 
aktivitet på fællesarealerne. 

Tilsynet observerer, at medarbejderne holder pauser i fællesrummene 
flere gange i løbet af dagen, uden tilstedeværelse af beboere.  

Tilsynet observerer, at der på personalekontoret doseres medicin. Der ob-
serveres uro og tilstedeværelse af andre medarbejdere. 

Er der fællesskab og 
trivsel omkring målti-
det? 

Tilsynet observerer både morgen- og middagsmåltider i flere afdelinger.

Morgenmåltiderne er karakteriseret af en hverdagsrehabiliterende tilgang 
med små borde, hvor der er kander, som beboerne selv kan håndtere, samt 
kurve med brød og tallerkner med smør. Morgenmåltiderne bærer præg af 
hygge, der sidder mange beboere og medarbejdere ved bordene.  

Tilsynet overværer middagsmåltidet i to afdelinger, hvor hjemlighed og 
den rehabiliterende tilgang ikke fremgår tydeligt. Maden bliver serveret di-
rekte fra madvognene op på tallerkner. Medarbejderne har alle opgaver i 
forbindelse med måltidet, inden de kan sætte sig. En medarbejder står op 
ved siden af en beboer, som skal have hjælp, samtidig holder hun samtalen 
i gang ved bordet.  

Tilsynet observerer i demensenheden, at der tages udgangspunkt i, at mål-
tidet skal være hjemligt og have den rehabiliterende tilgang. Ved hvert 
bord sidder der en medarbejder, som sørger for at støtte og guide bebo-
erne, så de har mulighed for at hjælpe hinanden. 
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Omgangsform 

Er kommunikationen/ 
dialogen respektfuld? 

Generelt set er der en respektfuld og anerkendende dialog. 

Tilsynet observerer, at en medarbejder er meget omsorgsfuld over for flere 
demente beboer. Der er en respektfuld og anerkendende dialog, der tager 
udgangspunkt i beboerens situation. 

Tilsynet observerer, at en medarbejder svarer en beboer, der ønsker at 
komme på toilettet, at hun må vente til efter samtalen med tilsynet. Dette 
siges i en kontant og affærdigende tone. Efterfølgende overværer tilsynet, 
at beboeren fortæller medarbejderen, at det ikke var i orden, at hun ikke 
kunne komme på toilettet. Medarbejderen svarer ikke beboeren. 

Bliver beboerne behand-
let værdigt? 

Tilsynet observerer, generelt en værdig behandling af beboerne. 

 

Fysiske rammer og boligforhold 

Er rengøringsstandarden 
tilfredsstillende? 

Tilsynet bemærker, at rengøringsstandarden lever op til kravene. 

Er de fysiske rammer 
indrettet hensigtsmæs-
sigt i forhold til mål-
gruppen? 

Tilsynet bemærker, at de fysiske rammer ikke alle steder er indrettet hen-
sigtsmæssigt i forhold til målgruppen. En kombineret spise- og dagligstue, 
der ligger i forbindelse med indgangsarealerne, fremstår stor og uoverskue-
lig. Det kan være svært at skabe hjemlig hygge. Området fremstår som et 
cafeteria. 

De øvrige spisestuer er hensigtsmæssigt indrettet. 

Nogle områder af fællesarealerne fremstår mørke, blandt andet arealet 
foran træningsredskaberne. 

Tilsynet bemærker, at nogle af døråbningerne er så smalle, at det er be-
sværligt at få en kørestol igennem.  

Boligerne fremtræder lyse og venlige.  

Udendørsarealerne er indrettet med lukkede gårdhaver med møbler, vand-
kunst, krukker med friske blomster, mulighed for at grille samt en voliere 
med fugle. Udendørsarealerne indbyder til brug. 

 

 

3.3 INTERVIEW MED LEDER, MEDARBEJDERE OG EVENTU-
ELLE PÅRØRENDE  

Interview med leder 

Målepunkter  Ja Delvist Nej Uddybende kommentarer 

Er der foretaget relevant 
opfølgning på anbefalin-
ger fra sidste tilsyn? 

X   I det indledende interview fortæller centerlederen, 
at hun er tiltrådt pr. 1. juni 2016.  

Der er og bliver arbejdet med de forskellige anbefa-
linger fra sidste tilsyn. Der arbejdes målrettet med 
den sundhedsfaglige dokumentation, men man er 
endnu ikke i mål. Der har ikke været de nødvendige 
kompetencer til at løfte opgaven.  

Der har blandt andet været en stor udskiftning både 
i gruppen af medarbejdere og i ledelsen. På nuvæ-
rende tidspunkt er der 5 social- og sundhedsassisten-
ter, 2 sygeplejersker i aftenvagt og 1 (2) afdelingssy-
geplejerske, ud over social- og sundhedshjælpere og 
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ufaglærte. Der er netop ansat 5 social- og sundheds-
assistenter pr. 1. oktober for at få de rette kompe-
tencer. 

Der er planlagt et undervisningsforløb i dokumenta-
tion i november. Underviseren er ekstern. 

