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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 

 

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

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af Birkebo Plejehjem er, at forholdende på plejehjemmet kan karakteriseres 
som 

Godt og tilfredsstillende 

 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2017. Der er iværksat målret-
tede indsatser på samtlige anbefalinger, og der er ligeledes arbejdet konstruktivt på at forbedre medar-
bejdernes kompetencer, sikre kvalificerede medarbejdere til opgaverne samt gøre plejehjemmets værdier 
levende i hverdagen. 

 

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er på et godt og tilfredsstillende niveau. Der 
konstateres, at den sundhedsfaglige dokumentation har udviklingsområder i forhold til at efterkomme 
Sundhedsloven retningslinjer. Der mangler sammenhæng i journalerne, således at de kan anvendes som et 
brugbart og effektivt redskab i hverdagen. Døgnrytmeplaner foreligger på godt og tilfredsstillende niveau 
i de undersøgte journaler. Det er tilsynet vurdering, at plejehjemmet er i en målrettet og udviklende 
proces med implementeringen af det nye omsorgssystem. 

 

Der foreligger relevante instrukser og vejledning, og medarbejderne kender og anvender disse særdeles 
tilfredsstillende. Medarbejderne er bekendte med, hvor relevante instrukser og vejledninger forefindes. 

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

 

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

Tilsynet vurderer, at pleje og praktisk hjælp leveres efter en god faglig standard, og at der er fokus på at 
sikre kontinuitet for borgerne samt sundhedsfremme og forebyggelse. Det er tilsynet vurdering, at de hy-
giejniske principper i forhold til bortskaffelse af urent linned ikke efterleves konsekvent.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med den personlige pleje og praktiske hjælp. 

 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med en aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen på særdeles 
tilfredsstillende niveau. Beboernes ressourcer inddrages relevant i plejen og omsorgen, og medarbejderne 
har fokus på at arbejde rehabiliterende.  

 

Den vedligeholdende træning leveres på et særdeles tilfredsstillede niveau. Beboerne finder, at der er 
tilbud om samvær og aktiviteter. Medarbejderne har fokus på at få skabt gode relationer med de pårørende 
på et særdeles tilfredsstillende niveau, således at samarbejdet styrkes. 

 

Der arbejdes med måltider og ernæring på særdeles tilfredsstillende niveau, og dokumentationen hos be-
boere med ernæringsmæssige problemstillinger er fyldestgørende. Tilsynet vurderer, at der er selvbestem-
melse, inddragelse, hjemlighed ved måltiderne. 

 

Sygeplejen leveres på særdeles tilfredsstillende niveau. Delegeringsarbejdet udføres efter gældende reg-
ler, og beskrivelser af medarbejdernes delegerede kompetencer er i proces. Medarbejderne kan redegøre 
relevant for delegering i praksis.  

 

Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er særdeles tilfredsstillende og i henhold til Sundhedsloven og 
retningslinjer på området. Medarbejderne kan redegøre relevant for medicinhåndteringen. 
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Tilsynet vurderer, at beboers rettigheder overholdes, og at medarbejderne er bekendte med reglerne på 
området. Beboerne medinddrages i den personlige pleje og har selvbestemmelse på særdeles tilfredsstil-
lende niveau. 

 

Beboernes tilfredshed med medarbejderne er på særdeles tilfredsstillende niveau, og beboerne har mulig-
hed for at leve det liv, de ønsker. Tilsynet vurderer, at kommunikation foregår på særdeles tilfredsstillende 
niveau, omgangsformen er respektfuld og anerkendende. 

 

Tilsynet vurderer, at observationsstudier af personlig pleje udføres på et godt og tilfredsstillende fagligt 
niveau. 

Tilsynet vurderer, at der er mindre udviklingspunkter i forhold til den faglige udførelse, herunder kendskab 
til korrekt håndhygiejne, udførelse af nedre pleje samt overholdelse af de medicinske retningslinjer. Det 
er tilsynets vurdering, at kommunikation og rehabilitering samt organiseringen af arbejdet foregår på sær-
deles tilfredsstillende niveau. Tilsynet vurderer, at beboerne medinddrages i den personlige pleje og har 
selvbestemmelse på særdeles tilfredsstillende niveau. 

 

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

 

1.2 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER TIL  
VIDERE UDVIKLING 

Bemærkninger 

1. Tilsynet bemærker, at dokumentationen af medarbejdernes delegerede kompetencer er i pro-
ces. 

 

 

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

 

Anbefalinger   

1. Tilsynet anbefaler, at der skabes øget fokus på at få implementeret og trænet indsatser, der 
sikrer, at medarbejderne får den nødvendige rutine, viden og kendskab til kravene til indhold i 
de forskellige dokumenter, således at dokumentationen lever op til gældende retningslinjer på 
området. Tilsynet anbefaler endvidere, at der rettes et særligt fokus på at sikre sammenhæng 
mellem de relevante dokumenter i journalen. 
 

2. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes efter Helsingør Kommunes medicinske retningslinjer, herun-
der at det sikres, at der i alle tilfælde er overensstemmelse mellem doseret medicin og medi-
cinlisten.  

 

3. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet sætter øget fokus på indsatser, der sikrer, at medarbej-
derne får den nødvendige viden i forhold til god håndhygiejne og transport af vasketøj samt ud-
førelse af personlig pleje i henhold til de hygiejniske principper. 
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2.0 OPLYSNINGER OM PLEJEHJEMMET 
 

Adresse  

Hellebo Park 98, 3000 Helsingør 

Leder 

Forstander Lotte Hermansen 

Antal boliger  

72 boliger 

Dato for tilsynsbesøg  

Den 15. august 2018, klokken 8.15 - 15.00 

Tilsynets deltagerkreds 

På Birkebo Plejehjem bor beboerne på to somatiske afdelinger og en skærmet afdeling. Tilsynet er 
foretaget på alle tre afdelinger. 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med plejecentrets ledelse  

• Rundgang på plejecentret, herunder dialog med medarbejdere og beboere 

• Tilsynsbesøg hos 4 beboere  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere (2 social- og sundhedshjælpere, 1 social- og sundheds-
assistent) 

• 2 Observationsstudier 
 

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

Tilsynsførende  

Mette Norré Sørensen Senior Manager og sygeplejerske 

Jane Makholm Nielsen Senior Konsulent og sygeplejerske 
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3.0 DATAGRUNDLAG 
 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data  LEDELSEINTERVIEW 

Ledelsen oplyser, at der er arbejdet målrettet med anbefalinger fra sidste tilsyn i 
2017. 

I forhold til fortsat fokus på den sundhedsfaglige dokumentation har plejehjemmet 
gennemgået og opdateret alle beboernes journaler. Dette blev planlagt, så alt var op-
dateret, da implementeringen af Nexus/FSIII gik i gang. Ledelsen beskriver, at denne 
proces var en fordel i implementeringen. I samme periode blev der ligeledes afholdt 
faste audit på dokumentationen. 

I forhold til at kvalificere organisationen af delegeringsarbejdet oplyser ledelsen, at 
der er udarbejdet delegeringsskemaer. Det er afdelingsledere og sygeplejerske, som 
står for oplæring og godkendelse af den enkelte delegerede opgave til medarbejderen. 
Skemaerne er organiseret i en mappe, som forefindes på kontoret. Ledelsen oplyser, at 
fremadrettet vil delegerede opgaver bliver skrevet ind i Nexus.  

Ledelsen beskriver, at der er arbejdet med kontinuitet i plejen samt beboernes be-
vidsthed om, hvem som er deres kontakt person. På beboerens postkasse er der sat la-
bel med navn på kontaktpersonen. Ledelsen oplyser, at denne løsning ikke er optimal, 
da plejehjemmet bliver nødt til at finde en anden løsning på postkasser til beboerne, 
fordi beboerne bruger dem som skraldespande.  

Ledelsen påpeger, at det ikke altid er kontaktpersonen, som varetager plejen af bebo-
eren, da rette kompetencer på opgaver prioriteres højt. Medarbejderne arbejder i te-
ams omkring enkelte beboere. Der er i hver afdeling en koordinerende social- og sund-
hedsassistent, som sikrer, at opgaverne fordeles. 

I forhold til at sikre korrekt medicinhåndtering oplyser ledelsen, at medicinhåndtering 
italesættes både til allerede ansatte, men også indgår i introduktionen af nye medar-
bejdere. Der er ved at blive udarbejdet vejledning i forhold til medicindosering. 

Ledelsen beskriver, at de har arbejdet med organiseringen af plejen, som øger fokus 
på at målrette beboernes pleje, så der skabes større kvalitet i hverdagen for bebo-
erne. Ledelsen oplyser, at dette arbejde er udfordret på, at plejehjemmet har svært 
ved at få kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. For at løse problematikken med 
vakante stillinger har plejehjemmet, som et forsøg, ansat måltidsværter i alle afdelin-
ger. Deres funktion er at være til stede hos beboerne i spisestuen, gøre klar til måltid 
og rydde op bagefter.  

Social- og sundhedshjælperne har fået mere tid til at tage sig af plejen til beboerne og 
har også fået mere tid til at deltage i aktiviteter med beboerne. Ledelsen oplyser, at 
der er ansat 2 pædagoger, som varetager klippekortsordningen. Derudover er der op-
rettet et kostudvalg, som har fokus på det gode måltid. 

Ledelsen oplyser, at der er arbejdet med medarbejdernes rolle og funktion ved målti-
det. Ved måltider serveres maden samtidigt på bakker og skåle, og der sidder en med-
arbejder ved hvert bord. Disse tiltag og ansættelse af måltidsværterne har givet stor 
ro i spisestuen, og beboerne sidder længere i forbindelse med måltiderne. 

Ved sidste tilsyn fik plejehjemmet en bemærkning på mængden af saftevand, som blev 
serveret til beboerne. Dette har skabt en faglig dialog om saftevandskulturen og af-
stedkommet en anden tilgang.  

Ledelsen beskriver, at plejehjemmet har haft en værdidebat, som har afstedkommet 4 
værdier for plejehjemmet; imødekommenhed, fællesskab, hjemlighed, tryghed. Der 
har været en konsulent på som facilitator, og der er fokus på at gøre værdierne le-
vende i hverdagen. Herefter vil ledelsen have fokus på anerkendelse.  
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Medarbejderundersøgelse med fokus på det psykisk arbejdsmiljø har været et tiltag, 
som ligeledes har været gennemført i året løb, medarbejderne har efterfølgende væ-
ret inddraget i processen med løsningsforslag, f.eks. udfordringen mellem tid og opga-
ver. 