Der skal arbejdes forfra med undervisning, vejled-
ning og understøttende læring. Herunder hvilket an-
svar social- og sundhedsassistenten har. 

Desuden skal rollerne for de forskellige faggrupper 
defineres. 

Derudover skal der arbejdes med patientsikkerhe-
den. 

Der skal også arbejdes med systematik på flere om-
råder, blandt andet i forhold til procedurer og mø-
der. 

Ledelsen oplyser, at der er udarbejdet en plan for 
rengøring af hjælpemidler, som dog ikke fungerer. 
Der er en proces i gang for at finde en bedre løs-
ning.  

Ledelsen oplyser, at der arbejdes målretter med at 
få skabt nogle måltidssituationer, der giver kvalitet 
og mening for beboerne.  

Ledelsen fortæller på en engageret måde omkring 
planer for husets fremtid.  

Oplever leder, at pleje-
hjemmet lever op til kva-
litetsstandarderne vedr. 
§ 83 og § 86? 

 X  Ledelsen er bevidst om, at plejehjemmet ikke altid 
kan leve op til kvalitetsstandarderne vedr. §83 og 
§86. Ressourcerne på plejehjemmet er vanskeligt at 
få til at svare overens med behovet for hjælpen.  

Ledelsen fortæller, at dokumentationen kan have 
mangler i forhold til at være opdateret. og derfor 
kan der ikke foretages en korrekt revisitation fra vi-
sitationens side.  Der er iværksat en indsats for at få 
ajourført journalerne, og flere er nu blevet revisite-
ret og fået den korrekte ydelsespakke. 

Hvordan arbejdes med 
den rehabiliterende til-
gang på plejehjemmet? 

 X  Ledelsen oplyser, at der ikke arbejdes med den re-
habiliterende tilgang ud over det, der allerede sker. 

Der er mange tanker om, hvordan den rehabilite-
rende tankegang skal være på sigt. Beboerne skal 
selv have mulighed for at komme med deres egne 
ønsker for aktivitet. Ledelsen vil gerne etablere et 
aktivitetsudvalg, hvor det blandt andet bliver defi-
neret, hvad aktiviteter er på Plejehjemmet Birkebo. 

Er der et godt internt 
samarbejde/en god dia-
log? 

X   Ledelsen oplyser, at det er en meget ny leder-
gruppe, og der ses meget positivt på samarbejdet. 
De er opmærksomme på, at de kan have brug for 
hjælp til processen. 

For at sikre, at alle får den samme information, ar-
bejdes der med at få systematik ind i mødestruktu-
ren. Pr. 1. september er der planlagt en møderække 
med afsnitsmøder, fællesmøder og personalemøder. 

Der er nedsat et MED-udvalg, og der er udarbejdet 
MED-aftaler for 1 år. Her er det over for personalet 
præciseret, at det er vigtigt, at de kommer med de-
res indspark og ideer. Der arbejdes meget med at få 
medarbejderne medinddraget. 
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Er der et godt eksternt 
samarbejde, fx med på-
rørende? 

X   Ledelsen har et godt netværk i kommunen, som be-
nyttes i forskellige fora. Afdelingssygeplejerskerne 
har blandt andet mulighed for at mødes i en ERFA-
gruppe i kommunen, hvilket opleves meget positivt. 

Ledelsen oplyser, at de er ved at arrangere møder 
med de pårørende i oktober, hvor de blandt andet 
vil præsentere den rehabiliterende tilgang i plejen 
og omsorgen for beboerne. 

Er der sammenhæng mel-
lem kompetencer og be-
boernes behov? 

 X  Ledelsen oplyser, at der arbejdes med at skabe de 
rette kompetencer hos medarbejderne. 

Der er iværksat et undervisningsforløb i sundheds-
faglig dokumentation i november og demensadfærd 
til foråret med henblik på, at få kompetenceløftet 
medarbejderne på disse områder. 

Er der mulighed for kom-
petenceudvikling? 

X   Ledelsen oplyser, at der er skal skabes muligheder 
for kompetenceudvikling. Kompetenceniveauet skal 
afklares for hver enkelt medarbejder. 

 

Interview med medarbejdere  

Målepunkter Ja Delvist Nej Uddybende kommentarer 

Oplever medarbejderne, 
at plejehjemmet lever 
op til kvalitetsstandar-
derne vedr. § 83 og § 86? 

X   Medarbejderen oplever, at plejehjemmet generelt 
lever op til kvalitetsstandarterne vedr. §83 og § 86. 

En medarbejder fortæller, at det kan være svært at 
nå alt. Der er store krav, og beboerne kan være me-
get plejekrævende, specialet den psykiske del af 
plejen kan være meget omfangsrig. 

En anden medarbejder fortæller, at de dage, hvor 
normeringen er i orden, kan tingene nås. I perioder 
var der ikke mange medarbejdere på arbejde, det er 
blevet meget bedre, og der er netop blevet talt om, 
at der skal flere ressourcer til i dagtiden. 

Oplever medarbejderne 
at der er gode forhold for 
beboergrupper med sær-
lige behov? 