Ledelsen oplyser, at der er fokus på faglige kompetencer i forhold til beboere med de-
mens og især de udadreagerende. Dette bl.a. ved undervisning, uddannelse og ansæt-
telse af demenskoordinator. Der er oprettet faglige møder ” beboere i fokus”, hvor der 
bliver arbejdet med en konkret problemstilling. Fremadrettet vil der være supervision 
til personalet med sygeplejerske og psykoterapeut. 

Ledelsen beskriver, at plejehjemslægeordningen fungerer godt, og at 50 beboere er 
tilknyttet. 

I forhold til ledige stillinger og rekrutteringsproblemer beskriver ledelsen, at de er kre-
ative og tænker i anderledes muligheder. 

Tilsynets 
vurdering: 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt særdeles tilfredsstillende op på tilsynet fra 2017. 

Der er iværksat målrettede indsatser på samtlige anbefalinger, og der er ligeledes ar-
bejdet konstruktivt på at forbedre medarbejdernes kompetencer, sikre kvalificerede 
medarbejdere til opgaverne, samt at gøre plejehjemmets værdier levende i hverda-
gen.  

 

3.2 FAGLIG KVALITET 

3.2.1 Sundhedsfaglig dokumentation 

Data  LEDELSEINTERVIEW 

Ledelsen oplyser, at implementeringen af Nexus/FSIII er godt i gang. Alle medarbej-
dere har deltaget i kommunens undervisning. Der er superbrugere i alle tre afdelinger. 
Processen har ikke været uden udfordringer. Én udfordring har været systemopbygnin-
gen, f.eks. er det ikke muligt at koble alle helbredstilstande op på tilstande. Pleje-
hjemmet har rettet henvendelse til systemadministratorerne i kommunen i forhold til 
konkrete udfordringer med systemet. Ledelsen beskriver, at en anden udfordring har 
været på driften. Implementeringen har været et stort arbejde, og dokumentationen i 
det daglige tager længere tid en vanligt, da medarbejderne ikke er helt fortrolige med 
det nye system. Ledelsen oplyser, at de oplever, at til trods for det store arbejde og 
udfordringerne forløber processen godt. 

Ledelsen beskriver, de næste planlagte tiltag i processen.  

• Superbrugerne skal undervise alle social- og sundhedsassistenter.  

• Superbrugerne skal udføre kollegial sparring. 

• Journalerne skal gennemgås med social- og sundhedsassistent/kontaktpersonen. 

 

DOKUMENTATION 

Tilsynet gennemgår fire udvalgte beboeres journaler med social- og sundhedsassistent, 
som er superbruger på plejehjemmet. Tilsynet bemærker, at social- og sundhedsassi-
stenten navigerer sikkert i systemet og kan redegøre for de enkelte dokumenter. 

I alle 4 journaler er der er taget stilling til samtlige sygeplejefaglige områder. Der er 
udarbejdet relevante indsatser samt beskrevet aktive helbredstilstande i 2 ud af 4 
journaler. 

I 2 ud af 4 journaler er der udredning på de tilstande, hvor det er relevant. I 2 andre 
journaler ses tilstande mindre udførligt beskrevet. Den røde tråd og oprettelse af rela-
tion mellem dokumenterne mangler generelt i journalerne.  
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DØGNRYTMEPLAN 

Der er døgnrytme planer i alle 4 journaler. De er alle 4 udfyldt fyldestgørende med in-
dividuelle og handleanvisende beskrivelser af plejen og tager udgangspunkt i beboer-
nes ressourcer. Særligt ses døgnrytmeplan DAG meget detaljeret udfyldt. Beboernes 
ønsker og vaner er beskrevet i alle 4 døgnrytmeplaner. Alle 4 døgnrytmeplaner er ud-
fyldt i dag, aften og nattevagt. Ligeledes er beboerindsatsen, medarbejderindsatsen og 
særlig opmærksomhed næsten konsekvent udfyldt, kun en enkel døgnrytmeplan mang-
ler en beboerindsats og særlig opmærksomhed.  

Alle 4 døgnrytmeplaner fremstår opdateret i forhold til beboernes behov, ønsker og va-
ner for den personlige pleje. Tilsynet bemærker, at beboernes mobilitet og brug af 
hjælpemidler ikke stemmer overens med beskrivelserne i dokumentationen. Den sund-
hedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats er på relevant vis beskrevet 
i alle 4 journaler.   

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at døgnrytmeplanen, skal være handlevejledende, så andre 
også kan varetage beboernes pleje. Den skal være individuel med anvisninger på de 
konkrete opgaver, der skal leveres i pleje. Ligeså skal døgnrytmeplanen være beskre-
vet i alle døgnet 24 timer og skal være præcis og i punktform. 

Medarbejderne fortæller, at de ikke anvender den i det daglige arbejde. 

Medarbejderne oplyser, at ikke alle skriver de daglige observationer, ændringer og 
handlinger ind i dokumentationen. De skriver det ned på papir. Social- og sundhedsas-
sistent skriver det herefter ind i journalen. Ændringer i beboernes tilstand skrives ned 
på en tavle til overlevering til kommende vagt.  

Medarbejderne fortæller, at plejehjemmet snart tager Triage i brug. 

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er godt tilfredsstillende i for-
hold til Service- og Sundhedslovens krav og Helsingør Kommunes Krav til dokumenta-
tion. 

Det konstateres, at den sundhedsfaglige dokumentation har udviklingsområder i for-
hold til at efterkomme Sundhedsloven retningslinjer. 

Ligeledes konstateres, at der mangler sammenhæng i journalerne, således at de kan 
anvendes som et brugbart og effektivt redskab i hverdagen.  

Tilsynet vurderer, at der foreligger tilfredsstillende døgnrytmeplaner i de undersøgte 
journaler. 

Det er tilsynet vurdering, at plejehjemmet er i en udviklende proces med implemente-
ringen af det nye omsorgssystem. 

 

3.2.2 Instrukser og vejledning 

Data LEDELSESINTERVIEW 
Ledelsen oplyser, at der foreligger relevante og opdaterede instrukser.  
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at instrukser og vejledninger findes i en mappe, via Kilden 
og på Z drevet. Det er afdelingslederne, som opdaterer. Medarbejderne oplyser, at 
de føler sig sikre på arbejdsopgaverne, og at de altid kan spørge ved tvivlsspørgsmål. 

Tilsynets 
vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med, hvor relevante instrukser og 
vejledninger forefindes.  
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3.2.3 Utilsigtede hændelser og læring 

Data LEDELSESINTERVIEW 
Ledelsen oplyser, at der er fokus på at sikre læring i forhold til indberettede utilsig-
tede hændelser. De indberettede utilsigtede hændelser bliver gennemgået og eva-
lueret og kan give anledning til, at plejehjemmet ændrer arbejdsgange. 
 
MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplyser, at der er ændret i proceduren i forhold til indberetning af 
utilsigtede hændelser. Alle medarbejdere har eller skal på kursus for at lære at ind-
berette. I praksis kan social- og sundhedshjælperne søge hjælp hos social- og sund-
hedsassistenterne. Medarbejderne fortæller, at indberetningerne skal skabe læring. 

Medarbejderne beskriver, at medicin, fald og infektioner skal indberettes. 

Utilsigtede hændelser bliver samlet sammen og gennemgået på møder. Medarbej-
derne oplyser, at utilsigtede hændelser kan udløse ændringer i tiltag hos den en-
kelte beboer. 

Medarbejderne beskriver, at en konsekvens i forhold til arbejdet med utilsigtede 
hændelser på plejehjemmet har været, at kun fastansatte faglærte administrerer 
medicin til beboeren. 

Tilsynets 
vurdering 

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

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

 

3.2.4 Personlig pleje og praktisk hjælp 

Data  OBSERVATION 

Tilsynet besøger 4 beboere i deres bolig.  

Alle 4 beboere fremtræder soigneret, ligesom bolig og hjælpemidler fremstår ren-
holdte. 

Tilsynet bemærker, at urent linned i en afdeling er lagt i tøjkurv, som står øverst på 
vogn med rent linned, handsker mm. Det urene linned er ikke i pose eller dækket til. I 
de to andre afdelinger bemærker tilsynet, at linned bortskaffes korrekt i særskilt lin-
nedsæk, som er dækket til.  

 

BEBOERINTERVIEW  

3 ud af 4 beboere er tilfredse med rengøringen. 1 beboere fortæller, at rengøringsper-
sonalet spørger ind til, om der er andet, der skal gøres rent. 1 beboer kan ikke svare 
relevant på tilsynets spørgsmål. 

3 ud af 4 beboere er meget tilfredse med den personlige pleje. En beboer fortæller, at 
medarbejderne spørger, hvordan beboer vil have det, og så bliver det sådan. En anden 
beboer fortæller at få hjælp, når beboeren beder om det. 1 beboer kan ikke svare re-
levant på tilsynets spørgsmål.  

3 ud af 4 beboere kender ikke til at have en kontaktperson, men giver udtryk for, at de 
altid kan få hjælp. 1 beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at det er vigtigt, at det er fast personale, som varetager ple-
jen til beboerne, men at kontinuiteten af dette er udfordret på grund af rekrutterings-
problemer. Der laves dagligt en prioritering af, hvilke beboere der ikke kan håndtere 
hjælp fra ukendt personale. Medarbejderne oplyser, at når der er afløsere og ufaglært 
i vagt, er medarbejderne opmærksomme på at sætte dem sammen med en af det faste 
personale. Medarbejderne beskriver, at ufaglærte bliver oplært i at være opmærk-
somme på ændringer i beboernes tilstand. 
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Medarbejderne er bevidste om kontaktpersonsystemet, men har samtidig fokus på 
rette kompetencer på opgaverne.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at den personlige pleje og praktiske hjælp er på godt og tilfredsstil-
lende niveau og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes kvalitetsstandar-
der. 

Tilsynet vurderer, at pleje og praktisk hjælp leveres efter en god faglig standard, og at 
der er fokus på at sikre kontinuitet for borgerne samt sundhedsfremme og forebyg-
gelse. 

Det er tilsynets vurdering, at de hygiejniske principper i forhold til bortskaffelse af 
urent linned ikke efterleves konsekvent.  

Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med den personlige pleje og praktiske 
hjælp. 

 

3.2.5 Rehabiliterende og aktiverende pleje  

Data BEBOERINTERVIEW 

3 ud af 4 beboere fortæller, at de gør så meget, de kan selv, og at det er rart. De 
fortæller, at de får hjælp til det, de ikke selv kan. En beboer giver udtryk for ikke at 
vil være til besvær. Beboer siger bestemt nej til, at medarbejderne giver beboer op-
levelse af at være til besvær, men at medarbejderne siger, at de er der for at 
hjælpe. 1 beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplyser, at der er fokus på at arbejde rehabiliterende. De fortæller, 
at det er de små ting i hverdagen og i løbet af dagen, beboeren selv kan gøre, der har 
betydning. En medarbejder fortæller, at hun har et højt ambitionsniveau i forhold til 
beboernes rehabilitering. Hun forventer bl.a., at alle har samme tilgang til beboerne. 
En anden medarbejder giver udtryk for bevidsthed om, at være rollemodel for de 
ufaglærte og eleverne i huset.  