X   En medarbejder fortæller, at de er bevidst om at gå 
ture med beboerne og gøre brug af deres ressourcer 
for at forebygge, at beboerne forlader stedet. Det 
kan dog være svært at nå i en travl hverdag, men 
det opleves, at medarbejderne generelt er gode til 
det, og at andre medarbejdere/aktivitetsmedarbej-
der også deltager i disse aktiviteter. 

En medarbejder fortæller, at det kan være svært, 
at rumme de beboere, som ikke er trafiksikre og 
hele tiden går fra plejehjemmet. 

Har personalet relevante 
kompetencer i forhold til 
grupper med særlige be-
hov? 

X   Medarbejderen oplyser, at hun har de relevante
kompetencer i forhold til grupper med særlige be-
hov.  

Medarbejder oplyser, at hun har kursus i demens.  

Foregår der en relevant 
oplæring af nye medar-
bejdere? 

X   Medarbejderen fortæller, at der foregår en relevant 
oplæring af nye medarbejdere.  

Der er ved at blive udarbejdet introduktionsske-
maer. Medarbejder ved, at der er flere, der er i 
gang med et introprogram. Hun er ikke selv involve-
ret i det. 
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Er der relevante mulighe-
der for efteruddannelse/ 

kompetenceudvikling? 

   Medarbejderen ved ikke, om der er mulighed for re-
levant efteruddannelse/kompetenceudvikling. Har 
ikke efterspurgt efteruddannelse. 

Er der et godt internt 
samarbejde?  

X   En medarbejder oplyser, at der er et godt internt 
samarbejde. Det er blevet bedre på tværs af huset, 
og der er stor fleksibilitet i forhold til at hjælpe hin-
anden. 

En anden medarbejder oplyser, at samarbejdet er 
godt, man bliver hørt. Hun er glad for lederen, som 
har en god måde at kommunikere på, neutralt og 
ikke personligt. En omsorgsfuld ledelse. 

Er der en god dialog/ 
kommunikation med be-
boerne? 

X   Medarbejderne oplyser at, der er en god dialog med 
beboerne.  

En medarbejder er meget opmærksom på, at pårø-
rende bliver inddraget, da kendskabet til beboeren 
derved bliver større, og der kan gives en mere mål-
rettet pleje. 
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4. TILSYNETS FORMÅL, METODE 
OG INDHOLD 

 
 
BDO fører på vegne af Helsingør Kommune tilsyn på kommunes plejehjem. Formålet med disse uanmeldte 
til er at: 

 Kontrollere og belyse, om der er sammenhæng mellem den individuelle og konkrete afgørelse, og 
de indsatser, der leveres til den enkelte beboer. 

 Kontrollere, om arbejdet på det enkelte plejehjem udføres fagligt forsvarligt i forhold til beboere, 
og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer ef-
terleves. 

 Understøtte kvalitetsudvikling i de indsatser, der leveres til beboerne gennem en anerkendende og 
konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. 

 Forebygge at mindre problemer udvikler sig til noget alvorligt ved at give handlingsorienterede 
anbefalinger og bemærkninger.  

 Skabe grundlag for læring og refleksion over egen praksis hos medarbejdere og ledelse 
 
De uanmeldte tilsyn gennemføres af 1-2 tilsynsførende, afhængig af plejehjemmets størrelse. De tilsyns-
førende har en sygeplejefaglig baggrund. 
 
Tilsynet indeholder tre overordnede elementer, som kort præsenteres i nedenstående skema. 
 
Element Beskrivelse 
Stikprøver  10% af beboerne (minimum fem) udvælges til deltagelse  

 Systematisk og dybtgående afdækning af sammenhæng mellem visitation, doku-
mentation af behov og praksis 

 Metoderne er gennemgang af dokumentation, observation af beboers almene til-
stand, interview med beboer og medarbejder 

 Fokus på faglighed i dokumentation og medarbejdernes udtalelser 

 Fokus på beboerens egne oplevelser 

Observationer 
på fællesarea-
ler 

 Situationelt betinget observation af aktiviteter og samvær på fællesarealer

 Fokus på dialogen mellem beboere og medarbejdere og leder 

 Fokus på værdighed og trivsel 

 Fokus på kultur og socialt miljø 

 Observation og kontrol af fysiske rammer og boligforhold 

Interview med 
leder, medar-
bejdere og på-
rørende 
 
(Interview med 
medarbejdere 
afholdes i 
praksis i for-
bindelse med 
stikprøverne) 

 Interview med leder eller dennes stedfortræder

 Fokus på oplæring og kompetenceudvikling 

 Fokus på internt og eksternt samarbejde  

 Fokus på forhold for særlige grupper 

 Fokus på oplevelse af hjælpen efter §§ 83 og 86 

 Interview med medarbejdere 

 Fokus på oplæring og kompetenceudvikling 

 Fokus på internt samarbejde  
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 Fokus på forhold for særlige grupper

 Fokus på oplevelse af hjælpen efter §§ 83 og 86 

 Interview med eventuelle pårørende 

 Fokus på trivsel og aktiviteter 

 Fokus på tilfredshed  
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5. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 

 
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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