Medarbejderne oplyser om plejehjemmets værdier og giver eksempler på, hvordan 
dette er en del af hverdage. F.eks. at være imødekommende ved at smile og hjælpe, 
når der kommer nye ind i huset. 

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 Helsin-
gør Kommunes værdier for det gode plejehjems liv samt Helsingør Kommunes kvali-
tetsstandarder samt strategikort for Center for Sundhed og Omsorg Helsingør Kom-
mune.  

Tilsynet vurderer, at beboernes ressourcer inddrages relevant i plejen og omsorgen, 
samt at medarbejderne har fokus på at arbejde rehabiliterende. 

 

3.2.6 Måltider og ernæring 

Data DOKUMENTATION – ERNÆRING 

I alle 4 døgnrytmeplaner er beskrevet, hvilke ressourcer og behov beboerne har i for-
hold til at indtage mad og drikke. Det er ligeledes beskrevet, hvordan medarbejderne 
skal hjælpe beboerne til at få sufficient væske og ernæring. Handleanvisningerne, 
som er beskrevet, er bl.a. motivering, hjælp til anretning og servering samt persona-
lets tilstedeværelse og rolle.  

Tilsynet har ikke forholdt sig til ernæringsscreening. 
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BEBOERINTERVIEW 

Én beboer fortæller, at maden er ok. En anden beboer oplyser, at maden er velsmag-
ende. Beboer oplever, at kvaliteten af maden er blevet langt bedre gennem den sid-
ste tid. Beboeren oplever, at måltiderne er hyggelige, og at beboer får den hjælp, 
der er behov for. Beboer oplyser, at beboers funktionsniveau er svingende, og at 
medarbejderne har øje for dette. En tredje beboer fortæller, at maden er god, lige-
som derhjemme, og at de få alt det, de kan spise. Beboer fortæller, at personalet 
spørger, om beboer vil med ud og spise i spisestuen. Beboer vil for det meste helst 
spise i egen bolig og får lov til dette. En fjerde beboer mener, at maden indimellem 
kunne være bedre tilberedt, men kan ikke give udtryk for specifikke forslag og øn-
sker. Beboer fortæller at blive spurgt ind til, hvor beboer vil spise samt at få lov til 
selv at vælge. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at der arbejdes med måltider og ernæring på særdeles tilfredsstil-
lende niveau og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 
”Lev godt og længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjemsliv samt 
Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.  

Tilsynet vurderer, at der er selvbestemmelse, inddragelse og hjemlighed ved målti-
derne. 

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

 

3.2.7 Træning  

Data BEBOERINTERVIEW 

Én beboer oplyser ikke være i stand til at træne, da beboers sygdom trætter meget. 
Beboer oplyser, at det at blive vasket og komme op i kørestol nogle timer er nok træ-
ning, og at der ikke er kræfter til mere. 

En anden beboer fortæller at have set på gymnastikken og lavet lidt øvelser. Beboer 
synes det var sjovt og vil gerne prøve igen, men ønsker ikke at gøre det fast og være 
afhængig af det. 

En tredje beboer ønsker ikke at deltage i gymnastikken. 

Fjerde beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at vedligeholdende træning er på særdeles tilfredsstillede niveau 
og i henhold til Serviceloven samt Helsingør Kommunes Sundhedspolitik ”Lev godt og 
længe”, Helsingør Kommunes værdier for det gode plejehjemsliv samt Helsingør 
Kommunes kvalitetsstandarder.  

 

3.2.8 Sygepleje 

Data  OBSERVATION OG DOKUMENTATION  
Observationer i forhold til udførelse af sygeplejeopgaver, her henvises til afsnittet ”Ob-
servationsstudier”.  

 

DELEGERING 

Tilsynet bliver fremvist delegeringsmappen. Denne er under udarbejdelse og ikke helt 
færdig endnu. Der er kun enkelte beskrivelser af medarbejdernes delegeringer. Se end-
videre afsnittet ”Opfølgning på foregående tilsyn”. 
 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne redegør for regler for delegeret arbejde. Medarbejderne beskriver, hvor-
dan de er oplært til specifik opgave til specifik borger, f.eks. øjendrypning og blodsuk-
kermåling. De fortæller, at de har fået bevis på, at de er oplært.  
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Ligeledes fortæller medarbejderne, at de ikke udfører en opgave, hvis de ikke er op-
lært. Medarbejderne oplyser, at sygeplejersken er til stede i hverdagen til at varetage 
sygeplejeopgaver. 

Tilsynets 
vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at beskrivelser af medarbejdernes delegerede kompetencer er i pro-
ces. 

Tilsynet vurderer, at delegeringsarbejdet udføres efter gældende regler. 

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

 

3.2.9 Medicinhåndtering 

Data  OBSERVATION 

Tilsynet har undersøgt medicinen hos 4 beboere, og der er korrekt doseret medicin i alle 
doseringsæsker. Medicinen er opbevaret korrekt og i aflåst skab, der er cpr-nummer og 
navn på alle doseringsæsker samt ingen præparater med udløbet holdbarhed.  

Plejehjemmet har et medicinrum, hvor medarbejderne kan stå i fred og ro og dosere. 
Medicinen er placeret i orange bokse med navn og cpr-nummer og sat i skab på hylde 
med navn og cp- nummer. Skabet er aflåst. 

 

DOKUMENTATION 

Der er overensstemmelse mellem beboernes medicinskema og den doserede medicin. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Social- og sundhedsassistent kan redegøre for gældende regler for medicinhåndtering. 

Social- og sundhedshjælpere kan redegøre for gældende regler for medicinadministra-
tion. Medarbejderne beskriver, hvordan det dokumenteres, at medicinen er administre-
ret, samt hvorledes de skal reagerer, hvis medicinen ikke stemmer. 

Medarbejderne oplyser, at beboerne indtager deres medicin i egen bolig. 

Tilsynets 
vurdering 

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

Tilsynet vurderer, at kvaliteten af medicindoseringen er særdeles tilfredsstillende. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne redegør relevant for medicinhåndteringen. 

 

3.3 BORGEROPLEVET KVALITET 

3.3.1 Borgerrettigheder 

Data BEBOERINTERVIEW 

3 ud af 4 beboere oplever at blive medinddraget og spurgt i forhold til den leverede 
pleje og til hverdagen på plejehjemmet. Beboerne har den oplevelse at blive medind-
draget i deres sygdom og giver udtryk for medindflydelse. 

Én beboer fortæller, at sommeren har været lidt hård, da der har været få faste 
medarbejdere og flere afløsere end vanligt. Beboer fortæller, at kvaliteten har været 
tilfredsstillende. Beboer er af den opfattelse, at alle medarbejdere er oplært og træ-
net i at levere en kompetent pleje. Beboer henviser til, at alle medarbejdere er kom-
petente og kan anvende liften hos beboeren og give støttestrømper på uden proble-
mer. Beboeren beskriver at få den hjælp, der er behov for, og fortæller glad, at ba-
det altid leveres på faste ugedage. 
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1 ud af 4 beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejdere kan redegøre for regler for samtykke. Medarbejderne oplyser, at de 
ikke er bekendt med, hvordan samtykke ved hver behandling skal dokumenteres i det 
nye omsorgssystem. Tilsynet henviser til Helsingør Kommunes arbejdsgange og navi-
gationssedler for Nexus. 

Tilsynets 
vurdering  

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

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

 

3.3.2 Tilfredshed med medarbejderne 

Data OBSERVATION 

Tilsynet observerer, at der hersker en værdig og imødekommende dialog på fælles-
arealerne. Medarbejderne hilser, når de passerer beboerne, og kommunikationen er 
venlig og bærer præg af, at medarbejderne kender beboerne.  

Der er gode fællesarealer, som opleves lyse og rummelige. Der er pænt og ryddeligt 
alle steder. Der er gårdmiljø med fugle og siddepladser.  

Tilsynet observerer, at mange af beboerne sidder ude på fællesarealerne i lænestole, 
sofaer, kørestole og forskellige massage-afslapningsstole, og flere af beboerne har 
tæpper på. Tilsynet bemærker, at beboerne fremstår rolige og afslappede. 

 

BEBOERINTERVIEW  

Alle 4 beboere giver udtryk for, at alle medarbejderne er venlige og søde og har ikke 
noget at klage over. Én påpeger, at der er altid nogle sorte får, men dem undgår be-
boeren.  

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne oplyser, at de kommunikerer med beboerne, som de selv ønsker at 
blive talt til. Beboerne skal respekteres som voksne, og man skal ikke tale til bebo-
erne, som man taler til børn. Medarbejderne påpeger, at de møder dem i øjenhøjde 
og bruger kropssprog, humor, sang samt tænker over, at sprogbrug og toner er tilpas-
set den enkelte beboer. 

Medarbejderne oplyser, at det er vigtigt at lytte og være opmærksom hele tiden. Det 
er vigtigt, at medarbejderne ikke er forudindtaget, og tror de kender beboerens svar 
eller respons, men at de hele tiden venter og er opmærksomme på svar og respons 
fra beboeren.  

Tilsynets 
vurdering  

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

Tilsynet vurderer, at omgangsformen er respektfuld og anerkendende  

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

 

3.3.3 Hverdag for borgerne  

Data OBSERVATION 

Tilsynet observerer, at der rundt på plejehjemmet er hyggelig små nicher, hvor for-
skellige aktiviteter foregår.  

På fællesarealerne sidder flere beboere og hygger sig, der er synlige medarbejdere 
på fællesarealet.   
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Tilsynet observerer aktiviteter, én hvor der spilles stille musik, og én hvor fire bebo-
ere og en medarbejder spiller billard.    

 

BEBOERINTERVIEW 

Én beboer ønsker ikke at deltage i aktiviteter på plejehjemmet. Direkte adspurgt, om 
beboer har været med til musikarrangementer, nikker beboer og smiler glad. Beboer 
henviser ligeledes til andre sociale arrangementer på plejehjemmet. En anden be-
boer er ikke orienteret om aktiviteter, men fortæller, at for tiden opholder beboer 
sig mest i sin lejlighed. Beboer har hørt, at der nogen gange er sang på plejehjemmet 
og har aftalt med personalet at være med næste gang. En tredje beboer fortæller at 
kende til plejehjemmets aktiviteter, men ønsker ikke at deltage i aktiviteterne. En 
beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 

Én beboer kender til klippekortordningen, men benytter ikke denne. To beboere ken-
der ikke til ordningen, men kan genkende aktiviteterne. Begge beboere vil gerne del-
tage i nogle aktiviteter, men påpeger begge, at de selv vil vælge, hvor ofte de delta-
ger. En beboer kan ikke svare relevant på tilsynets spørgsmål. 

 

MEDARBEJDERNEINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver aktiviteterne, som de nyansatte pædagoger står for. Den 
ene er uddannet musikpædagog, så der er ofte sang og musik på programmet. Medar-
bejderne fortæller også om højtlæsning, billedlotteri og boldspil. 

Aktivitetsmedarbejderne står også for mange af aktiviteter i klippekortsordningen. De 
laver både 1-1 aktiviteter og fællesaktiviteter. Det sker i dialog med plejepersonalet, 
og aktivitetsmedarbejderne er også selv opsøgende hos beboerne. Alle beboerne er 
blevet spurgt ind til ønsker, samt deres livshistorie bliver brugt til at finde frem til 
klippekortsaktiviteter for den enkelte beboer.  

Tilsynets 
vurdering  

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

 

3.3.4 Pårørende 

Data PÅRØRENDEINTERVIEW  

Tilsynet møder ingen pårørende under tilsynsbesøget. 

 

MEDARBEJDERINTERVIEW 

Medarbejderne beskriver, at samarbejdet med pårørende er vigtigt, og at det er vig-
tigt at være synlig over for de pårørende. Det er vigtigt at rumme de pårørendes fru-
strationer eller hjælpe, hvis de er i krise. At huske på, at pårørende har overdraget 
noget værdifuldt til medarbejderne. Medarbejderne oplyser, at det er vigtigt med 
imødekommenhed og venlighed.  

Der afholdes indflytningssamtale med beboer og pårørende i den første uge efter ind-
flytning, og en opfølgende samtale afholdes efter 3 måneder. 

Tilsynets 
vurdering  

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at få skabt gode relationer med de 
pårørende på et særdeles tilfredsstillende niveau, således at samarbejdes styrkes. 
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3.4   OBSERVATIONSSTUDIE 

Data 1. OBSERVATION AF PERSONLIG PLEJE 

 

KOMMUNIKATION 

Medarbejder siger godmorgen og afventer, at beboer reagerer, og fortæller heref-
ter, hvorfor hun er kommet. Medarbejder spørger, om beboer ligger godt og varmt i 
sengen. Medarbejder kommunikerer, når det skønnes nødvendigt, bruger ikke unød-
vendige ord og sætninger. Informerer hele tiden om, hvad der skal ske og afventer, 
at beboer har forstået budskabet. Reagerer på det beboeren siger og gør dette en-
ten med en pause eller beroligende og forstående ord. Medarbejder udviser respekt 
ved at lytte til det, beboeren siger, og svarer anerkendende med empati. Reagerer 
på det, beboeren gør, og roser beboeren for det, beboeren kan. 

På et tidspunkt bliver beboeren rigtig ked af det. Medarbejder får hurtigt beboer 
glad igen ved at fortælle, at beboer kan spise sin mad lige om lidt.  

 

SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE 

Beboeren bliver spurgt ind til accept til at få blusen på, som medarbejderen har 
fundet frem. Medarbejder spørger også, om beboer ønsker at få halskæde på.  

Beboeren finder tryghed i små strikkede dyr. Medarbejderen sikrer sig hele tiden, at 
beboeren ved, hvor de er, samt sørger for, at beboeren får udvalgte tøjdyr med ud 
af boligen. 

 

REHABILITERING 

Medarbejderen tager udgangspunkt i beboerens ressourcer og motiverer beboeren 
til selv at vaske sig i ansigtet og børste tænder. Beboeren har ikke tro på, selv at 
kunne gøre det, men medarbejder får beboeren til selv at gøre dele af plejen. 
Dette gøres ved verbal guidning, pauser og ikke tage over, rose og anerkendelse. 
Medarbejderen giver tryghed ved at fortælle at være der for at hjælpe, og at det 
går rigtigt fint. 

         

ORGANISERING AF ARBEJDET 

Medarbejder finder alle remedier frem til første del af plejen, som foregår i sen-
gen. Beboeren hjælpes over i kørestol. Resten af plejen foregår på badeværelset 
foran vask og spejl. Beboer og medarbejder bliver ikke forstyrret af telefon eller 
gæster i boligen. Beboeren køres i spisestuen, og medarbejder henter beboerens 
morgenmad i køkkenet. Medarbejder sætter sig sammen med beboeren. Medarbej-
der rydder op i lejligheden, efter at beboeren har spist. 

 

FAGLIG UDFØRSEL 

Medarbejderen udfører først nedre hygiejne, mens beboeren ligger i sengen. Medar-
bejderen vasker korrekt fra rent til urent. Den øvre hygiejne udføres i korrekt ræk-
kefølge, og beboeren hjælpes til håndvask som det sidste. Beboer får sin morgen-
medicin i lejligheden, inden medarbejderen hjælper beboeren ud i spisestuen til 
morgenmaden.  

Tilsynet observerer, at medarbejder ikke tjekker, om den doserede medicin stem-
mer overens med medicinlisten, inden medicinen gives til beboeren. Medarbejderen 
signerer for medicinen efterfølgende. Medarbejder kan efterfølgende redegøre for 
gældende regler for medicinadministration samt oplyse at have læst i dokumentati-
onssystemet, at beboerens tilstand er uændret, samt at beboeren får 1 tablet.  
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Der arbejdes relevant med handskeskift uden at spritte hænderne. Medarbejderen 
spritter ikke hænder inden lejligheden forlades. Dette gøres, efter at beboeren er 
hjulpet til spisebordet, og inden medarbejder henter beboers morgenmad i køkke-
net. Tilsynet bemærker, at nærmeste adgang til håndsprit i boligen er på beboerens 
badeværelse. 

 

2.OBSERVATION AF PERSONLIG PLEJE 

 

KOMMUNIKATION 

Medarbejder banker på døren og låser sig ind. Går direkte hen til beboer, som ligger 
i sengen. Medarbejder vækker beboer blidt ved at ae beboer på kinden. Tilbyder 
lidt at drikke som det første. 

Medarbejder tiltaler beboer omsorgsfuldt og er opmærksom på beboeres krops-
sprog. Dialogen er stille og rolig gennem hele plejeforløbet. 

Beboer har sparsomt sprog og kommunikerer kun ganske svagt via sit kropssprog og 
enkelte ord. Medarbejder stopper op indimellem i plejeforløbet og forsøger at få 
øjenkontakt med beboeren.  Medarbejder har en positiv og anerkendende tilgang og 
forsøger at løfte stemningen ved at nynne lidt.  

 

SELVBESTEMMELSE OG MEDINDFLYDELSE 

Medarbejder oplyser om sine handlinger, før disse udføres. Fx da beboer skal ind-
tage sine piler, oplyser medarbejder, at disse er lagt på skeen med yoghurt. Beboer 
virker tryg ved medarbejders handlinger. I forhold til tøjvalg inddrages beboeren 
ved at tøjet vises frem, før det gives på.  

 

REHABILITERING 

Medarbejder anvender beboerens ressourcer i det omfang, det er muligt. Opfordrer 
gennem hele plejeforløbet beboer til at deltage i plejen. Dette gøres ved tæt guid-
ning og i tæt samarbejde med beboeren. 

 

ORGANISERING AF ARBEJDET 

Medarbejder finder bækkenstol og lift frem og stiller dette i stuen.  

Plejen foregår dels i stuen og på badeværelset, der forefindes rette remedier til 
plejen i boligen. Medarbejder forlader ikke boligen under plejeforløbet. 

 

FAGLIG UDFØRSEL 

Medarbejder låser beboers medicin ud, orienterer sig først i beboerens medicin-
skema, om der er overensstemmelse mellem doseret medicin og ordineret medicin.  

Medicinen gives, efter beboer er eleveret i oprejst stilling. 

Medarbejder gør klar til, at beboer skal liftes fra liggende stilling til bækkenstol, 
beboer stritter imod, og medarbejder ændrer indsatsen. Beboer bliver via glide-
stykke og hjælp fra sengens funktioner sat op på sengekanten og forflyttet via 
stålift til bækkenstol. Beboer køres ud på badeværelset siddende på bækkenstolen.  

Den øvre personlige pleje udføres foran håndvasken. Medarbejder udfører opgaven, 
beboer er ikke i stand til at medvirke.  

Efterfølgende kørers beboer ind i stuen igen på bækkenstolen og liftet til stående 
stilling, mens den nedre pleje udføres. Den nedre pleje udføres ikke konsekvens fra 
rent til urent, og beboers stilling i ståliften vanskeliggør, at medarbejder har opti-
male observationsmuligheder. Desuden er arbejdsstillingen ikke optimal for medar-
bejderen. 

Tilsynet har efterfølgende dialog med medarbejderen omkring denne arbejdsme-
tode, og medarbejder bekræfter, at der er behov for at få ændret arbejdsgangen, 
da denne ikke fungerer optimalt mere.  
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Beboer forflyttes til kørestol og tilbydes noget at drikke, beboer sidder med glasset 
i hånden og drikker langsomt 

Medarbejder arbejder med relevant handskeskift, men udfører ikke afspritning af 
hænderne mellem skiftene. Ligeledes spritter medarbejder ikke hænderne, før boli-
gen forlades. Det beskidte sengetøj anbringes i poser og transporteres ud i skylle-
rum. 

Hænderne rengøres efterfølgende.  

Tilsynets 
vurdering 

Tilsynet vurderer, at observationsstudier af personlig pleje udføres på et godt og 
tilfredsstillende fagligt niveau. 

Tilsynet vurderer, at der er mindre udviklingspunkter i forhold til den faglige udfø-
relse, herunder kendskab til korrekt håndhygiejne, udførelse af nedre pleje samt 
overholdelse af de medicinske retningslinjer.   

Det er tilsynets vurdering, at kommunikation og rehabilitering samt organiseringen 
af arbejdet foregår på særdeles tilfredsstillende niveau. 

Tilsynet vurderer, at beboerne medinddrages i den personlige pleje og har selvbe-
stemmelse på særdeles tilfredsstillende niveau. 
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4.0 TILSYNETS FORMÅL OG METODE 
 

 

4.1 FORMÅL 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til 
at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, 
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. 

 

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 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. 

 

4.3 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 

 

 

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 
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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5.0 PRÆSENTATION AF BDO 
 

 

BDO er den største uafhængige private leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn 
på ældreområdet og socialområdet.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommu-
ner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både handicap- og psykiatriområdet, her-
under aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver 
inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 60 
konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og 
tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 
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